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Shou Sugi Ban (‘gebrande cipres’) of Yakisugi is een traditionele 
Japanse techniek waarbij naaldhout aan één zijde wordt gebrand. 
Van oudsher deed men dit door drie planken tot een schoorsteen 
samen te binden en onderin een vuurtje te stoken. De oorspronke-
lijke reden voor het branden was, ironisch genoeg, brandpreventie. 
Japanse huizen waren veelal van hout, en in de dorpen en steden 
was men beducht voor brand. Door de geveldelen vooraf te 
schroeien, ontstond een brandvertragende koollaag. Deze fraaie 
zwarte laag bood bovendien een goede bescherming tegen 
ongedierte en schimmels. De huizen hoefden ook niet meer te 
worden geschilderd. De eeuwenoude techniek van Shou Sugi Ban 
wordt in Japan nog altijd toegepast. Niet alleen in traditionele 
gebouwen, maar ook in moderne gebouwen ontworpen door 
bekende architecten zoals Terunobu Fujimori.

Zwarthout | Shou Sugi Ban heeft de schoonheid van dit prachtige 
zwart gebrande hout naar het Europese continent gebracht. 

JAPANSE TRADITIEJAPAN
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Shou Sugi Ban past ook binnen de Japanse levensfilosofie van 
Wabi Sabi en de pure visie op schoonheid. Wabi staat voor eenvoud 
en rust, en Sabi staat voor schoonheid die door de jaren is gevormd. 
Wabi Sabi omarmt dan ook de rustgevende schoonheid van het ver-
gankelijke en onvolmaakte, en de waardering van de integriteit van 
natuurlijke objecten en processen. De doorleefdheid draagt bij aan 
het besef van vergankelijkheid en de betrokkenheid bij het ontwerp.

De zwarte koollaag van het verbrande hout veroudert in de loop 
der jaren en krijgt dan een fraai patina (verwering). De natuurlijke 
veroudering en het slijten door de tijd doet geen afbreuk aan de 
visuele aantrekkingskracht, het draagt er juist aan bij. Het is de 
verandering van de textuur en kleur die ruimte geeft voor 
verbeelding en de schoonheid van de vergankelijkheid. Terwijl 
modern design vaak gebruik maakt van anorganische materialen 
om de natuurlijke verouderingseffecten van de tijd te trotseren, 
omarmt Wabi Sabi het en gebruikt het als integraal onderdeel van 
het geheel. 

Meer weten over de Wabi Sabi filosofie die het vergankelijke, het 
verweerde en het imperfecte respecteert? 

Lees erover op onze website: 
www.zwarthout.com of www.leonardkoren.com

WABI SABI
De afdruk van tijd

WABI SABI
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Zwarthout wordt geproduceerd door Pieter Weijnen en ons 
Zwarthout-team. In 2007 bracht Pieter Weijnen als architect een 
bezoek aan de Biënnale van Venetië. Daar ontdekte hij het werk 
van de Japanse architect Terunobu Fujimori, die de traditionele 
techniek van Shou Sugi Ban veelvuldig toepast in zijn ontwerpen. 
Pieter werd gegrepen door de schoonheid en de duurzaamheid van 
het zwarte hout. Hij maakte een reis naar Japan om de toepassing 
en de productiewijze verder te onderzoeken. In delen van Japan zijn 
veel huizen nog altijd bekleed met Shou Sugi Ban. In de jaren 
daarna ontwikkelde Pieter een eigen efficiënt productieproces om 
de kwaliteit van het zwarte hout te waarborgen. Dit leidde medio 
2012 tot de oprichting van ons bedrijf Zwarthout | Shou Sugi Ban. 

Inmiddels hebben we de traditionele Japanse Shou Sugi Ban een 
heel nieuw leven ingeblazen door ouderwets vakmanschap te 
combineren met moderne technologie. In onze werkplaats branden 
we al het hout gecontroleerd in onze zelfontwikkelde oven. Dit zorgt 
voor gelijkmatigheid en uniforme technische specificaties. 
In elk paneel is de oerkracht van het vuur te zien: in de kleur en 
textuur van het hout. We zijn continu bezig met de ontwikkeling 
van nieuwe manieren van branden, het gebruik van nieuwe 
duurzame houtsoorten en nieuwe afwerkingen met biobased 
hars en olie. Elke variant heeft zijn eigen specifieke kenmerken en 
toepassingen, zowel esthetisch als bouwfysisch. Zwarthout wordt 
onder andere toegepast als duurzame gevelbekleding, in interieurs 
en voor meubels. 

Als bouwers-architecten kijken wij kritisch naar de ontwerpen van 
de nieuwe gebouwen waarvoor wij het zwarte hout leveren. 
Onze producten vereisen aandacht van alle deelnemers aan het 
bouwproces: producent, aannemer, bouwvakker én architect. 
Van het kiezen van het beste hout tot het uitdenken van het juiste 
detail. Zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van een eeuwenoude 
techniek. Die aandacht, hart voor hout en duurzaamheid zie je terug 
in al onze projecten: zij hebben elk een unieke uitstraling. 
Meer weten? Wij adviseren u graag.

VERNIEUWING



The only way is up!

Op termijn zal het gebruik van (fossiele) grondstoffen van de aarde 
zoals we dit nu doen desastreus zijn, voor onszelf en de planeet. 
Gelukkig worden er wereldwijd al veel goede initiatieven ontplooid. 
Bijvoorbeeld cradle to cradle productie, waar wij als bedrijf graag 
gebruik van maken. En we kunnen méér doen! 

Zwarthout heeft als missie om de wereld mooier en duurzamer te 
maken, door het leveren van verduurzaamde, natuurlijke materia-
len, gefabriceerd op een verantwoorde manier. Onze kernwaarden 
zijn vakmanschap, broederschap en verantwoordelijkheid.

Onze verantwoordelijkheid begint al bij de keuze voor hout als 
bouwmateriaal. Elke plank slaat CO2 op en draagt daarmee bij aan 
de reductie van CO2 in de atmosfeer, mits afkomstig uit duurzaam 
beheerde bossen. Voor iedere - door ons - gebruikte boom worden er 
vijf teruggeplant. Eén in Nederland door Staatsbosbeheer (zie: visie 
en beleid), Eén in Frankrijk in ‘ons eigen’ bosje in de Corrèze (http://
www.tuilliere.nl/) en drie door onszelf. Klanten kunnen het equiva-
lent van het door hen gekochte hout tijdens de jaarlijkse Zwarthout 
Bomenplantdag terug planten in één van de landgoederen rondom 
ons bedrijf. Zo kunnen zij in de loop der jaren hun ‘eigen’ bomen zien 
groeien.

Daarnaast is al ons hout FSC of PEFC gecertificeerd en zijn al onze 
producten biobased of goed afbreekbaar. Ook het CO2 gebruik door 
transport en woon-werkverkeer wordt gecompenseerd. 

We proberen ons productieproces in 2020 CO2 neutraal te maken, 
door het ontwikkelen van een nieuwe oven in combinatie met een 
warmtewisselaar. Dankzij deze warmtewisselaar zullen de bedrij-
ven en families op ons landgoed verwarmd worden met de energie 
die vrijkomt tijdens ons productieproces. In de toekomst willen wij 
deze werkwijze uitbouwen om als bedrijf een positieve CO2 afdruk 
te kunnen achterlaten.

Duurzaamheid

MISSIE
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Naoshima is onze versie van Shou Sugi Ban en het oerproduct 
waar we bij Zwarthout trots op zijn. Het Douglashout wordt diep 
gebrand in onze werkplaats in Leersum. Naoshima heeft een 
onregelmatige structuur en een karakteristieke tekening, die 
prachtig glanst in de zon. De brosse koollaag vraagt om een 
specifieke detaillering van het gebouw om de invloed van weer 
en wind te verminderen. Wij adviseren dit type niet hoger dan 6 
meter boven maaiveld toe te passen en niet op open terrein, waar 
het hout wordt blootgesteld aan veel wind. De koollaag geeft 
enigszins af, maar spoelt niet uit bij regen. De zwarte koollaag 
veroudert in de loop der jaren en krijgt dan een fraai patina 
(verwering), dat past bij de Japanse levensfilosofie van Wabi Sabi.
Wij kunnen desgewenst de koollaag fixeren met Bito Green (water-
basis), waardoor de koollaag niet meer afgeeft en wat taaier wordt.

(DOUGLAS)

• Toepassing: Alleen exterieur
• Houtsoort: Douglas
• Herkomst hout: Nederland
• Duurzaamheidsklasse: 3
• Oppervlaktetextuur: conform monster
• Houtvochtgehalte: 12% tot 15%
• Houtdikte: 23 - 50 mm nominaal
• Houtbreedte: 50 - 250 mm
• Profiel: standaard hebben onze producten een bekantrecht profiel 
   In overleg zijn diverse andere profielen mogelijk
• Bevestigingsmethode: RVS schroeven met zwarte kop. Daarnaast 
   kan in overleg gebruik worden gemaakt van Tiga clips voor een 
   blinde bevestiging 
• Brandwerendheid: klasse D, S3 (Europese standaard - EN13501) 
   Bij een speciaal daarvoor ontwikkeld gesloten profiel: klasse B, S1, D0

TYPE

NAOSHIMA



Marugame heeft een karakteristieke, gelijkmatige tekening in de 
koollaag en dankzij de zilverachtige glans van de koollaag heeft 
Marugame afhankelijk van de lichtinval een andere uitstraling. 
De harde koollaag maakt Marugame ideaal als een duurzame 
afwerking buitenshuis, maar dit product is, na fixatie ook zeer 
geschikt voor gebruik in elk interieur. Standaard is Marugame 
leverbaar in een dikte van 23mm, maar wij kunnen dit product 
ook leveren als 10mm variant.

Het hout voor Marugame wordt gemaakt door Accoya® van 
Radiata Pine, een snelgroeiende dennensoort. Het hout is 
gemodificeerd door een (niet-giftig) acetyleringsproces. Accoya® 
heeft uitgebreide kwaliteitscertificaten (o.a. KOMO, RAL, BBA en 
WDMA) en een cradle to cradle gold certificering. Het hout heeft een 
levensduur van minstens 50 jaar bovengronds en 25 jaar bij gebruik 
onder de grond en in zoetwater.

(ACCOYA®)

• Toepassing: interieur en exterieur
• Houtsoort: Pinus Radiata
• Herkomst hout: Nieuw-Zeeland
• Duurzaamheidsklasse: 1
• Oppervlaktetextuur: conform monster
• Houtvochtgehalte: 6% tot 10%
• Houtdikte: 10 en 23 - 30 mm nominaal
• Houtbreedte: 100 - 200 mm
• Profiel: standaard hebben onze producten een bekantrecht profiel 
   In overleg zijn diverse andere profielen mogelijk
• Bevestigingsmethode: RVS schroeven met zwarte kop (23mm) 
   Voor de 10mm variant kan ook een watervaste, vullende  
   houtconstructielijm gebruikt worden
• Brandwerendheid: klasse D, S2 (Europese standaard - EN13501) 
   Na impregnatie klasse  S1, D

TYPE

MARUGAME



De harde koollaag van Omiyama krijgt in de zon een schitterende, 
brons-achtige gloed. De diepgebrande koollaag heeft een robuuste 
uitstraling met een onregelmatige structuur en is bestand tegen 
zware weersomstandigheden. Dat maakt Omiyama zeer geschikt 
als duurzame afwerking op gevels. Ook binnenshuis is Omiyama 
een krachtige blikvanger; gefixeerd met Bito Green tegen afgeven 
wordt Omiyama namelijk diep matzwart van kleur.

Omiyama wordt gemaakt van Platowood Fraké. Een duurzaam 
houtproduct (FSC) van Fraké hout, dat is gemodificeerd door 
hydrothermische modificatie. Het hout is nagenoeg foutvrij; er zijn 
geen noesten aanwezig. Kenmerkend voor sommige partijen zijn 
zwarte lijnen en de aanwezigheid van een klein gaatje hier en daar 
(pinholes).  

(PLATOWOOD)

• Toepassing: interieur en exterieur
• Houtsoort: Fraké
• Herkomst hout: Kameroen
• Duurzaamheidsklasse: 2
• Oppervlaktetextuur: conform monster
• Houtvochtgehalte: 13% tot 19%
• Houtdikte: 21 - 50 mm nominaal
• Houtbreedte: 95mm, 110mm, 145mm en 195 mm
• Profiel: standaard hebben onze producten een bekantrecht profiel 
   In overleg zijn diverse andere profielen mogelijk
• Bevestigingsmethode: RVS schroeven met zwarte kop. Daarnaast 
   kan in overleg gebruik worden gemaakt van Tiga clips voor een 
   blinde bevestiging 
• Brandwerendheid: klasse D, S1 (Europese standaard - EN13501) 

TYPE

OMIYAMA



(EIK)

Ayagawa is de eiken variant van het verkoolde Japanse Shou Sugi 
Ban. Het robuuste eikenhout met brosse koollaag heeft een tijdloze, 
rustieke tekening. Door het branden in de vlammen van onze oven 
krijgt Ayagawa een fraaie, doffe zwarte kleur. De noesten in de 
koollaag geven het hout een stoer karakter. Vooral bij toepassing in 
het interieur is Ayagawa geschikt: we fixeren de koollaag van Aya-
gawa altijd, zodat het sterker wordt en niet meer afgeeft.

Ayagawa wordt gemaakt van eikenhout, een robuuste en 
veel-zijdige houtsoort. Karakteristiek aan eikenhout is de 
aanwezigheid van noesten en dat het hout blijft werken onder 
invloed van vocht- en temperatuursverschillen. Hierdoor kan het 
hout in de loop der jaren bijvoorbeeld iets krom trekken. 
 noesten kunnen zichtbaar zijn in de koollaag. 

• Toepassing: interieur
• Houtsoort: Eik
• Herkomst hout: Nederland, Frankrijk, Tsjechië
• Duurzaamheidsklasse: 2-3
• Oppervlaktetextuur: conform monster
• Houtvochtgehalte: 8% tot 12%
• Houtdikte: 23 - 30 mm nominaal
• Houtbreedte: 50 - 200 mm
• Profiel: standaard hebben onze producten een bekantrecht profiel 
   In overleg zijn diverse andere profielen mogelijk
• Bevestigingsmethode: RVS schroeven met zwarte kop. Daarnaast 
   kan in overleg gebruik worden gemaakt van Tiga clips voor een 
   blinde bevestiging 
• Brandwerendheid: klasse D, S3 (Europese standaard - EN13501)

TYPE

AYAGAWA



(ACCOYA®)

Sanuki is een variant van Marugame. Het is een paneel bestaande 
uit gelamineerde latten Marugame. We fixeren de koollaag tegen 
afgeven zonder dat het unieke karakter van het robuuste hout ver-
loren gaat. Sanuki is verkrijgbaar als massief alzijdig gebrand paneel 
of als latten verlijmd op MDF of multiplex, in alle maten 
(tot 80 cm breed en 350 cm lang). Sanuki is dimensionaal stabiel. 
Naast een duurzame oplossing voor wandbekleding, is Sanuki ook 
zeer geschikt om originele meubels, deuren en andere objecten van 
te maken.

• Toepassing: Alleen interieur
• Houtsoort: Pinus Radiata
• Herkomst hout: Nieuw-Zeeland
• Duurzaamheidsklasse: 1
• Oppervlaktetextuur: conform monster
• Houtvochtgehalte: 6% tot 10%
• Houtdikte: 23 - 40 mm
• Houtbreedte: 200 - 800 mm
• Profiel: standaard hebben onze producten een bekantrecht profiel 
   In overleg zijn diverse andere profielen mogelijk
• Bevestigingsmethode: in overleg, afhankelijk van toepassing
• Brandwerendheid: klasse D (Europese standaard - EN13501)

TYPE

SANUKI



Douglashout is een naaldhoutsoort die bekend staat om zijn 
duurzaamheid en stevigheid. Voor Shodoshima wordt het hout 
evenwijdig aan de jaarringen gezaagd (Dosse). Hierdoor krijgt 
Shodoshima een prachtige vlamtekening. We branden de planken 
in onze oven. Daarna wordt het hout geborsteld en nabehandeld 
met Bito Black. De robuuste en levendige nerfstructuur wordt goed 
zichtbaar en glanst prachtig in de zon. Shodoshima is goed bestand 
tegen alle weersinvloeden en geeft niet af. 
Bij exterieurtoepassingen, raden wij aan om Shodoshima elke 3 tot 
5 jaar opnieuw te behandelen met Bito Black, voor een optimaal 
kleurresultaat.

(DOUGLAS)

• Toepassing: interieur en exterieur
• Houtsoort: Douglas
• Herkomst hout: Nederland
• Duurzaamheidsklasse: 3
• Oppervlaktetextuur: conform monster
• Houtvochtgehalte: 13% tot 19%
• Houtdikte: 23 - 50 mm nominaal
• Houtbreedte: 50 - 250 mm
• Profiel: standaard hebben onze producten een bekantrecht profiel 
   In overleg zijn diverse andere profielen mogelijk
• Bevestigingsmethode: RVS schroeven met zwarte kop. Daarnaast 
   kan in overleg gebruik worden gemaakt van Tiga clips voor een 
   blinde bevestiging 
• Brandwerendheid: klasse D, S3 (Europese standaard - EN13501)
   Na impregnatie en bij een gesloten profiel: klasse B, S2, D0

TYPE

SHODOSHIMA



(DOUGLAS)

Takamatsu is een variant van de Shodoshima, en verschilt alleen 
qua structuur vanwege de andere zaagwijze. Voor Takamatsu wordt 
het hout haaks op de jaarringen gezaagd (kwartiers/
vals-kwartiers). Deze manier van zagen geeft Takamatsu een 
bijzondere, maar fijne, lineaire structuur en een klassiek, rustig beeld 
in de ruimte. We branden de planken in onze oven, waarna het 
wordt geborsteld en nabehandeld met Bito Black. Takamatsu is goed 
bestand tegen alle weersinvloeden en geeft niet af. 
Bij exterieurtoepassingen, raden wij aan om Takamatsu elke 3 tot 
5 jaar opnieuw te behandelen met Bito Black, voor een optimaal 
kleurresultaat.

• Toepassing: interieur en exterieur
• Houtsoort: Douglas
• Herkomst hout: Nederland
• Duurzaamheidsklasse: 3
• Oppervlaktetextuur: conform monster
• Houtvochtgehalte: 13% tot 19%
• Houtdikte: 23 - 50 mm nominaal
• Houtbreedte: 50 - 250 mm
• Profiel: standaard hebben onze producten een bekantrecht profiel
   In overleg zijn diverse andere profielen mogelijk
• Bevestigingsmethode: RVS schroeven met zwarte kop. Daarnaast 
   kan in overleg gebruik worden gemaakt van Tiga clips voor een 
   blinde bevestiging 
• Brandwerendheid: klasse D, S3 (Europese standaard - EN13501).
   Na impregnatie en bij een gesloten profiel: klasse B, S2, D0

TYPE

TAKAMATSU



(DOUGLAS)

Het contrast tussen de donkere en lichte delen van het hout geven 
Sakaide een fraaie, rustieke uitstraling. De planken worden dosse 
gezaagd (met de jaarringen mee) en verkoold in onze oven. 
Vervolgens worden ze zorgvuldig geborsteld, waardoor er een 
karakteristiek reliëf van de vlamtekening ontstaat. Op muren en 
andere interieurtoepassingen, als tafels en banken geeft Sakaide 
een tijdloze, maar warme sfeer. Sakaide wordt na het branden en 
borstelen behandeld met Bito Clear, een transparante olie. 
Deze olie geeft een diepe en warme uitstraling. Indien gewenst kan 
het hout bij dofheid opnieuw ingewreven worden.

• Toepassing: Alleen geschikt voor interieur toepassingen
• Houtsoort: Douglas
• Herkomst hout: Nederland
• Duurzaamheidsklasse: 3
• Oppervlaktetextuur: conform monster
• Houtvochtgehalte: 13% tot 19%
• Houtdikte: 23 - 30 mm nominaal
• Houtbreedte: 50 - 250 mm
• Profiel: standaard hebben onze producten een bekantrecht profiel
   In overleg zijn diverse andere profielen mogelijk
• Bevestigingsmethode: RVS schroeven met zwarte kop. Daarnaast 
   kan in overleg gebruik worden gemaakt van Tiga clips voor een 
   blinde bevestiging
• Brandwerendheid: klasse D, S3 (Europese standaard - EN13501).
   Na impregnatie en bij een gesloten profiel: klasse B, S1, D

TYPE

SAKAIDE



Nakatado wordt gemaakt van Pinus Radiata. Nakatado wordt door 
onze brandmeesters gebrand en daarna geborsteld en 
behandeld met Bito Black. De levendige nerfstructuur wordt 
zichtbaar en heeft een hoogteverschil van ongeveer 1-2mm tussen 
de hoge en lage delen. Nakatado is goed bestand tegen alle weers-
invloeden en geeft niet af. De vlakke vlamtekening geeft een rustig 
en eigentijds beeld in de ruimte. Dankzij het thermisch modificeren 
van de houtsoort Pinus Radiata is Nakatado een veelzijdig alterna-
tief voor toepassingen die een zeer duurzame houtsoort vereisen. 
Naast een afwerking met Bito Black bieden wij ook mogelijkheden 
voor een zijdeglans en/of krasvaste coating bij 
interieurtoepassingen.

(PINUS RADIATA)

• Toepassing: interieur en exterieur
• Houtsoort: Pinus Radiata (thermisch gemodificeerd)
• Herkomst hout: Nieuw-Zeeland
• Duurzaamheidsklasse: 1
• Oppervlaktetextuur: conform monster
• Houtvochtgehalte: 6% tot 10%
• Houtdikte: 23 - 40 mm
• Houtbreedte: 100 - 200 mm
• Profiel: standaard hebben onze producten een bekantrecht profiel 
   In overleg zijn diverse andere profielen mogelijk
• Bevestigingsmethode: RVS schroeven met zwarte kop. Daarnaast 
   kan in overleg gebruik worden gemaakt van Tiga clips voor een 
   blinde bevestiging 
• Brandwerendheid: klasse D, S2 (Europese standaard - EN13502) 
   Na impregnatie klasse C , S0, D

TYPE

NAKATADO



Kazura heeft een robuuste en stoere tekening met grote 
schubben. Door lichtinval kunnen deze schubben een olie-achtige 
gloed krijgen, wat een unieke uitstraling geeft aan het interieur en 
exterieur.
De koollaag heeft een stevige structuur, waardoor Kazura bestand 
is tegen zware weersomstandigheden en geschikt is als duurzame 
gevelbekleding. 

Naast de verkoolde variant, is er ook een gefixeerde Kazura 
variant. Deze fixatie wordt gedaan met Bito Green, een 
ecologische hars op waterbasis. Door het fixeren wordt de 
koollaag matter en geeft niet meer af. Dit is ideaal voor 
interieurtoepassingen.

• Toepassing: interieur en exterieur
• Houtsoort: Pinus Radiata (thermisch gemodificeerd)
• Herkomst hout: Nieuw-Zeeland
• Duurzaamheidsklasse: 1
• Oppervlaktetextuur: conform monster
• Houtvochtgehalte: 6% tot 8%
• Houtdikte: 21 mm
• Houtbreedte: 68 mm, 92 mm, 142 mm
• Profiel: standaard hebben onze producten een bekantrecht profiel 
   In overleg zijn diverse andere profielen mogelijk
• Bevestigingsmethode: RVS schroeven met zwarte kop. Daarnaast 
   kan in overleg gebruik worden gemaakt van Tiga clips voor een 
   blinde bevestiging 
• Brandwerendheid: klasse D, S2 (Europese standaard - EN13502) 

KAZURA
(PINUS RADIATA)

TYPE



PORTFOLIO

Iori
Tea-Tower Biennal Venice

architect: Moreau-Kusunoki
fotografie: Hans Peter Föllmi, Carla van Thijn

PORTFOLIO

Meyendel
Wassenaar

architect: VVKH 
fotografie: Christian van der Kooy 



PORTFOLIO

Blackbird
Vortum-Mullem
architect: Onix

fotografie: Maarten Laupman

PORTFOLIO

Steigereiland
IJburg, Amsterdam

architect: Pieter Weijnen
fotografie: Hans Peter Föllmi



PORTFOLIO

Kanaalproject
Wijnegem, België

architect: Bogdan van den Broeck
fotografie: Hans Peter Föllmi

PORTFOLIO

Geuloever
Schin op Geul

architect: Pieter Weijnen, Mark Spijkerman
fotografie: Hans Peter Föllmi



PORTFOLIO

Bois Brulé
Lierneux, België

architect: Nu architectuur
fotografie: Hans Peter Föllmi

PORTFOLIO

Villa Tiana
 Tiana, Barcelona

architect: Jos-Willen van Oorschot, Venhoeven CS
meewerkend architect: Raül Sánchez Esteban



PORTFOLIO

Gym 
Den Bosch

architect: Pennen

PORTFOLIO

Woolacombe  
North Devon, Verenigd Koninkrijk

architect: Studio 1 Architects



Skewed Stolp
Jisp

architect: SeArch
fotografie: Ossip van Duivenbode

PORTFOLIO PORTFOLIO

LimburgHUIS
GaiaZOO, Kerkrade
architect: GaiaZOO

fotografie: Pieter Weijnen



Passiefhuis
Oostvoorne

architect: Atelier Brink

PORTFOLIO

The Hub
Woodstoxx showroom, Gent

architect: Maister
fotografie: Cafeine

PORTFOLIO



PORTFOLIO

Interieur
fotografie: o.a. Raymond van Zessen

PORTFOLIO

Interieur
fotografie: o.a. Raymond van Zessen






