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DE SPECIALIST IN KEUKEN, BADKAMER 

EN INTERIEUR 

Studio de Jonge, voor een bijzondere woonbeleving. 

In onze toonzaal tonen wij u een breed en gevarieerd assortiment 

aan badkamers, keukens, tegels en deuren. Wij bieden u een com-

pleet aanbod dat aansluit op ieder budget. Laat u inspireren in onze 

toonzaal. Jan de Troije en Marcel Kooi voorzien u graag van        

vakkundig advies. U vindt ons bij BPG de Jonge 

• Compleet assortiment     • Alle bekende merken     • Deskundig advies       

• Geen aanbetaling       • Montage door een vakkundig team 

Voor meer inspiratie en acties bezoek onze showroom; Nijverheidsstraat 35 ‘s-Heer Arendskerke of bekijk onze 

website; studiodejonge.nl  

Actiemaand    

December 

 Januari 

20 Januari 

Beursdag 

17 December 

ontwerpdag  
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In de actiemaanden december en januari geven wij 35% korting op vrijwel de        

gehele kranen-collectie van Hans Grohe*, HotBath en Mijn Thuis Design.  
 

*vraag naar onze voorwaarden 

U kunt zonder 

afspraak bij 

ons binnen 

lopen,  

onze ope-

ningstijden 

zijn;                            

di-vrij; 9.00-

17.30  

Za; 9.00-16.00   

Nijverheids-

straat 35 

‘s-Heer 

Arendskerke  

tel: 0113-

568534 
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Kom naar de showroom van Studio de Jonge en geniet van onze 

kunst exposanten. Momenteel ziet u bij ons werk van de beeldende 

kunstenares Marian van Garsel met Keramiek, fotografie verzorgd 

door fotoclub difo , en  Ginny Rentmeester” met schilderijen.  

 
Wanneer:  december / januari 

Waar:  Studio de Jonge  

Adres:  Nijverheidstraat 35 

Plaats:  ‘s-Heer Arendskerke (Eindewege) 

De nieuwste trends bij Studio de Jonge 

20 januari  beurs voor Professionals,  

en consumenten. 

U kunt zich op deze dag uitgebreid laten voorlichten en adviseren door een 30-tal professionele 

bedrijven op bouw en interieur vlak. 

Van 15.00 tot 19.00 uur  onder het genot van een hapje en een drankje. Er is een kok aanwezig . 

Maak kennis met de laatste ontwikkelingen en profiteer van onze speciale aanbiedingen. 

Diverse leveranciers verzorgen een workshop in onze bouw- en tuin shop.  Tevens kunt u zich oriënteren 

in onze badkamer en keuken Studio, waar u de laatste trends kunt bewonderen.  

En last but not least u kunt ook bij ons op deze dag genieten van een fraaie kunstroute die is uitgestippeld 

door onze showroom, kortom het bruist deze dag van de activiteiten die u niet mag missen. 

Wij kijken uit naar uw komst. 

Creatief, verrassend en betaalbaar 

Quooker flex bijzonder veilig  
Naast de handige uittrekslang, biedt de Quooker FLEX 

precies dezelfde voordelen als de vertrouwde Quooker. 

Hij bespaart tijd, energie, water en ruimte en is zeer veilig 

in gebruik. Dankzij de kokendwater-stop kan de FLEX 

geen kokend water geven als de uittrekslang uitgetrokken 

is. De dubbelwandige uitloop zorgt ervoor dat de buiten-

kant van de kraan niet heet wordt.  

Bij Studio de Jonge nu vanaf € 895 

http://www.studiodejonge.nl/
https://www.google.nl/maps/place/Studio+de+Jonge/@51.498979,3.825225,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x22b95ee69dddbc12


  

     

17 december keuken / badkamer 

ontwerp dag  

op deze dag  kunt u gratis uw keuken 

 of badkamer laten ontwerpen door ervaren     

designers. 

 

 

 

 

 

van 9.00 uur  tot 16.00 

uur onder het genot 

van een hapje en een 

drankje. 

Maak kennis met de laatste ontwikkelingen en 

profiteer van onze speciale aanbiedingen.                          

           Wij kijken uit naar uw komst. 

Whirlpoolactie. 

voorzie uw bad van extra comfort door toe-

voeging van een whirlpoolsysteem. U koopt nu 

al een heerlijk ontspannende whirlpool vanaf       

€ 999,- 

Creatief, verrassend en betaalbaar 

Tevens beschikken wij over een uitgebreid assortiment aan 

plafonds en luxe binnendeuren. 

Randloze spoeling  

design toiletaanbieding 

met  speciale 3M behandeling  

voor extra schoonmaakgemak.       

Nu voor € 249,- 

Excl. zitting 

Regendouche  

met thermostaat, glijstang en 

handdouche van € 380,-          

Nu voor € 249,- 

Veel kwaliteit 

voor weinig  

Onze toonzaal is 

weer up-to-date; 

wij hebben de 

laatste trends in 

huis. 

U kunt bij ons niet alleen terecht voor badkamers, keukens en tegels. Wij bieden u alle bouwmaterialen 

die u nodig heeft voor een complete verbouwing. Tevens hebben wij een showtuin voor tuintegels, blok-

hutten en tuinafscheidingen. Kijk ook eens op onze webshop;                                   

www.bouwmaterialenzeeland.nl of www.bpgdejonge.nl. 

Fraaie collectie 

aan keramisch 

parket, niet van 

echt te onder-

scheiden. Prijzen 

vanaf  € 35,- per 

m2. Ideaal in 

combinatie met 

vloerverwarming. 


