Wij leveren
vrijwel alle
merken
Inbouw
apparatuur

DE SPECIALIST IN KEUKEN, BADKAMER
EN INTERIEUR
Studio de Jonge, voor een bijzondere woonbeleving.
Verse lucht, met het Plasma airfilter, verpakt in een
mooi jasje. Een afzuiginstallatie heeft doorgaans

een afvoerkanaal naar buiten nodig. De Plasma
airfilter kan op iedere nieuwe of reeds bestaande
afzuigkap worden gemonteerd. U bespaart direct
in uw stook-/koelkosten en op het installatiewerk.

EXPOSITIE

Een belangrijk bijkomend voordeel is dat een Plasma airfilter zorgt voor een gezond binnenklimaat;
vrij van geuren, pollen en bacteriën.
U kunt zonder
afspraak bij
ons binnen
lopen,

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)

In onze toonzaal tonen wij u een breed en gevarieerd assortiment
aan badkamers, keukens, tegels en deuren. Wij bieden u een
compleet 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 badkamer meubelen Detremmerie No Limit

• 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

Bij aanschaf vanaf 10m2 tegels, krijgt u van ons de lijm en het voegsel gratis.
*vraag naar onze voorwaarden

onze openingstijden
zijn;

Quooker flex bijzonder veilig

-25%

di-vrij; 9.0017.30

Bij Studio de Jonge nu vanaf € 895

Za; 9.00-16.00

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 buitenkant van
de kraan niet heet wordt. *Alle overige modellen -20%.

Nijverheidsstraat 35
‘s-Heer
Arendskerke
tel: 0113568534

De nieuwste trends bij Studio de Jonge

Actiemaand

3 Juni

Mei

ontwerpdag

Juni
www.studiodejonge.nl
Openingstijden toonzaal; di-vrij; 9.00-17.30 Za; 9.00-16.00 Nijverheidsstraat 35 ‘s-Heer Arendskerke tel: 0113-568534

Nieuw
Kalysta tegelpresentatie

www.studiodejonge.nl
Openingstijden toonzaal; di-vrij; 9.00-17.30 Za; 9.00-16.00 Nijverheidsstraat 35 ‘s-Heer Arendskerke tel: 0113-568534

Totale restantenverkoop uit onze tegeloutlet om plaats te maken voor onze nieuwe tegelpresentatie op=op

3 juni keuken / badkamer
ontwerp dag

Sinds April 2017 zijn wij Kalysta dealer voor Zeeland.
Tegels met een eigentijdse uitstraling die passen binnen de trendy interieurs van nu. Uitermate geschikt i.c.m.
vloerverwarming. Ook zijn diverse Kalysta series vorstbestendig en kunnen ze hierdoor zowel binnen als buiten
worden gelegd. Bijzonder? Wij vinden van wel.
Daarom zijn wij trots op onze vernieuwde Kalysta tegelpresentatie.

op deze dag kunt u gratis uw keuken
of badkamer laten ontwerpen door ervaren
designers.

Creatief, verrassend en betaalbaar

Randloze spoeling

design toiletaanbieding
met speciale 3M behandeling
voor extra schoonmaakgemak.

Nu voor € 249,Excl. zitting

van 9.00 uur tot 16.00
uur onder het genot
van een hapje en een
drankje.

Veel kwaliteit
voor weinig

Een uitzonderlijke
collectie tegels, die alle
een eigen stijl vertegenwoordigen en uniek zijn in hun
soort.

Maak kennis met de laatste ontwikkelingen en
profiteer van onze speciale aanbiedingen.
Wij kijken uit naar uw komst.

Nieuwsgierig geworden bezoek de
Kalysta website www.kalysta.nl

Gratis
SMEG

Inloopdouche.
Voorzie uw badkamer van een inloopdouche. Wij hebben
diverse opstellingen staan in de prijsklasse vanaf.

design
Accessoire set*

€ 879,compleet met r.v.s. afvoergoot regendouche en glazen afscheiding.

Bij Studio de Jonge
kunt u uw wastafelmeubel op maat
en op kleur samenstellen

Wij hebben met SMEG een nieuw hoogwaardig A-merk in ons assortiment.
Om dit te vieren geven wij bij aanschaf van 4 apparaten SMEG elementi
*30%

korting

* (vraag naar onze voorwaarden)

