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“Aluminium bouwproducten zijn goed te
assembleren”

JAN POOLEN, ARCHITECT,
ZEEP ARCHITECTEN,
AMERSFOORT

Het appartementencomplex Vlinderzicht dat deel
uitmaakt van plan Parijsch in Culemborg bestaat uit
vijftig appartementen, die worden gekenmerkt door
een grote diversiteit.
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