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De hal (met zicht op de bibliotheek) is bekleed 
met vloertegels in dambordpatroon, 
afwisselend Noir de Mazy en Carrara-marmer.
Een 19de-eeuwse lantaarn in brons.

H et familiebedrijf Lefèvre Interiors geeft al sinds 1890 het interieur van vele woningen een ziel.

Gepassioneerde vaklui uit de eigen ateliers brengen met hun lambriseringen en maatwerk een in-

terieur tot leven.

De uitgebreide vak- en productkennis van Lefèvre Interiors staan garant voor de unieke uitwerking en 

begeleiding van uw hedendaags interieurconcept.

Traditie en innovatie gaan hand in hand : jarenlange expertise wordt gekoppeld aan een moderne be-

drijfsvoering. Lefèvre Interiors is en blijft vakmanschap, kwaliteit en meesterschap.

De privé-woning van Greet Lefèvre, zaakvoerster van Lefèvre Interiors, in de Vlaamse Ardennen is een 

treffend voorbeeld van dit vakmanschap en deze hoogstaande kwaliteit. Traditioneel vervaardigde inte-

rieurinrichtingen gaan hier hand in hand met de zorgvuldig geselecteerde antieke elementen : eeuwen-

oude vloeren, antieke meubelen en objecten die het geheel een authentieke uitstraling geven.

TRADITIONEEL VAKMANSCHAP 
EN ZIN VOOR HARMONIE
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De traphal met vloertegels in 
dambordpatroon.
De trap is uitgevoerd in gerecupereerde 
treden in Carrara marmer.
Een smeedijzeren trapleuning naar 
antiek voorbeeld.

Het salon met centraal een 18de-eeuwse 
notelaren schouw in Franse

Régencestijl met originele patine en 
binnen uitgewerkt met

Bourgondische tegelpannetjes. De 
eikenhouten deuren werden op maat 
gemaakt. Schilderijen van Jean-Marc 

Louis.

78-79
Naast de schouw een antieke 

grijs gepatineerde kast.
Het zitmeubilair werd op maat 

gemaakt. Enkele werken van 
Jean-Marc Louis.

De plankenvloer is bekleed 
met een antiek Iranees 

“Birdjand” tapijt.

De eetkamer is Engels geïnspireerd. De muren 
werden geverfd met Rectory Red van Farrow 

& Ball. Een antieke Engelse commode en 
gordijnen gemaakt in een stof van Brunschwig 

& Fils. Een 19de-eeuwse parketvloer in 
Hongaarse punt, een op maat gemaakte deur 

en een Engelse schouw in mahoniehout.

Een antiek wijntafeltje. Het meubel en de lambrisering werden 
vervaardigd en gepatineerd in de eigen 
ateliers van Lefèvre Interiors.
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Een massief houten bibliotheek in verouderd eiken uit de Lefèvre collectie, volledig op maat vervaardigd.
19de-eeuwse parkettegels. Boven de schouw het schilderij “Le 102ième Dalmatien” van de Belgische kunstenaar 
Thierry Poncelet.
Rechts een hedendaags werk van de Belgische schilder Scrivo.
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83-85
De landelijke woonkeuken met kasten in gebleekt eiken. Een Franse 18de-eeuwse  tafel in eiken en Franse 
19de-eeuwse stoelen.
Vloer in grote recuperatie Carrara marmer tegels. Dezelfde natuursteen werd voor het werkblad gebruikt. Een 
fornuis van La Cornue en Hollandse “witjes” als wandtegels. Een antieke consoletafel met marmeren blad.

De orangerie met eiken 
dakspanten, een vloer in 
recuperatie bakstenen, stalen ramen 
en een antieke Franse schouw.
Boven de schouw een 19de-eeuwse 
spiegel in Neogotische stijl.
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De badkamervloer is bekleed met 
gerecupereerde Carrara marmer.
Het wastafelmeubel en de badomkleding 
werden uitgevoerd in eiken en bekleed 
met Carrara marmer.
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De schouwwand met een marmeren 
schouw en een lambrisering in licht 
getinte eiken.

B ij het uitwerken van dit interieurconcept werd door Lefèvre Interiors rekening gehouden met de wens 

van de klant om de verschillende gelambriseerde ruimtes in deze woning harmonieus in elkaar te 

laten overvloeien. 

De keuze van de interieurstijlen en de aangepaste kleuren en houtsoorten waren hierbij van cruciaal 

belang.

DE WARME EN TIJDLOZE 
UITSTRALING VAN KLASSIEKE 
LAMBRISERINGEN
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De zitkamer werd volledig gelambriseerd in 
de Franse LXVI-stijl.

Lambris in licht getinte eiken met volledige 
integratie van alle hi-fi toestellen.

Deze Engels geïnspireerde bibliotheek 
werd uitgevoerd in mahoniehout.

In de hal werd geopteerd voor behangpapier in 
combinatie met een lambrisering en 
vestiairekasten, dit alles in een sober 
kleurenpalet.

Een Engels geïnspireerde, geschilderde wandkast 
met
lage lambrisering in de eetkamer.

Een in de lambrisering 
geïntegreerde dubbele 
deur met erboven een
met de hand gesneden 
eiken guirlande.

Lefèvre Interiors

 Reynaertstraat 6A

 B – 8710 Wielsbeke

 T +32 (0)55 42 82 07

 F +32 (0)56 66 57 60

 www.lefevre.be

 info@lefevre.be


