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Sanitair & Tegelwerk

De woningen worden standaard voorzien van tegels en sanitair. Het 

sanitair en de tegels zijn een combinatie van functionaliteit en kwaliteit 

waarbij gebruik gemaakt wordt van de beste materialen. In de studio van 

Qoqon bieden we diverse keuzes in tegelwerk en sanitair zodat er altijd 

iets is wat matcht met jouw persoonlijke voorkeuren.

In deze brochure zie je wat er standaard in jouw woning is voorzien. We 

ontvangen je graag in de studio om het sanitair helemaal aan te passen 

naar jouw wens.
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Kernhemer Park

Kernhemer Park is een nieuwbouwwijk in het prachtige 

Ede, waar je geniet van modern wooncomfort in de 

levendige wijk Kernhem, de rust van de natuur in de nabije 

omgeving en de voorzieningen en de levendigheid van 

Ede: de gelukkigste stad van Nederland volgens de

Geluksatlas 2017.

Geniet van de rust, het plezier en het wooncomfort
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Genieten en ontspannen
in een oase van rust

De badkamer is een ruimte om even helemaal tot 

jezelf te komen. ‘s Ochtends wakker worden en je 

klaarmaken voor de dag of na een lange dag lekker 

in bad of onder de warme douche. In jouw woning 

is zowel de badkamer als het toilet voorzien van luxe 

items van Villeroy & Boch, Wisa en HansGrohe. Dit zijn 

gerenommeerde merken waar je op kunt vertrouwen. 

In de showroom van Qoqon kun je de mogelijkheden 

uitgebreid bekijken. Je kunt je laten inspireren en 

adviseren over aanvullende mogelijkheden. De studio 

biedt materialen en kleuren in tal van stijlen zodat 

het naadloos aansluit op jouw persoonlijke wensen, 

lifestyle en gezinssituatie.
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Badkamer

Douchecombinatie:

- HansGrohe Ecostat S universele douchethermostaat

- HansGrohe Croma Select S 1jet glijstangset 

- Draingoot

Wastafelcombinatie:

- V&B O’Novo wastafel 60x49cm

- HansGrohe Logis Wastafelkraan 

- Spiegel 60x80cm

Toiletcombinatie:

- V&B O’Novo wandcloset en zitting met deksel

- Wisa inbouwreservoir met witte bedieningsplaat

Overig:

• DRL E Comfort elektrische radiator 
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Het  plantje trekt
meteen de aandacht !

) >
Badkamer
Tips en trends

Go Green! 
Planten in een woonkamer 
of slaapkamer komen vaak 
voor, maar waarom niet in de 
badkamer? Eén of meerdere 
planten in de badkamer voegen 
al gauw sfeer toe.

 
Gebruik accentkleuren 
Bestaan je tegels uit neutrale 
kleuren? Kies één of twee 
accentkleuren voor je 
badkameraccessoires. Een 
aantal gekleurde handdoeken 
in het zicht en bijpassende 
badkameraccessoires doen al 
wonderen.

 
Combineer en experimenteer 
Wees niet bang om af te 
wijken van klassiek. Gebruik 
verschillende materialen en 
texturen bij elkaar. Hout, stof, 
metaal, steen... Experimenteer 
met texturen en materialen en 
laat jezelf verrassen.

To
ilet

Toiletcombinatie bestaande uit: 

- V&B O’Novo wandcloset en zitting met deksel 

- Wisa inbouwreservoir met witte bedieningsplaat  

Fonteincombinatie bestaande uit: 

- V&B O’Novo fontein wit 

- HansGrohe Logis fonteinkraan chroom

De toiletruimte

Accessoire eye-catchers voor de badkamer ) >
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Opgeruimd staat netjes 

Kleine ruimtes kunnen snel rommelig 

ogen. Gebruik hier juist niet te veel 

verschillende materialen. Een paar 

accessoires zijn vaak voldoende. Zorg 

dat de kleuren van de accessoires 

bij elkaar passen om de rust 

te behouden.

Spiegeltje aan de wand 

Om het toilet wat groter te laten 

lijken kun je een spiegel plaatsen.

Met eventueel een houten plank met 

accessoires erbij creëer je eenvoudig 

een luxe en warme uitstraling. 

 

Toilet
Trends en tips

Teg
els

Tegels 

Tal van mogelijkheden

De studio’s van Qoqon tonen naast de tegels 

die in de woning zijn voorzien een uitgebreide 

collectie wand- en vloertegels in alle denkbare 

stijlen, formaten, designs en kleurstellingen. Wil je 

afwijken van de luxe standaard? Wij helpen graag 

met het kiezen van de perfecte tegel. 

Zowel jouw badkamer als toilet zullen worden 

voorzien van 27x42 tegels aan de wand met keuze 

uit vier varianten. Voor de vloeren heb je de keuze 

uit fraaie moderne tegels in formaat 45x45. De 

tegels hebben een mooie structuur die past binnen 

elk interieur.

WHITE

BEIGE

GREY

ANTHRACITE
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Daarom Qoqon

• Qoqon keuken & badkamer studio is projectpartner voor project ‘Wonen in 

Buitenveld’. Jouw adviseur is op de hoogte van het gehele project, op zowel 

technisch als bouwkundig gebied. Zo kunnen wij jou efficiënt helpen en 

voorzien van goed advies. 

• Jouw sanitair en tegels worden geleverd met volledige Woningborg garantie. 

• Wij bieden klantgerichte begeleiding en vakkundige montage door onze eigen 

professionals.

Qoqon 
Woonklaar

Stel je voor; je krijgt de sleutel en je 

kunt direct in jouw nieuwe woning 

trekken. Héérlijk. Qoqon Woonklaar 

maakt het mogelijk. Wij verzorgen 

de afbouw van top tot teen, zodat jij 

nergens naar om hoeft te kijken en 

kunt genieten van het uitkiezen van 

nieuwe meubels en het indelen van 

jouw interieur.

Wij regelen het voor jou: 

• Wandafwerkingen (Behang, schilder- en stucwerk)

• Vloeren (Hout, PVC, laminaat, gietvloeren en tegelvloeren)

• Deuren en toebehoren

• Roomdividers

• Trapbekleding

• Maatwerk kasten

Benieuwd of onze 
Woonklaar service iets 
voor jou is? Scan de 
QR code voor meer 
informatie of bezoek 
www.qoqon.nl/ 
blog/woonklaar



Uw adviseur

Qoqon

Energieweg 58

6541 CX Nijmegen

info@qoqon.nl

088 - 35 25 000

Aan de teksten en beelden in deze flyer kunnen geen rechten worden ontleend.

K E R N H E M E R
P A R K

Bezoek onze website 
voor  meer inspiratie!

www.qoqon.nl


