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Geniet van uw gerenoveerd (t)huis, 
nu meer dan ooit!



Wij verzorgen uw
gehele verbouwing

Kokendwaterkraan
Naast koud, warm en 100°C kokend 
water geeft de Quooker-kraan ook 
gekoeld en bruisend water.



Badkamers
met stijl.

Wij komen graag langs 
voor gratis interieuradvies!
Ontdek hoe echt maatwerk en een gepersonaliseerde 

aanpak ook uw huis op smaak kunnen brengen.



Deuren  
op maat

Nieuw

perfect in harmonie
met uw huisstijl.

in onze
showroom!

Bent u uw oude keuken beu? Of bent u 
toe aan een nieuwe badkamer?

Als specialist in totaalrenovatie nemen wij graag de totale verbouwing 
voor onze rekening! Onze interieurarchitecten maken een ontwerp 
op uw maat, van uw keuken, dressing, living, bureau, slaapkamer 
of badkamer. Geen zorgen voor u, want we doen elk project van A 
tot Z, met maatwerk uit ons eigen atelier, inclusief randwerken als 
elektriciteit, vloeren en plafonds.

Zorgeloos verbouwen
met  K.W. in 10 stappen.

SIT BACK & RELAX

START

Een watervaste bezetting van uw nieuwe vloer en muren.
Nieuwe vloerchape & muurbezetting

De grote werken zijn bijna voorbij, het plafond wordt 
geplaatst.

Plafond, incl. verlichting, audio
en verluchting

Kom langs in onze showroom en ontdek de stijl die bij u 
past. In onze inspiratie-villa is letterlijk elke denkbare 
ruimte smaakvol ingericht om uw plannen reeds in een 
echt huis te ontdekken!  Onze interieuradviseurs luisteren 
naar uw dromen en samen komen we tot het ontwerp en 
budget dat bij u past.

Bezoek 2000 m2 inspiratie!

We starten de werken met het zware werk en zorgen ervoor 
dat u niet in het stof zit!

Breekwerk

Uw project begint vorm te krijgen want alles wordt betegeld.

Plaatsing wand- en vloertegels 
of parket

Plaatsing van alle sanitaire leidingen en afvoeren.
Nieuw leidingwerk

Aanleggen van alle elektrische voorzieningen, volgens de 
wettelijke normen.

Elektrische aansluitingen

We zorgen voor de plaatsing van uw nieuw werkblad en op 
maat gemaakte meubels.

Plaatsing meubilair en werkbladen

De werken zijn stilaan rond, we zorgen voor de aansluiting 
van uw nieuwe toestellen.

Nieuwe toestellen en aansluitingen

Een nieuwe ruimte is pas echt af als ook de muren een 
nieuwe frisse look hebben gekregen.

Schilderwerk
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10 Uw
thuiskantoor

op smaak gebracht.
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Uw renovatie, onze specialisatie.
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Open: ma, wo, do 10-12 u en 13-18 u  |  vrij & za  10-12 u en 13-17.00 u  |  zo & di gesloten

We hebben onze showrooms geopend

en we kijken ernaar uit jullie veilig te verwelkomen.

Kom snel langs, bij voorkeur na afspraak! 

Handgels en mondmaskers aanwezig.

Wij werken op veilige afstand.

Na elk bezoek worden de oppervlaktes gereinigd.

COVID-19
VOORZORGS-
MAATREGELEN

KEUKEN  |  BADKAMER  |  INTERIEUR  |  BINNENDEUREN


