
Wij renoveren jouw woning

samen met onze officiële partners:

WIL JE GRAAG PROFESSIONEEL ADVIES VOOR JOUW INTERIEUR?
KOM DAN LANGS IN ONZE SHOWROOM EN LAAT JE DOOR ONZE INTERIEURARCHITECTEN BEGELEIDEN

ACTIE OP 
MAATWERK

KEUKEN- 
ACTIE

BINNENIN  
FOLDER

-15%
OP SALONS +  

GRATIS VLEKKEN-
GARANTIE

��

��

Spanplafonds 
& -wanden

Rechtstreeks van fabrikant naar klant 
voor jouw volledig interieur
- KEUKENS
- MAATWERK
- VASTE COLLECTIES
- TOTAALPROJECTEN

OOK OPEN OP ZONDAG

VAN 14U TOT 18U

6000M²
WOONPLEZIER

Bouw 
DAGEN

I N  M A A R T



€ 250
CADEAUCHEQUE

2. Maatwerk

Bij bestelling voor 31 maart 2023 
krijg je een cadeaucheque  
ter waarde van € 250 euro*
(*bij aankoop van min. € 2.500, enkel geldig op maatwerk)

INRICHTING APPARTEMENT IN AALST

Een interieur waar alle ruimtes op elkaar afgestemd zijn? 
We maakten het waar voor deze klant in Aalst! Omdat 
de klant een heel drukke job heeft, was het belangrijk 
om een interieur te creëren waar rust heerst. We heb-
ben daarom voor harmonie gezorgd wat betreft materi-
alen en kleur doorheen het appartement. Het resultaat? 
Een strakke totaalinrichting met mooi evenwicht tussen 
zwart en wit. 
De keuken en woonkamer werden volledig ingericht met 
maatwerk. Daarnaast hebben we ook een thuiskantoor 
en een hoekdressing voorzien. De dressing werd in een 
ruime kamer geplaatst, zodat er nog voldoende ruimte is 
om later eventueel een bed te plaatsen. Op die manier 
hebben we aan opbergruimte gewonnen, zonder een 
kamer op te geven.
Bedankt voor het vertrouwen !
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Spanplafonds 
& -wanden

In samenwerking met onze partners staan wij in voor jouw totaalinterieur

 Maatwerk 3.

WIJ MAKEN JOUW INTERIEURDROOM WAAR!
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4. Keukens

WIJ RENOVEREN 
JOUW KEUKEN  
IN 5 STAPPEN

1 UITBRAAK KEUKEN

We starten met het zware werk, het 
uitbreken van jouw oude keuken.

2 PLAATSING  
NIEUWE TECHNIEKEN

We leggen alle elektrische kabels met 
toepassing van de nieuwste technie-
ken en met respect voor de wettelijke 
normen. Alle sanitaire leidingen en 
afvoeren worden geplaatst.

3 HEROPBOUW RUIMTE

Plaatsing plafond.
Plaatsing chape.
Plaatsing vloerbekleding.

4 PLAATSING KEUKEN

We plaatsen jouw nieuwe keuken met 
toestellen en sanitair en sluiten alles 
aan. Jouw werkblad wordt opgemeten 
en nauwkeurig geplaatst.

5 SCHILDERWERKEN

Schilder en/of behangwerken worden 
uitgevoerd.

Voor jouw keuken  
de beste  

toestellen van:

Voor natuursteen, 
dekton en keramisch 

maatwerk:

Voor jouw  
spanplafonds:

Voor jouw 
sanitair:

Voor jouw  
tegels:

JOUW KEUKENIDEE
OP MAAT GEMAAKT

-30%
OP KEUKEN-
MEUBELEN

-20%
OP KEUKEN-
TOESTELLEN

-20%
OP SANITAIR

GRATIS 
KOOKPOTTENSET
 VAN BERGHOFF

++



Keukens 5.

JOUW KEUKENARCHITECT
Deze keuken werd uitgevoerd in zwart 
hout gecombineerd met een blok in ke-
ramische steen. De toestellen van Mie-
le zijn verborgen achter inschuifdeuren. 
Opnieuw een project om fier op te zijn!
Ook voor een berging op maat, kan je bij 
ons terecht. Wij werken met plezier een 
praktisch en mooi ontwerp uit.

Meer inspiratie opdoen? 
Volg ons op Instagram of 
blader door onze realisaties!

https://www.instagram.com/erondawoonmode/
https://woonmode.be/keukens/realisaties/


6. Collecties

RUIME KEUZE AAN SALONS, ZOWEL IN STOF ALS IN LEDER.
OPSTELLINGEN MET OF ZONDER RELAXEN.

SALONS

-15%
KORTING

GRATIS 
VLEKKEN-  
GARANTIE

GELDIG OP AL  
ONZE SALONS

++



Collecties 7.

-20%
HUKLA 

RELAXEN

-15%
KERAMISCHE 

TAFELS



8. 

SAMEN MET ONZE PARTNERS RENOVEREN WIJ  
JOUW WONING VAN A TOT Z!

Kuilstraat 47-49 
9420 Erpe-Mere (Erondegem) 
Gelegen op 3 km van de afrit 18 van Erpe-Mere

053/72 91 38 • Fax 053/80 62 38
www.woonmode.be
info@woonmode.be

Meer info en voorwaarden in de winkel • Prijzen geldig t.e.m. 31 maart 2023 
Verantw. uitg.: Woonmode

OPENINGSUREN:

Elke dag open 
van 10u tot 18u.
Dinsdag gesloten.

Ook open op 
zondagnamiddag 
van 14u tot 18u.

https://woonmode.be/
mailto:info%40woonmode.be?subject=

