MOOI!

“Natuurlijk, vormgeving moet functioneel zijn.
Architectuur kan niet zonder constructie en ervaring, bouwkunde niet zonder kennis en inzicht.
Maar ik voeg daar graag een dimensie aan toe: schoonheid.
Ik wil vooral dat gebouwen en interieurs mooi zijn.
Ik geloof in aangename bouwkunst die goed en gelukkig maakt, die het hart raakt.
Wie ben ik?
Sander Penners, architect.
Met Penners Architectuur, mijn kleurrijke, veelzijdige architectenbureau in ’s-Hertogenbosch, ontwerp ik
grote én kleine bouwkundige projecten en interieurs, voor particulieren, projectontwikkelaars,
bedrijven, overheidsinstanties en woningbouwverenigingen. Soms alleen, soms met wisselende teams
en expertise van buiten. Altijd met met passie en fantasie, intuïtie en ervaring.”
Penners Architectuur
Penners Architectuur ontfermt zich over zowel nieuwe woningen én bedrijfsgebouwen als renovatie
en restauratie; we tekenen en regelen alle voorkomende nieuwbouw, verbouwingen en
uitbreidingen.
We ontwerpen interieurs en meubels en denken mee over geschikte vormgeving van openbare
gebouwen en ruimte.
Maar we verzorgen net zo vakbekwaam alle bouwbegeleiding en directievoering, grondig en
gedetailleerd.
Voor Penners Architectuur geldt de menselijke maat.
In het contact: we zijn flexibel, direct en open.
In de aanpak: de context, de plek, het uitzicht voedt onze verbeelding.
In de uitvoering: we werken multidisciplinair, begeleiden gedegen en efficiënt, met
praktische kennis en doelgerichte samenwerkingsverbanden.
In het resultaat: onze bouwwerken zijn verrassend en voorbij vanzelfsprekend, doordacht en doelmatig.
Maar bovenal… mooi.
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