Almere Boss
34 vrijstaande woningen
Sanitair
Tegels
Woonklaar

Groen,
groener
groenst.
Nieuwbouwproject Almere Boss biedt
mogelijkheid tot wonen in jouw eigen bos!
Woon je in Almere Boss, dan woon je zo groen als het
maar kan. Jouw woning, welke op een kavel van ten
minste 1500m2 staat is geheel omgeven door het bos
dat nieuw aangelegd wordt rondom de woningen.
Daarnaast kun je genieten van het Gooimeer dat aan
het bos gelegen is en woon je vlakbij Almere-Haven.
Niet alleen de omgeving, maar ook de binnenkant
van jouw woning is van groot belang. Daarom is jouw
woning voorzien van luxe sanitair van hoogwaardige
kwaliteit. Zo kun je in en om jouw woning optimaal
genieten. Ben je benieuwd naar het sanitair in jouw
woning en de mogelijkheden? Laat je informeren en
inspireren door deze brochure.

Sanitair
Je ‘s ochtends klaarmaken voor de
dag, je in het weekend klaarmaken
om op pad te gaan of ‘s avonds
heerlijk tot rust komen met een lange
warme douche of een warm bad. Het
gebeurt allemaal in de badkamer. Het
is daarom belangrijk dat het sanitair
past bij jou en/of jouw gezin.

Jouw
relaxmoment
begint bij Qoqon

Jouw
toiletten
Alle woningtypen uit project Almere Boss zijn voorzien van een toiletruimte op
de begane grond en op de eerste verdieping.

Productdetails
Toiletcombinatie bestaande uit:
-

LifeWellness wandcloset randloos wit met softclose zitting

-

Geberit duofix inbouwreservoir met witte bedieningsplaat

Fonteincombinatie bestaande uit:
-

LifeWellness Oval new fontein

-

LifeWellness Amadore toiletkraan chroom

Impressies toiletruimte
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Jouw
badkamer(s)
Woningtypen Carprinus, Robinia, Salix(+) en Tilia zijn voorzien van één
badkamer op de eerste verdieping. Woningtype Prunus bevat een badkamer
op de eerste verdieping en een extra badkamer op de tweede verdieping.

Productdetails
Douchecombinatie:
- LifeWellness Base doucheset chroom
- LifeWellness inloopdouche 90x200cm
- Premium line douchegoot 70x7cm
Wastafelcombinatie:
- LifeWellness Parva wastafel 60x45cm
- LifeWellnes Base wastafelkraan chroom
- LifeWellness spiegel chroom rond 60cm
Overig:
- Elektrische designradiator

Bekijk jouw
sanitair in 3D!

Impressies badkamer

Jouw
tegels

Ontdek ons
assortiment

De wanden in jouw toiletruimte en de badkamer worden voorzien van Pamesa
wandtegels in formaat 25x50, liggend verwerkt met witte voeg. Je hebt hierin
de keuze uit mat wit en glans wit. Zowel de toiletruimtes als de badkamers

Het sanitair en tegelwerk voor project Almere Boss is zorgvuldig door ons

worden tot het plafond betegeld.

samengesteld op basis van kwaliteit en de trends van nu. Uiteraard kan
het zijn dat het basis sanitair en tegelwerk niet, of niet volledig aansluit

De vloeren worden voorzien van een luxe, tijdloze Pamesa tegel in formaat

aan jouw wensen. In dat geval verkennen wij graag samen met jou de

45x45. Je kunt voor jouw vloeren kiezen uit drie moderne tinten, Perla, Ceniza

mogelijkheden. Laat je inspireren en adviseren in onze projectstudio in

of Marengo.

Amersfoort en realiseer jouw woonwens.

Perla

Ceniza

Marengo

Glans wit
Mat wit

Qoqon
Woonklaar
Jouw woning instapklaar opgeleverd? Wij regelen het.
Stel je voor; je krijgt jouw sleutel en je kunt direct in jouw 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:
•

Schilderwerk wanden en plafonds

•

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

•

Stalen deuren

•

Trapafwerking

•

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

Daarom
Qoqon

Jouw
woonstijl
begint bij Qoqon

Daarom
Qoqon
•

Qoqon is projectpartner voor project ‘Almere Boss’. 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.

•

Laat je
inspireren!

Qoqon werkt uitsluitend met gerenommeerde merken en producten van

Enthousiast geworden door deze brochure? Bezoek onze website of
volg ons op social media. Daar vind je handige tips en houden wij je
op de hoogte van de nieuwste tegel, sanitair en keukentrends.

goede kwaliteit. Zo kun je gegarandeerd lang genieten van jouw nieuwe
toilet en badkamer.

/qoqonstudio
@qoqonstudio
www.qoqon.nl

Jouw
projectstudio
Qoqon Amersfoort
Nijverheidsweg-Noord 41 		

3812 PK Amersfoort

088 - 35 25 000			

info@qoqon.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.

