
I N T E R I E U R     R E N O V A T I E



Mortier

Sinds 2007 staat Mortier voor een totaalaanpak van renovaties. Zaakvoerster Katleen Joncheere heeft jarenlange ervaring 
in de interieurarchitectuur én renovatie. Dat is meteen de sterkte van Mortier als aannemer: de combinatie van ontwerp 
en uitvoering binnen dezelfde firma.

Kort gezegd, het dossier wordt volledig intern klaargestoomd in functie van het ontwerp zodat de werfleiders de eigen 
equipes vlot kunnen aansturen.
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Bij de renovatie van uw project staan onze interieurarchitecten in voor een frisse kijk op uw interieur. Zij leggen de basis 
van een weldoordacht interieur, volledig gebaseerd op uw wensen.

Samen met de klant denken zij na over een (her)indeling van de ruimtes, materialen, kleuren, … zonder daarbij de 
praktische kant uit het oog te verliezen. Aangezien het dossier bij één firma zit, is de interne communicatie zeer kort en 
staan zowel het ontwerp als de uitvoeringsplannen steeds op punt.
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Voor alle facetten van de renovatie staan onze eigen equipes klaar. Van ruwbouw tot schilderwerk, van 

binnenschrijnwerk over tegels tot en met maatwerk: uw renovatie gaat binnen onze firma door veel 

verschillende, getalenteerde handen. Bovendien wordt iedereen aangestuurd door de werfleiders die 

onder andere mee de kwaliteit van het afgeleverde werk opvolgen.

Onze ervaren vakmannen leveren met trots een kwaliteitsvolle afwerking af!
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Onze werfleiders staan van begin tot einde in voor de opvolging van uw renovatieproject. Zij sturen 

onze verschillende equipes aan, staan in contact met collega-aannemers en zijn uw aanspreekpunt 

gedurende het hele traject. Niet enkel houden ze uw voorziene budget in het oog, zij punten de 

planning dagelijks af en bewaken onze waarde die we het hoogst in het vaandel dragen: service en 

kwaliteit.

Vóór aanvang der werken komt de werfleider ter plaatse zodat een eerste kennismaking kan 

plaatsvinden en de werken nog eens kort doorlopen kunnen worden. Dat is de basis voor een 

vertrouwensvolle relatie met de werfleider. Gedurende de werken beantwoordt die uw vragen of 

opmerkingen en grijpt in waar nodig. Mede dankzij hen kunt u, zelfs van op afstand, uw renovatie met 

een gerust hart aan Mortier overlaten.





M E U B E L MA AT W E R K

Voor dressing of kasten, nieuwe keuken, bureau of ander meubelmaatwerk kunt u ook bij ons 

terecht. Eén van onze sterktes, die tevens een voordeel is voor de klant, is onze schrijnwerkerij waar 

we dit alles op maat produceren.

Terwijl de verschillende equipes op locatie werken, wordt in het atelier intussen meubelmaatwerk 

geproduceerd. Het ontwerp van keukens & kasten op maat dat door de interieurarchitecten werd 

opgemaakt, wordt intern vertaald naar technische tekening en zaagplannen.

Daar gaan de meubelmakers mee aan de slag en produceren alles op maat.
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REALISATIE



Totaalrenovatie appartement Koksijde

ONTWERP



REALISATIE



Renovatie woning

ONTWERP



REALISATIE



Renovatie bureau

ONTWERP



REALISATIE



Totaalrenovatie woning Koksijde

ONTWERP



REALISATIE



Totaalrenovatie vakantiewoning FieLogie

ONTWERP



REALISATIE



Renovatie woning Veurne

ONTWERP



REALISATIE



Totaalrenovatie studio Oostduinkerke

ONTWERP



REALISATIE



Totaalrenovatie appartement Oostduinkerke

ONTWERP



REALISATIE



Totaalrenovatie appartement Oostduinkerke

ONTWERP





H
O

E
 G

A
A

N
 W

E
 T

E
 W

E
R

K
?

H O E  G A A N  W E  T E  W E R K ?

•  Contacteer ons telefonisch of per mail om een afspraak vast te leggen.

•  We ontmoeten elkaar vrijblijvend ter plaatse, dan worden de gewenste werken,  

timing en budget besproken. Is er geen grondplan, dan doen we ook een opmeting.

•  Nadien ontvangt u uw offerte per mail alsook een ontwerp voor maatwerk 

indien van toepassing.

•  Wenst u dieper in te gaan op offerte & ontwerp, dan nodigen we u graag uit op  

ons kantoor om alles te overlopen.

 Er bestaan immens veel materialen en mogelijkheden voor uw project. Wij hebben onze  

kantoorruimte in Wulpen als toonzaal ingericht zodat de mogelijkheden voor onze klanten  

‘tastbaar’ worden. Na afspraak bent u zéér welkom! 

• Na een eventuele goedkeuring bereiden wij intern uw dossier voor en wordt uw dossier  

aan een werfleider toegewezen.

•  Opstart werken: u hoeft enkel nog van aan de zijlijn te volgen hoe wij uw project  

onder handen nemen!

•  Na de oplevering met de werfleider rest u alleen nog te genieten van uw vernieuwde stek.



Kortestraat 1 - 8670 Koksijde ( Wulpen) - T +32 (0)58 62 34 60

info@mortierreno.be - www.mortierreno.be


