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Spectaculaire metamorfose
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Een soort hotelkamer-gevoel waar luxe 
en gezelligheid de boventoon voeren. 
Zo breidde zich dat uit naar andere 
vertrekken in een woning. Balans, 
symmetrie en uitgekiende kleurstel-
lingen stonden daarbij centraal. Via 
mond-tot-mondreclame kwamen er 
steeds meer opdrachtgevers bij wie de 
ideeën van Sennah grote weerklank 
vonden. Zo ging het ook met de eigenaar van dit penthouse. Het bedrijf 
groeide spelenderwijs. Met een uitgebreid netwerk van vakbekwame 
ambachtslieden van diverse disciplines worden projecten desgewenst ook 
turn-key opgeleverd. Tijdens het bouwproces is de begeleiding intensief. 
Sennah volgt iedere stap zorgvuldig tot aan het definitieve eindresultaat. 
De bouwkundige achtergrond van François Hannes komt hem daarbij 
natuurlijk uitstekend van pas.

Symmetrie en balans
“Bij  dit penthouse is eigenlijk niets op zijn plek gebleven”, vervolgt 
François zijn verhaal. “De basis van het ontwerp op de eerste verdieping 
is de as die tussen de twee balkons aan beide zijden loopt. Symmetrie 
was daar het sleutelwoord. Vandaar dat er nu één lange doorkijk is 
ontstaan waardoor de balkons met elkaar verbonden blijven en er in 
het appartement een punt is waar men de volledige breedte ervaart 
om een ruimtelijk gevoel te creëren. Eén van de wensen was een grote 
leefkeuken en die hebben we gecreëerd. Er is een bad in de slaapkamer 
gesitueerd tegen een mozaïekwand die een soort strandgevoel oproept. 
Daarachter bevinden zich een inloopdouche en wastafels. Slaapkamer 
en badkamer liggen op één as. Vanuit de ‘master bedroom’ komt men in 
een aparte logeerkamer. Daartussen was ruimte voor een relax-badkamer 
met stoomcabine, sauna en een Sunshower zonne-unit plus uiteraard 
douche en wastafel voor de gasten. Wanneer er bezoek is, kan de logeer-
kamer via een majestueuze ‘taats’-deur afgesloten worden van de eigen 

domotica van het merk Gira










