PROJEC TBROCHURE
Keukens
Badkamers
Tegels

FILIPPO
K e u k e n s B a d k a m e r s Te g e l s

Assenrade_fase_new.indd 1

29-03-17 12:01

2 Assenrade Waterkant - Hattem

“

“

De keuken,
badkamer en tegels
maken het karakter
van je nieuwe woning
compleet

INHOUDSOPGAVE
4

Keuken
Voor jouw woning in Assenrade doen wij je een speciaal aanbod. In
deze brochure ontdek je de vele mogelijkheden voor jouw keuken.

6

Sanitairpakket
Een complete wellness-beleving in je eigen woning. Je realiseert dit
met een complete badkamer voorzien van sanitair van de topmerken
Villeroy & Boch en Grohe.

7

Tegelpakket
Voor de tegelwanden heb je de keuze uit twee standaardtegels en
voor de vloer is er de keuze uit een palet van vier kleuren. Een andere
wens? Dan verwelkomen wij je graag in onze showroom.
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Om je woonbeleving in Assenrade compleet te maken is er voor ieder woningtype een
keuken, badkamer, tegelwand en -vloer die naadloos op de woning en jouw wensen
aansluit. Neem daarom gauw een kijkje in deze brochure en ontdek de mogelijkheden.
Ben je benieuwd naar de vele mogelijkheden voor jouw nieuwe keuken. Of wil je net iets
meer dan de luxe standaardbadkamer of -tegel? Dan verwelkomen wij je graag in onze
showroom.
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4 Assenrade Waterkant - Hattem

Keuken, rechte opstelling

“

WoonCenter Filippo

Ontwerp

20476kims

Klantnaam:

Nikkels Bouwbedrijf bv

Lokhorstweg 26

Adviseur:

Jeroen Koenders

Afleveradres:

Assenrade fase 3 Type Madelief en Lelie

3851 SE ERMELO

Datum:

26/5/15

Postcode plaats:

Hattem

Schaal:
De keuken is een plek
waar jijPassende
jezelf schaal
helemaal thuis

0341-371080

Opmerking:

Deze tekening is niet bindend

wilt voelen. Wij realiseren ons dit als geen ander en
spelen daarom optimaal in op jouw persoonlijke
wensen. Ons showroomteam helpt je bij de keuze

Filippo-keuken, rechte opstelling
Lades en deuren met soft-close.

die het beste voldoet aan jouw wensenpakket of

Keuze uit diverse kleuren en grepen.

voorziet je, indien gewenst, van een persoonlijk

RVS schouw.

ontwerp.

Energiezuinige koelkast van 88 cm inclusief vriesvak.

De zekerheden van Filippo

“

Rechte keukenopstelling

Combi-magnetron.
4-pits gaskookplaat.

•

Filippo is geselecteerd projectpartner.

Volledig ingebouwde vaatwasser energieklasse A+.

•

Jouw adviseur is volledig op de hoogte van het

Werkblad leverbaar diverse kleuren.

gehele project. Zo ontzorgen wij jou volledig.
•
•

Verleggen van de leidingen en aansluitingen

Speciaal projectaanbod

van apparatuur wordt voor je gecoördineerd .

Wij bieden jou, als trotse eigenaar van een woning in

Tijdige levering van jouw keuken, rechtstreeks

Assenrade, deze complete keuken aan voor

in overleg met de aannemer, zodat deze
eventueel voor oplevering al aanwezig is.
•

€ 4.499,00*

Klantgerichte montage en begeleiding
“door onze eigen professionals”.

* Vermelde prijzen zijn inclusief btw en gelden voor de keukens volgens weergegeven specificaties werkblad,
apparatuur en accessoires en inclusief montage en exclusief loodgieters-, tegel-,
en elektrawerkzaamheden. Vraag in de showroom naar de mogelijkheden.
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Keuken, hoekopstelling

“

“

Een keuken is
meer dan een
ruimte om te
koken.

WoonCenter Filippo

Ontwerp

20477kims

Klantnaam:

Nikkels Bouwbedrijf bv

Lokhorstweg 26

Adviseur:

MARKD

Afleveradres:

Assenrade fase 3 Type Roos en Iris

3851 SE ERMELO

Datum:

26/5/15

Postcode plaats:

Hattem

0341-371080

Schaal:

Passende schaal

Opmerking:

Deze tekening is niet bindend

“

Filippo-keuken, hoekopstelling

Hoekopstelling keuken

De keukens
zijn de luxe
basisaanbieding,
speciaal voor
jouw
woning aan
de Waterkant
Assenrade. Ze
zijn uiteraard
naar eigen wens
aan te passen.

“
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Lades en deuren met soft-close.
Keuze uit diverse kleuren en grepen.
RVS schouw.
Energiezuinige koelkast van 88 cm inclusief vriesvak.
Combi-magnetron.
4-pits gaskookplaat.
Volledig ingebouwde vaatwasser energieklasse A+.
Werkblad leverbaar diverse kleuren.
Speciaal projectaanbod
Wij bieden jou, als trotse eigenaar van een woning in
Assenrade, deze complete keuken aan voor

€ 6.249,00*
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6 Assenrade Waterkant - Hattem

Een badkamer
waarbij luxe de
standaard is.

“

“

Sanitairpakket

In deze woning is voor een
hoog afwerkingsniveau
gekozen, een mooie serie
keramiek O’Novo van het
merk Villeroy & Boch.

Zowel op de begane grond
als op de verdieping is er
gekozen voor een hangend
toilet.
Kranen van het merk Grohe
waaronder voor de douche
een thermostatische kraan,
op de wastafel een éénhendelmengkraan en voor
de fontein een eigentijdse
koudwaterkraan.
De woningtypes Roos en
Iris zijn voorzien van een
ligbad.
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Impressie badkamer
Maten en kleuren zijn slechts een indicatie.
Aan deze tekening kunnen geen rechten
worden ontleend.
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Toepgepast sanitair
Keramiek, kranen en
douchessystemen
toegepast in alle
woningtypes.

Ligbad + badmengkraan
Het ligbad en de badmengkraan die kunnen worden
toegepast.

Ontdek de
uitgebreide
tegelcollectie in
onze showrooms
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“

“

Tegelpakket
Voor de wand is er standaard keuze uit

45x45cm. Deze zijn er in de kleuren;

twee grootformaat wandtegels 25x50cm

zwart, grijs, beige en bruin.

in glans of mat wit. Deze worden liggend
aangebracht, in de toiletruimte tot een

Buiten deze standaard sortering hebben

hoogte van 125cm en de badkamer tot

wij in onze showroom een uitgebreide

ca. 220cm vanaf afgewerkte vloer.

collectie om uw persoonlijke wensen in
te vullen.

Voor de vloer is er standaard keuze uit
vier grootformaat vloertegels in de maat
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SMAAKVOL WONEN
AAN DE WATERK ANT
ASSENRADE
JOUW SHOWROOM
Filippo Keukens Badkamers Tegels
Lokhorstweg 26
3851 SE Ermelo
T (0341) 37 10 80
www.filippo.nl

Voorbehoud verkoopdocumentatie
Aan de informatie en afbeeldingen in deze
brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
De getoonde illustraties, foto’s en plattegronden
geven een impressie van het project.

Vestiging Ermelo

Vestiging Amersfoort

Vestiging Deventer

Vestiging Nijmegen

Lokhorstweg 26

Nijverheidsweg - Noord 41

Snipperlingsdijk 54

Energieweg 58

3851 SE Ermelo

3812 PK Amersfoort

7417 BK Deventer

6541 CX Nijmegen

T (0341) 37 10 80

T (033) 460 38 50

T (0570) 750 710

T (024) 750 33 00

F (0341) 37 10 75

F (033) 461 48 77

F (0570) 636 990

F (024) 750 33 05

Assenrade_fase_new.indd 8

29-03-17 12:01

