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Stefan Olsthoorn Interieur biedt interieuradvies op maat en gaat hierbij uiterst
professioneel en creaNef te werk. Wij combineren uw eigen wensen en smaak
met actuele designtrends. Ons ontwerpbureau heeP interieurs gerealiseerd
voor parNculieren, bedrijven en gemeenten.
Stefan Olsthoorn Interieur biedt u als interieur vormgever onaRankelijk advies,
ondersteuning en begeleiding op het gebied van interieuradvies en
interieurontwerp.
Een goed advies begint met goed luisteren. Voldoende Njd besteden bij het
bepalen van uw sNjl, gewoonten en wensen. Dit is de eerste stap tot realisaNe
van een interieurontwerp dat bij u past. In samenspraak kunnen we nieuwe
mogelijkheden en ideeën creëren en tot een goed eindresultaat komen. We
bespreken uw wensen en eisen voor de desbetreﬀende ruimten. Met deze
informaNe en creaNeve ideeën kunnen we een gericht advies geven.
FABulous woonklaar Pakket:
Na de keuze van uw gewenste woning en indelingsvariant zal ik u, in
samenwerking met de kopersbegeleider, binnen het FABhouse concept verder
begeleiden en adviseren . Een maatwerk indeling naar uw eigen wensen.
Een traject waarin u geholpen wordt met alle beslissingen over indeling, kleur,
meubels, verlichNng.
Stefan Olsthoorn

Uitgevoerd Project
Driehuizen / Dordrecht
Project: Nieuw ontwerp voor een jaren 30 woning.
Kenmerken: / Lee^euken / familie / Stoer / Sfeer
Uitvoering: Volledige renovaNe van een mooi klassiek
pand. ( Was in gebruik als kantoorpand)
Een uitbouw met stalen pui. Een duidelijk contrast
tussen oud en nieuw.
Zie website www.stefan-olsthoorn.nl

Uitgevoerd Project
Kurzer / Den Haag
Project: Nieuw ontwerp voor een klassieke villa uit 1885
Uitvoering: Volledige renovaNe van een mooi klassiek
pand. Opdracht was om bestaande klassieke details te
behouden in combinaNe met moderne materialen,
kleur en stoﬀen. Zo is er ook een moderne techniek
toegepast zoals het eenvoudig bedienen van verlichNng,
klimaat, eﬃciënt energiegebruik en veiligheid.
(domoNca).
Zie website www.stefan-olsthoorn.nl

