Vloer- en wandtegels

Sanitair - keukens

Omdat het dagelijks badkamergebeuren in elk
gezin aan belangrijkheid wint, worden ook aan de
inrichting steeds hogere en modernere eisen
gesteld. In die optiek kreeg ook onze showroom
een grondige face-lift: nieuwe eigentijdse collecties
in een overzichtelijke presentatie... het kiezen en
keuren wordt makkelijker.

Het pronkende badkamer-sanitair is samengesteld uit een kwalitatieve selectie: porcelein
van IDEAL STANDARD, HOESCH, DURAVIT,
ALAPE en SPHINX. Kraanwerk is er van ORAS,
IDEAL STANDARD, FRIEDRICH GROHE, HANS
GROHE enz... In het badmeubel-gamma
vormen de collecties van MAPE, RIHO, VIKA,
ANTONIO LUPI en ESPRIT HOME de boventoon.
Wij helpen u graag.

Totaalinrichting

Bij de inrichting van uw
badkamer en keuken
zorgen wij via een volledige renovatie voor
“sleutel op de deur”.
U zegt het maar.

presenteert tegels voor elk
budget en elk doeleinde: woonruimtes,
badkamers, kelders, garages en terassen... U
kan kiezen uit verschillende merken zoals:
KERLITE, COTTO D’ESTE, PORCELANOSA,
VENIS,
KRONOS,
TAU,
SICHENIA,
PORTOBELLO, CERCOM, SINTESSI, ZELLIGE,
FLOOKGRES, RAK, LEA, NATUURSTEEN, enz...

Wij verkopen graag aan
de zelfplaatsers maar
beschikken eveneens
over
een
eigen
plaatsingsdienst.

Deels door rechtstreekse import zijn onze
collecties samengesteld uit een 3000-tal
motieven, zodat we mogen stellen dat
zowel de gekende tijdloze dessins als de
hedendaagse modieuze en kleurrijke
tegel-gamma’s sterk vertegenwoordigd
zijn. Zo bieden wij u een prestigieuze
keuze uit de hele wereld.

Uw projekt wordt afgewerkt van A tot Z:
Uitbreken, bepleisteren, electriciteit en waterleiding aanpassen, verwarming, deuren, betegelen,
noem maar op...
De keuken is het hart van het familieleven: het
is de plaats om de belevenissen van de dag te
vertellen en kostbare momenten te delen.
Vroeger kookte u om te eten... nu eet u om te
kunnen koken.
Wij maken uw keuken instapklaar.

Houten vloeren
Het oppervlak van alle vloeren in de ALLOCcollectie is van hogedruk laminaat dat extreem
slijtvast is, bestand is tegen spelende kinderen,
hondenpoten, naaldhakken, de piano, gewone
chemicaliën en nog veel meer zaken die in het
dagelijkse leven voorkomen. Kortom, wij geven
hierop een levenslange garantie op het afslijten
in normaal huishoudelijk gebruik.
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OPENINGSUREN:
MA,DO EN VRIJ: 14.00 UUR TOT 18.00 UUR
WOE: 14.00 UUR TOT 20.00 UUR
ZA: 10.00 UUR TOT 16.00 UUR
DI, ZO EN FEESTDAGEN GESLOTEN

mooi,
ruim,
overzichtelijk...
en gevuld
met zowat
het beste wat de
markt te
bieden heeft !

