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ONTWORPEN DOOR PIETER LENS

INGENIEUZE OPLOSSINGEN
Pieter Lens kreeg het vakmanschap al snel in de vingers. Zijn vader 
richtte schrijnwerkerij Lens op. Pieter draaide al vroeg mee in de zaak 
en dacht graag mee. 

Pieter Lens ontwerpt, produceert en bouwt poolhouses en bijgebouw-
en. Lens’ vakmanschap is de grote sterkte. Van ontwerpfase tot het 
laatste detail. Met gevoel voor verfijning en liefde voor het vak.

De bestaande klanten vroegen meer en meer naar verfijnde shutters op 
maat voor buiten én binnen. Pieter bedacht een ingenieus systeem en 
zorgt voor advies op maat van de klant. 

Door goed te luisteren en de wensen in een persoonlijk ontwerp te 
gieten, ontwierp Pieter een slim systeem: ‘De Sombra’. 

De Sombra wordt vervaardigd in eigen atelier. Nieuwsgierig naar meer? 
Contacteer Pieter.



SMAAKVOL DESIGN,
VOOR BINNEN & BUITEN

De hoogwaardige houten outdoorshutters zijn 
ideaal om een terras of een zithoek in de tuin af te 
schermen. De shutters bieden privacy én zorgen 
voor bescherming tegen zon en wind.

De houten indoorshutters kunnen op talloze 
manieren worden gebruikt en geven steeds 
een andere dimensie aan de ruimte. Deze 
blikvanger is een op maat gemaakt systeem 
en blend perfect in elk interieur. 



BELGISCH VAKMANSCHAP

EEN HART VOOR HOUT
Onze houten shutters zijn verkrijgbaar in diverse houtsoorten en 
worden op maat gemaakt in eigen atelier. Onze voorkeur gaat uit 
naar ecologische houtsoorten met een natuurlijke duurzaamheid. 
Als circulaire grondstof zijn ze bijzonder geschikt voor design en 
architecturale toepassingen, zowel binnen als buiten.

Afhankelijk van de grootte en de locatie bepalen we samen de best 
mogelijke oplossing. Door duidelijk advies van Pieter weet je perfect 
hoe groot de Sombra gaat zijn.

MANUEEL OF GEAUTOMATISEERD

STEEDS AANGENAAM VERTOEVEN
In gesloten toestand bieden ze privacy en bescherming tegen wind, regen 
en zon. In geopende toestand krijg je een open gevoel en ben je één met de 
omgeving. Onze houten shutters kunnen worden gebruikt om een deel van 
het interieur, het terras of de tuin af te bakenen. Ze zijn ook ideaal als zijpan-
elen in een poolhouse of ander bijgebouw. Het minimalistisch ontwerp zorgt 
voor een vleugje elegantie in elke ruimte. De shutters zijn zowel manueel als 
geautomatiseerd te verkrijgen. Ook mogelijk op elk domotica-
systeem.



WARM KARAKTER

De shutters worden steeds gemaakt in een duurzame hout-
soort. Kies tussen eiken massief oftewel texwood, MTX Berk 
en Rubberwood voor indoor. Voor buiten heb je de keuze 
tussen Thermo essen, Thermo wood, Thermo ayous. Elke 
houtsoort is duurzaam, erg vormvast en uitstekend weerbaar 
tegen allerlei weersomstandigheden. De mooie houtstructuur 
geeft onmiddellijk een warme en natuurlijke uitstraling aan de 
woning of de tuin. 

AFWERKING TOT IN DE DETAILS

Ons duurzaam hout kan steeds naar keuze afgewerkt 
worden met een transparante of dekkende beschermlaag in 
een gewenste tint. Pieter Lens geeft steeds advies in de 
mogelijkheden en de duurzaamheid van het type afwerking.

Ook het profiel kan gelakt worden naar een RAL-kleur naar 
keuze. Dit is op aanvraag.

HEDENDAAGS & TIJDLOOS

De houten shutters zijn een meerwaarde aan elke 
hedendaagse architectuur. Zowel indoor als outdoor 
vormen de shutters een blikvanger.



Truibroek 81 | 3945 Ham
www.sombra.be | info@pieterlens.be


