Inductie
kookplaat
50% korting
*
Neff
Slide & Hide
Ovens vanaf
€750,-

DE SPECIALIST IN KEUKEN, BADKAMER
EN INTERIEUR
Studio de Jonge, voor een bijzondere woonbeleving.


vraag naar onze voorwaarden

De enige oven met volledig
inschuifbare ovendeur.

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 • Alle bekende merken • Deskundig advies
• Geen aanbetaling
• Montage door een vakkundig team

EXPOSITIE

Neff Demo dag 9 december
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 (Gert Schipper), en Adrienne Kusters” met schilderijen.
Wanneer: november / december
Waar:

Studio de Jonge

Adres:

Nijverheidstraat 35

Plaats:

‘s-Heer Arendskerke (Eindewege)

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

Keuken / badkamer ontwerp en kookdemo dag
op deze dag kunt
gratis uw keuken

onze openingstijden
zijn;

Tevens is op deze dag een
professionele kok aanwezig
die (stoom)ovens en (flex)
inductie demonstreert. Maak
kennis met de laatste
ontwikkelingen en profiteer van onze
speciale aanbiedingen.

Za; 9.00-16.00
Nijverheidsstraat 35
‘s-Heer
Arendskerke

Wij kijken uit naar uw komst.

tel: 0113568534

Actiemaand

9 december

november

Demo /ontwerp
dag

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

Creatief, verrassend en betaalbaar

of badkamer laten ontwerpen
door ervaren designers.
Van 9.00 uur tot 16.00 uur

di-vrij; 9.0017.30

www.studiodejonge.nl

Compleet assortiment badkamer meubelen Detremmerie No Limit

7, 8 en 9
november staan
wij op de contacta

*Vraag naar onze voorwaarden
De nieuwste trends bij Studio de Jonge
www.studiodejonge.nl
Openingstijden toonzaal; di-vrij; 9.00-17.30 Za; 9.00-16.00 Nijverheidsstraat 35 ‘s-Heer Arendskerke tel: 0113-568534

Complete SDJ1 actie-eilandkeuken.

Wij zijn Kalysta dealer voor Zeeland.

Leverbaar in 28 kleuren

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.

Combimagnetron - eilandafzuigkap - koeler - vaatwasmachine - inductiekookplaat
Composieten aanrechtblad inclusief spoelbak en keukenmengkraan.
Maatvoering 250 x 100 + 180 (meerdere maten mogelijk)

€7900,15% korting op
alle tegels

Complete SDJ2 actie-keuken.
Leverbaar in 28 kleuren
Inbouwapparatuur: hetelucht oven - schouwafzuigkap koeldiepvries - vaatwasmachine - 5-pits gaskookplaat met
wokbrander

Nieuwsgierig geworden bezoek onze Kalysta website http://www.kalysta.nl

Bij Studio de Jonge
“de grootste Detremmerie showroom
van Zeeland”

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

kunt u uw wastafelmeubel “No Limit”
op maat en op kleur
samenstellen

€249,-

€599,-

Maatvoering breedte x diepte 300 x 330 (meerdere maten
mogelijk)

€6900,-

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

U krijgt bij ons altijd de
scherpste prijs.

Doucheset Vaatwasser

Kunststof aanrechtblad inclusief spoelbak en keukenmengkraan.

Quooker
€899,-

Fonteinset
€299,-

Setprijs
€349,-

Complete SDJ1-actie-badkamer.
Deze badkamer bestaat uit: badmeubel-set 120 cm breed met 2 wasbakken incl. wastafelkranen, spiegel met led-verlichting en sensorbediening, hangtoilet met zitting incl.
inbouwreservoir met drukplaat, thermostatische douchekraan met regendouche en
losse handdouche, douchebak of douchegoot, luxe douchewand. luxe accessoire-set.

€ 4950,Bijpassende wandtegelaanbieding SdJ 30 X 60 cm glanzend of mat wit. € 19,95/m2
Bijpassende vloertegelaanbieding 60 X 60 cm van € 28,95,- / m2

Complete SDJ2-actie-badkamer.
Deze badkamer bestaat uit: badmeubel-set 80 cm breed met 1 wasbak incl. wastafelkraan, spiegel met verlichting, hangtoilet met zitting incl. inbouwreservoir met drukplaat, ligbad 180x80, thermostatische badkraan met handdouche, designradiator en
luxe accessoire-set.
Regendouche
met thermostaat

Neff vaatwasser

Quooker flex chroom Alle
overige modellen 20 % korting

Fontein meubel set
incl. kraan en sifon.

Luxe toiletset
compleet

In de actiemaanden november en december ontvangt u bij aanschaf van een keuken voorzien van Neff apparatuur* gratis een pizzasteen
voor in de oven of naar keuze een teppanyaki of grillplaat voor op uw inductie kookplaat.
*Vraag naar onze voorwaarden

€ 3950,-

Bijpassende wandtegelaanbieding 25 X 40 cm glanzend of mat wit . € 13,95 / m2
Bijpassende vloertegelaanbieding 60 X 60 cm € 25,- /m2

