Sanit air en keukenbrochure
Buit enplaat s Fase 6 - Met eren

?Of u nou groot s denkt of
liever klein wilt beginnen?

Alles voor de best e beleving
Een nieuwe keuken of badkamer uit zoeken is een bijzonder moment . Om de juist e keuzes t e maken, moet u zichzelf
zorgeloos kunnen oriënt eren. Dat doet u door een ont werp t e zien, maar ook door het t e voelen en erover in gesprek
t e gaan met specialist en. Bij Middelkoop doen we dan ook alles voor de best e beleving.
Keukens en badkamers zijn t egenwoordig veel meer dan f unct ionele ruimt es. Ze maken uw woning uniek en
verrijken uw leven. Zéker als ze zo ont worpen zijn dat ze perfect aansluit en bij uw wensen, smaak en levensst ijl.
Met slimme innovat ies en duurzame oplossingen gaan we samen op weg naar comfort , schoonheid en een
persoonlijk st at ement .
Opt imaal geniet en
Onze wereld van keukens en badkamers is de ideale plek om de juist e keuzes t e maken. Zónder dat u daarbij uw
keuzevrijheid verliest . We begrijpen namelijk als geen ander dat u het op uw manier wilt doen. Alleen dan kunt u
st raks immers opt imaal van uw keuken of badkamer geniet en.
Of u nou groot s denkt of liever klein wilt beginnen: in onze showroom vindt u alle inspirat ie. En we helpen u graag
op weg met open en eerlijk advies. Door u t e ont zorgen en in alle opzicht en blij t e maken, zorgen we er samen voor
dat u uw ideale keuken of badkamer onbezorgd kunt ont dekken.

HansMiddelkoop
Dé specialist ische t ot aalbeleving
www.middelkoopculemborg.nl

het project
bezoek, beleef & geniet

Onze voordelen op een rij
Voor het plan Buitenplaats fase 6 te Meteren! Als één van de toekomstige bewoners van deze prachtige woning,
willen wij u hartelijk welkom heten in onze showroom.
Sanitair en tegelwerk
-

Uw toilet-en badkamer zijn meegenomen in de v.o.n. prijs van uw woning waarbij u zonder meerprijs
een keuze kunt maken uit een aantal kleuren tegels.
Tijdens een persoonlijk adviesgesprek met een sanitairadviseur kunt u uw persoonlijke wensen
uitgebreid bespreken.

Keukeninrichting
-

-

De keukenvoorstellen in deze brouchure zijn voorbeelden en zijn dus ook niet in de prijs van uw woning
opgenomen.
Al uw keukenwensen kunt u tijdens een persoonlijk adviesgesprek met onze keukenadviseur
doornemen. Tijdens dit gesprek maakt de adviseur een 3D tekening in kleur welke u een helder beeld
geeft van uw nieuwe keuken.
Een aanbetaling is bij ons niet nodig.
Na uw akkoord verzorgen wij het vervolgtraject.
De nieuwe leidingtekeningen versturen wij voor u naar de aannemer en controleren deze tijdens het
bouwproces.

Kortom, compleet ontzorgt!

Basis badkamer- en t oilet opst elling
Bouw nummer : 58 +60 Get ekend
Bouw nummer : 59+61+62 Gespiegeld

Luxe badkamer- en t oilet opst elling
Bouw nummer : 58 +60 Get ekend
Bouw nummer : 59+61+62 Gespiegeld

Basis badkamer- en t oilet opst elling
Bouw nummer : 64 +66 Get ekend
Bouw nummer : 63 +65 Gespiegeld

Luxe badkamer- en t oilet opst elling
Bouw nummer : 64 +66 get ekend
Bouw nummer : 63 +65 gespiegeld

Basis sanit airproduct en
Pas als u de juist e sanit airproduct en kiest , wordt uw badkamer een ruimt e om volop
van t e geniet en. Met deze product en maakt u uw badkamer helemaal compleet .

- Hansgrohe doucheset
- Luxe font ein- en wast afelkraan van HansGrohe
- Font ein en wast afel van Villeroy & Boch
- Villeroy & Boch t oilet

St andaard keukenapparat uur
Uw keuken komt pas echt t ot leven met de juist e apparat uur.
Deze product en maken uw keuken helemaal af .

- Combimagnet ron met t ien f unct ies
- Ruime koelkast
- RVS af zuigkap met recirculat ie
- Induct iekookplaat met vier zones
- Vaat wasser voor t waalf couvert s

Hoek woning
Bouw nummer : 58 Get ekend
Bouw nummer : 62 Gespiegeld

Merk:
Kleur:
Apparat uur:
Werkblad:
Spoelbak:
Kraan:

MK Collect ie
Umbra
Whirlpool
Kunst st of
RVS vlakinbouw
Eén hendel

Voorbeeld keuken kost incl mont age ? 5995,Deze keuken kunt u volledig naar eigen wens inricht en.
Deze keuken is niet bij de w oningpr ijs inbegr epen.

Hoekwoning Luxe
Bouw nummer : 58 Get ekend
Bouw nummer : 62 Gespiegeld

Merk:
Kleur:
Apparat uur:
Werkblad:
Spoelbak:
Kraan:

MK Collect ie
Grigo / Tinfelled oak
Siemens / Bora
St een
RVS vlakinbouw
Eén hendel

Deze keuken kunt u volledig naar eigen wens inricht en.
Deze keuken is niet bij de w oningpr ijs inbegr epen.

Tussenwoning
Bouw nummer : 59+60 Get ekend
Bouw nummer : 61
Gespiegeld

Merk:
Kleur:
Apparat uur:
Werkblad:
Spoelbak:
Kraan:

MK Collect ie
Cit y nat ural oak
Whirlpool
Kunst st of
RVS vlakinbouw
Eén hendel

Voorbeeld keuken kost incl mont age ? 5995,Deze keuken kunt u volledig naar eigen wens inricht en.
Deze keuken is niet bij de w oningpr ijs inbegr epen.

Tussenwoning Luxe
Bouw nummer : 59+60 Get ekend
Bouw nummer : 61
Gespiegeld

Merk:
Kleur:
Apparat uur:
Werkblad:
Spoelbak:
Kraan:

MK Collect ie
Wit
Siemens
St een
RVS vlakinbouw
Eén hendel

Deze keuken kunt u volledig naar eigen wens inricht en.
Deze keuken is niet bij de w oningpr ijs inbegr epen.

2 onder 1 kap woning
Bouw nummer : 64 +66 Get ekend
Bouw nummer : 63 +65 Gespiegeld

Merk:
Kleur:
Apparat uur:
Werkblad:
Spoelbak:
Kraan:

MK Collect ie
Wit / Brouwn oak
Whirlpool
Kunst st of
RVS vlakinbouw
Eén hendel

Voorbeeld keuken kost incl mont age ? 63 75,Deze keuken kunt u volledig naar eigen wens inricht en.
Deze keuken is niet bij de w oningpr ijs inbegr epen.

2 onder 1 kap woning Luxe
Bouw nummer : 64 +66 Get ekend
Bouw nummer : 63 +65 Gespiegeld

Merk:
Kleur:
Apparat uur:
Werkblad:
Spoelbak:
Kraan:

MK Collect ie
Old wild oak / Grigio
Siemens / Wave
St een
RVS vlakinbouw
Eén hendel

Deze keuken kunt u volledig naar eigen wens inricht en.
Deze keuken is niet bij de w oningpr ijs inbegr epen.

2 onder 1 kap woning
Bouw nummer : 63 +65 Get ekend
Bouw nummer : 64 +66 Gespiegeld

Merk:
Kleur:
Apparat uur:
Werkblad:
Spoelbak:
Kraan:

MK Collect ie
Wit / FM zwart
Whirlpool
Kunst st of
RVS vlakinbouw
Eén hendel

Voorbeeld keuken kost incl mont age ? 8 275,Deze keuken kunt u volledig naar eigen wens inricht en.
Deze keuken is niet bij de w oningpr ijs inbegr epen.
Let op dit is een opt ie t ekening, ver plaat sen van de
keuken heef t een meer pr ijs op de w oningpr ijs

2 onder 1 kap woning Luxe
Bouw nummer : 63 +65 Get ekend
Bouw nummer : 64 +66 Gespiegeld

Merk:
Kleur:
Apparat uur:
Werkblad:
Spoelbak:
Kraan:

MK Collect ie
Wit / Sherwood SY Black
Siemens / Bora
St een
RVS vlakinbouw
Eén hendel

Deze keuken kunt u volledig naar eigen wens inricht en.
Deze keuken is niet bij de w oningpr ijs inbegr epen.
Let op dit is een opt ie t ekening, ver plaat sen van de
keuken heef t een meer pr ijs op de w oningpr ijs

Heef t u zin om uw nieuw e keuken t e gaan uit zoeken
Hier bij een paar leuke keuken t ips voor appar at uur
Klik op deze
But t on bij de plaat jes.

Middelkoop
Dé specialist ische t ot aalbeleving

Keukens

Badkamers

Vloeren

Kast en

Koken en leven t egelijk

Ruimt e om t e ont spannen

Basis voor de sfeer

Op maat en naar wens

Middelkoop is een t rot s f amiliebedrijf in Culemborg. Al sinds 1933 doen we alles voor de best e beleving van onze klant en. De vierde generat ie heef t nog precies
dezelf de drijf veren als de eerst e: gast vrijheid en gedrevenheid. Daarmee zorgen we ervoor dat uw bij ons onbezorgd uw ideale int erieur kunt ont dekken.
Van complet e keukens en badkamers t ot en met maat werk vloeren en kast en: we bieden u alle ruimt e en mogelijkheden om uw int erieur naar wens in t e richt en.
Daarbij hecht en we veel waarde aan de keuzevrijheid. Als geen ander vinden we dat u uw ideale ont werp of opst elling onbezorgd moet kunnen ont dekken. Want alleen
dan doet u het op uw manier. En dat is de enige basis om st raks opt imaal van uw keuken of badkamer t e kunnen geniet en.

?Al sinds 1933 doen we alles voor de best e beleving van onze klant en?

de showroom
bezoek, beleef & geniet

Een uit gebreide showroom
Een keuken of badkamer koopt u niet zomaar. St erker nog: u weegt elke beslissing in alle opzicht en af.
Om t ot de juist e keuzes t e komen, nodigen we u van hart e uit in onze wereld van keukens en badkamers.
In onze showroom inspireren en adviseren we u graag. Om eracht er t e komen of een keuken of badkamer goed bij
u past , is het namelijk belangrijk om deze niet alleen t e zien, maar ook t e voelen. Daarom krijgt u in onze showroom
alle ruimt e om een ont werp of opst elling t e ont dekken.
Maak de kast jes dus gerust open. Bekijk of de hoogt e van een aanrecht u bevalt . En vraag onze specialist en om
een eerlijk advies over de vele slimme innovat ies en duurzame t echnieken. ?In het echt ?ont dekt u het comfort en
de schoonheid van onze keukens en badkamers namelijk pas écht .

Geniet van uw bezoek

4000 m 2
showroom

Geen
Ruime
aanbet alingen parkeergelegenheid

Elekt risch
laadsyst eem

Ruime
kinderspeelhoek

Kof f ie en t hee met
een lekkernij

?In onze showroom
inspireren en adviseren
we u graag?

inspirat ie
bekijk, beleef & geniet

Bedrijf sgegevens
Beesdseweg 2
4104 AW CULEMBORG

Cont act gegevens

Openingst ijden

0345 - 51 20 20
info@middelkoopculemborg.nl
www.middelkoopculemborg.nl

Ma t / m Do 09:00- 17:30
Vr
09:00- 21:00
Za
09:00- 16:00
Zo
Geslot en

