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Een goed advies en misschien een 
andere kijk of invalshoek is dan 
misschien net datgene dat jouw 
huis nodig heeft om die eigen 
sfeervolle uitstraling alsnog te 
creëren en de gewenste sfeer in 
huis te halen. 
Een advies bijvoorbeeld van Marcel 
en Monique van interieurstijl ad
vies bureau at FirstFloor, gevestigd 
in hartje Eindhoven.
“Vaak wordt een interieur op be
trekkelijk eenvoudige wijze ver
frissend anders,” zegt Monique als 

at First-Floor passie 
voor stijl en sFeer

Je huis zo gezellig en sfeervol mogelijk inrichten, is meestal een kwestie van gevoel en 
budget. Je probeert je eigen wensen zoveel mogelijk te realiseren en niets is prettiger 
dan thuiskomen in een huis dat jouw eigenheid en sfeer vertegenwoordigt en uitstraalt. 
In de praktijk blijkt dit echter niet voor iedereen gemakkelijk realiseerbaar. Het vertalen 
van wensen naar resultaat is, zeker op het gebied van inrichting, best lastig.

at First-Floor
T 040 842 1269
Marcel:    06 1711 8700
Monique: 06 5124 8486
www.atfirstfloor.nl

ze met passie over haar vak vertelt. 
“Net die verandering van kleur, een 
ander lichtplan, het verzetten van 
de meubels of het toevoegen van 
diverse woonaccessoires kunnen 
voldoende zijn om de sfeer in huis 
ineens helemaal ‘eigen’ te maken. 
Marcel en ik werken als een twee
eenheid; we voelen ons beiden als 
een vis in het water als we onze 
ideeën over eigentijdse interieurs 
op papier zetten en met onze 
klanten bespreken en uitvoeren. 
Want ook dat doen we samen. 

We staan voor sfeer en eigenheid 
voor ieder interieur en voor iedere 
portemonnee, of dit nu om kleine 
veranderingen gaat of om een 
volledige – nieuwe  inrichting. 
Samen is een betaalbare inrichting 
nooit ver weg”.
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