M30 Architecten

“Door de vormbaarheid van aluminium is een
ranke profilering mogelijk”

“De laatste jaren zijn we steeds vaker tot de ontdekking
gekomen dat we een eigen stijl aan het creëren zijn,
geïnspireerd op de architectuur van de modernisten uit
de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw”.
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