Gers is goed Rotterdams voor
mooi, gaaf, goed en geweldig!
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Dat is de ambitie die wij
neerleggen in onze projecten.

Studio Gers staat voor een persoonlijke creatieve kijk op

De architectuurstijl van Studio Gers laat zich omschrijven

woonwensen. Waarmaken van ambities is wat wij doen.

als eigentijds, modern, warm, uitnodigend en persoonlijk.

Vanaf de eerste schets tot en met de oplevering.

Herkenbaar, verrassend en altijd met oog voor detail.

Ieder ontwerp start met een idee, vanuit de dialoog. Dit

Laat u inspireren door onze projecten!

vertalen we naar een krachtig architectonisch concept.
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De basis voor verdere uitwerking.
In de volgende fases wordt het concept uitgediept tot
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een rijk en gelaagd ontwerp met solide bouwtechnische
uitgangspunten en een gezonde financiële basis.

In onze integrale werkwijze staat de vertaling van woonwensen
voorop. In alle fases wordt gekeken naar de architectonische
kwaliteit, het budget, de technische uitvoerbaarheid en de
planning. Dit doen we met een betrokken team van architecten,
tekenaars, projectmanagers en toezichthouders. De expertise
van het hele team wordt meegenomen in alle fases van het
project. Hierdoor ontstaat er een optimaal proces en een
eindresultaat dat de verwachtingen overtreft.

Studio Gers ontwerpt woningen en
leefruimtes voor opdrachtgevers met
architectonische ambitie en oog voor
detail. Dat doen we met respect voor
de omgeving en oog op de toekomst.

www.studiogers.nl
interieur van een stadsloft

ruimtelijke schuurwoning in CLT houtbouw

totaalrenovatie en verduurzaming van een stadsvilla

“ Slechts 8 m² maar een zee aan ruimte ”
Ontwerpen en bouwen met Studio Gers
Ieder ontwerp ontstaat uit het samengaan van woonwensen,
de mogelijkheden van de locatie en het budget.
We gaan in gesprek over woonwensen en woondromen om tot
de kern van het ontwerp te komen.
Vanuit de context maken we optimaal gebruik van de kwaliteiten
van de omgeving: we onderzoeken we de beste positionering
op een kavel, de zonligging, de buren en cadeautjes zoals het
compacte vrijstaande woning in HSB houtbouw

uitzicht.
Het afstemmen van het ontwerp en de wensen op het budget
is een kerntaak in de ontwerpfase. Zonder juiste afstemming
strandt een project in bezuinigingen en compromissen.

Nieuwsgierig wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem contact met ons op en we luisteren graag naar uw verhaal.

Duurzaam bouwen is een vanzelfsprekendheid die verder
gaat dan alleen de energetische kant. Duurzaam is
toekomstbestendig, aanpasbaar en hernieuwbaar.
We werken met evenveel liefde en toewijding aan een kleine
verbouwing als aan een luxe vrijstaande villa.
085 1303 891 / 06 1821 5012
info@studiogers.nl
www.studiogers.nl
glazen aanbouw met slanke stalen kozijnen

