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Nieuw in Dordrecht maar al 20 jaar een begrip
Keuken- en Baddesign

Voor elk budget de perfecte
keuken of badkamer
• Beste kwaliteit laagste prijzen
• Eerlijk advies en persoonlijke begeleiding
• 100 procent tevredenheidsgarantie
• Advies, levering en vakkundige installatie
• Keuze uit alle topmerken
Ook voor outdoor wellness, (verplaatsbare) zwembaden, buiten
Spa’s, terrasverwarming, buitenkeukens, warmte cabines en sauna’s.

Nijverheidsstraat 10 F

I

3316 AP Dordrecht
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Tel: 07861-33692

In onze nieuwe pand zijn ook gevestigd:
Keukenboss.nl – Sanitairboss.nl – Bad en Bubbels – LTB Montage
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VOORWOORD

“Welkom in de wondere wereld
van Bos Keuken- en Baddesign”

COLOFON

Dit is de eerste editie van het Bos Keuken- en Baddesign magazine en als eige-

Bos Keuken- en Baddesign Magazine is een Maatwerk Magazine®
van HP media.

naar van dit prachtige bedrijf kan ik u verzekeren er bijzonder trots op te zijn

Uitgeverij

dat we een dergelijk magazine tot stand hebben gebracht.

HP Media
Bachstraat 95
2901 JZ Capelle aan den IJssel
T. 010 – 20 21 417
M. 06 486 265 57
W. www.maatwerkmagazine.nl
E. info@maatwerkmagazine.nl

Een woord van dank is zeker
op zijn plaats voor iedereen
die zijn medewerking hieraan
heeft gegeven. Een magazine
boordevol informatie over wie
we zijn en waar we voor (willen) staan.
Een gegeven dat in deze tijd
meer en meer en must is om
u als lezer en (potentiële) klant
van Bos Keuken- en Baddesign zo volledig mogelijk te
informeren en op de hoogte te
houden van dat wat voor u van belang is in uw
zoektocht naar de ideale invulling van uw (nieuwe)
woning.
Door de verhuizing van ons bedrijf van Bodegraven naar Dordrecht - de stad waar ik ben opgegroeid en 23 jaar heb gewoond - valt er natuurlijk
veel te vertellen en is er in de nieuwe showroom
nog heel veel meer nieuw(s) te zien. We hebben dus
niet alleen een geheel nieuw bedrijfspand maar ook
een geheel nieuwe invulling van de showroom die
feitelijk antwoord moet kunnen geven op elke willekeurige vraag van u.
Door de enorme diversiteit en toepassing van kwaliteitsmerken en materialen verwachten wij er in
te zijn geslaagd u een zo goed en breed mogelijk
beeld te geven van design en dessins, modellen
en apparatuur als ook als het gaat om de invulling van vloeren en wanden en op welke wijze de
diverse ruimten van uw woning kunnen worden
verwarmd en verlicht.
Aangezien we in de nieuwe huisvesting een complete etage konden realiseren hebben we ook gemeend een duidelijke invulling in de nieuwe showroom te moeten geven aan wat we u via onze webwinkels www.keukenboss.nl en www.sanitairboss.
nl aanbieden.

Het is een prachtige en overzichtelijke presentatie geworden die uw aankopen via
internet een stuk dichterbij
brengen doordat u nu ook in
staat wordt gesteld de op de
sites gepresenteerde producten te kunnen zien en beproeven alvorens tot aankoop over
te gaan.
Naast deze webwinkels hebben we ook een ruimte ingericht voor ons vierde bedrijf
“Bad en Bubbels”. Via deze dochteronderneming
brengen we scala van producten binnen handbereik op het gebied van “Outdoor Wellness”.
Met andere woorden: Bad en Bubbels is specialist
op het gebied van (verplaatsbare) zwembaden,
buitenspa’s, terrasverwarming, buitenkeukens,
warmtecabines en sauna’s als ook de aankleding
van uw tuin door bijvoorbeeld roestvrij stalen of
cortén stalen bloembakken, zonnebedden, tuinschermen en bordermaterialen.
Last but not least maakt u kennis met “LTB
Montage”, het bedrijf van mijn jongste zoon
Laurens. Specifiek opgericht om de uitvoering
van de diverse opdrachten van de aan de Nijverheidstraat 10f gevestigde bedrijven op zich te nemen en tot grote tevredenheid van u uit te voeren
en op te leveren.
Zoals u ziet beogen we met dit totaalconcept
slechts één doel: u als klant enthousiast te maken
vanaf de eerste kennismaking tot en met super
tevreden na een complete en correcte uitvoering
van uw opdracht! Rest mij u veel leesplezier te
wensen met dit magazine.
Met persoonlijke groet,

Theo Bos
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UNIEK TOTAALCONCEPT
BIEDT KLANT VEEL VOORDEEL!

D

e Drechtsteden zijn door de opening van Bos Keuken- en Baddesign aan de Nijverheidstraat 10f in Dordrecht een unieke keuken- en badkamerspecialist rijker die
voor elke klant een oplossing biedt. Hoewel nieuw in de Drechtsteden biedt Bos

Keuken- en Baddesign bijna 40 jaar ervaring en know how en een bundeling van expertise waardoor klanten in één keer geholpen kunnen worden wat betreft advies, ontwerp, levering en deskundige installatie van complete keukens en badkamers. Zelfs een volledige verbouwing behoort
de mogelijkheden van Bos Keuken- en Baddesign omdat men alle expertise in huis heeft. Bos Keuken- en Baddesign biedt een ruime keuze in topmerken keukens en badkamers in alle prijsklassen
en voor ieder budget.

De man achter Bos Keuken- en Baddesign is Theo Bos, ondernemer pur sang die het heeft aangedurfd om in deze moeilijke
economische tijden een unieke winkel te openen die de service
en persoonlijke aandacht biedt aan haar klanten van een vakman, maar qua prijs en keuze ook makkelijk mee kan met de
grote keuken- en badkamer ketens. De toverwoorden voor het
totaalconcept van Bos Keuken- en Baddesign zijn persoonlijke
aandacht en deskundig advies.
“En dit zijn geen loze kreten”, benadrukt Theo Bos met stelligheid. “Een keuken of badkamer kopen kan je overal, daar is niks
moeilijks aan, maar het gaat erom dat je als klant een goede keuze maakt en die maak je alleen maar als je goed en eerlijk wordt
geadviseerd. Even voor de duidelijkheid, ik ben een ondernemer
en verkoop graag keukens en badkamers, maar zal er werkelijk
alles aan doen om onze klanten goed van dienst te zijn zodat
we ze aan ons binden en ze ook door mond-tot-mondreclame
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BOS KEUKEN- EN BADDESIGN
AANWINST VOOR

REGIO DRECHTSTEDEN
nieuwe klanten aanbrengen. Wij doen echt heel
veel voor onze klanten en dan maakt het niet uit
of ze alleen maar een kraan bij ons kopen of een
complete keuken of badkamer. Iedere klant is er
één en die krijgt van ons alle aandacht en respect.
Een badkamer en/of keuken is na een auto of een
huis één van de meest kostbare aankopen van een
gezin. Dat geld moet goed besteed worden en
mensen moeten geen spijt krijgen van hun keuze.
Ik durf te stellen dat, met al onze ervaring en deskundigheid,
wij voor elk budget het beste aanbod doen. En ook na aankoop
en plaatsing gaat onze service gewoon door. Daar kunnen onze
klanten zeker van zijn”, aldus Theo Bos.

De toverwoorden
voor het totaalconcept zijn
persoonlijke
aandacht en
deskundig advies

De verbouwing van de voormalige Volvo showroom naar een
hypermoderne en stijlvolle keuken- en badkamertoonzaal was
ingrijpend en intensief maar werd door de eigen mensen van

Bos Keuken- en Baddesign perfect uitgevoerd. Een beter bewijs dat Bos van alle
markten thuis is op het gebied van verbouwen en renoveren is er niet.

Het nieuwe pand is een aanwinst voor het
woonaanbod in de Drechtsteden. “Het is
niet voor niets dat we verhuisd zijn van Bodegraven naar Dordrecht”, legt Theo Bos uit,
“In de eerste plaats woon ik in Papendrecht en ben dus ‘thuis’
en aan de andere kant is Dordrecht natuurlijk een dynamische
stad en heb ik hier mijn netwerk. Tijdens de verbouwing merkte
ik al dat mensen uit de Drechtsteden behoefte hebben aan een
winkel zoals wij die voeren. Hier geen gladde verkooppraatjes
en standaardoplossingen. Bij Bos Keuken- en Baddesign is de
uitdrukking ‘kan niet’ niet aan de orde. Bij ons kan (bijna) alles.
Wij denken niet in problemen, maar in oplossingen. Als de klant

BOS Keuken- en Baddesign
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Alle ervaring en expertise die Theo
Bos de afgelopen 40 jaar heeft
opgebouwd zijn samengebracht in
dit unieke totaalconcept waarin de
klant altijd centraal staat

een specifieke wens heeft, hebben wij voldoende creativiteit in
huis om met een oplossing te komen”.
Flexibel en allround zou je de werkwijze van Bos Keuken- en
Baddesign kunnen omschrijven. Theo Bos legt uit “Klanten
kunnen bij ons terecht voor een budgetkeuken vanaf € 1.250,tot een zeer exclusieve merkkeuken van tienduizenden euro’s.
Maar nogmaals, elke klant ongeacht het budget is ons even lief.
Uiteraard kan men bij ons terecht ook voor alle inbouwapparatuur, inclusief afwerking en installatie. Daarnaast zijn wij heel
flexibel: als wij alleen iets leveren en achteraf blijkt dat onze
klanten toch onze hulp nodig hebben, staan wij natuurlijk voor
ze klaar”.
Bos Keuken- en Baddesign levert - zoals gezegd - alle stijlen
en prijsklassen. Zo zijn de bekende A-merken te vinden in de
lichte en overzichtelijke showroom, maar ook minder bekende
merken uit Nederland, Duitsland en Italië die van minimaal
vergelijkbare kwaliteit zijn maar wel tegen veel scherpere prijzen.
In ieder geval vaste voet in de hele regio “Drechtsteden” maar
ook als het even kan daarbuiten. Dat is het streven van Bos
Keuken- en Baddesign voor de nabije toekomst.
Theo Bos kent de klappen van de zweep en heeft bijna 40 jaar
ervaring in de keuken- en badkamerbranche. Hij is ooit onderaan de carrière ladder begonnen en heeft zich opgewerkt vanaf
de werkvloer met de voeten in het cement, tot voorman, bedrijfsleider en eigenaar van diverse ondernemingen waarvan de
vestiging in Dordrecht de nieuwste uitdaging is.
De verwachtingen zijn hoog gespannen maar de nieuwe winkel
is precies geworden zoals Theo Bos voor ogen had. De klant
heeft er een ruime keuze uit vele merken en verschillende prijsklassen. Alle ervaring en expertise die Theo Bos de afgelopen
40 jaar heeft opgebouwd zijn samengebracht in dit unieke totaalconcept waarin de klant altijd centraal staat.

KLANT AAN HET WOORD

Monique Haveman:

‘Theo Bos
denkt echt met
je mee en komt
met creatieve
oplossingen’

Voor een onafhankelijke beoordeling van de
kwaliteit van het werk van Bos Keuken- en
Baddesign is de mening van de klanten natuurlijk essentieel. Gelukkig was het voor de
redactie van dit magazine geen enkel probleem om tevreden en enthousiaste klanten te
vinden die graag hun eerlijke mening geven
over hun samenwerking met Bos Keuken- en
Baddesign. Als eerste brachten wij een bezoek
aan Monique Haveman die samen met haar
man in Alphen aan de Rijn enkele jaren geleden een fraai huis kochten dat echter nog wel
ingrijpend verbouwd moest worden

W

ij zijn echt zeer tevreden over
het uiteindelijke resultaat van
de ingrijpende verbouwing van

ons nieuwe huis dat nu werkelijk ons droomhuis
is geworden. En dat hebben we voor een groot
deel te danken aan de inzet, creativiteit en het
vakmanschap van Bos Keuken- en Baddesign die
met ons meedacht en met creatieve oplossingen
kwam bij lastige situaties.

Bij Bos is persoonlijke aandacht en service geen loze kreet,
zij zijn nauw berokken en doen er alles aan om je als klant
tevreden te stellen en daarbij is niets ze te veel.”
Het is duidelijk dat we hier te maken hebben met een uiterst
tevreden klant die ondertussen ook al weer enkele nieuwe
klanten bij Bos Keuken- en Baddesign heeft aangebracht.
Monique Haveman: “Ik doe dat zeker niet uit gewoonte,
maar ik heb zoveel vertrouwen in Bos dat ik ze heb aanbevolen bij goede vrienden die ook op zoek waren naar een bedrijf
dat graag een stapje extra zet om haar klanten tevreden te
houden als het gaat om ontwerp, levering en installatie van
badkamers en keukens. Daarbij is Bos een allround vakman
BOS Keuken- en Baddesign
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Monique Haveman in haar nieuwe keuken

die alles wat te maken heeft met de installatie van keuken en of badkamer zelf kan uitvoeren. Dat is voor de
opdrachtgever wel zo prettig want je hebt één aanspreekpunt en geen vreemde onderaannemers over de vloer. Gaat
er even iets mis, of werkt iets niet, dan is één telefoontje
genoeg”.
Toen Monique Haveman en haar man bij Bos Keuken- en
Baddesign binnenstapten was er eigenlijk direct een klik.
“Wij hadden al een flink aantal keuken- en badkamerwinkels bezocht, maar kwamen daar eigenlijk alleen maar
verkopers tegen met gladde verkooppraatjes.
Ik had al een tekening gemaakt hoe ik het wilde hebben,
maar kreeg vooral te horen waarom het niet kon zoals ik
het bedacht had. Alles moest passen in hun standaardpakket en daar hadden wij moeite mee: het is ten slotte ons
huis en we wilden het graag hebben zoals wij dat hadden
bedacht. Toen we voor het eerst kennis maakte met Theo
Bos, was hij direct enthousiast over ons ontwerp en voorzag geen enkel probleem om het uit te voeren.
Hij kwam zelfs direct met eigen ideeën en dat sprak ons
enorm aan. Eindelijk iemand die niet uitging van wat allemaal niet kon maar gewoon met een passende oplossing kwam. Daarbij wilde hij ook graag persoonlijk bij
ons langskomen om de situatie ter plekke te bekijken om
8
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tot de juiste oplossing op maat te komen. Dat gaf veel
vertrouwen en we besloten met Bos in zee te gaan en
daar hebben we geen moment spijt van gehad”, aldus
Monique Haveman.
Toen ze hun vrijstaande woning enkele jaren geleden
kochten was er heel wat werk aan de winkel. “Het was
een prachtig huis maar met typische donkere jaren zeventig uitstraling. Ook aan de indeling moest het nodige gebeuren, maar in ons hoofd hadden wij het ‘droomhuis’ al helemaal uitgetekend. Toen ik onze plannen
uitlegde aan Theo Bos wist hij precies wat wij wilden en
hij werd zelf ook enthousiast.
Eigenlijk kwamen we alleen maar voor de keuken maar
zijn enthousiasme werkte aanstekelijk. Wij wilden bijvoorbeeld geen bad in de badkamer maar een grote
douchecabine met 2 douche koppen. Als je dan met zijn
tweeën gaat douchen heb je alle ruimte en hoef je niet te
vechten om het water. In elke winkel waar ik kwam, werd
ik vreemd aangekeken toen ik uitlegde dat ik 2 douchekoppen wilde en kreeg tientallen argumenten waarom
het niet kon. Niet bij Theo Bos, die kwam gewoon met
een praktische oplossing en nu geniet ik met mijn man
van een heerlijke douche. Dat ‘out of the box’ denken van
Bos Keuken- en Baddesign is één van de sterkste punten

KLANT AAN HET WOORD

“Kan niet”
is geen optie
bij Bos
Keuken- en
Baddesign”
waardoor wij zeer prettig met hem hebben samengewerkt”,
aldus Monique Haveman.
Ook het feit dat volgens Monique “wat Theo’s ogen zien,
zijn handen kunnen maken” heeft bijgedragen tot de realisatie van het droomhuis dat zij voor ogen hadden. “Theo
werkt bovendien met alleen maar vakmensen die eer van
hun werk willen hebben en perfectie nastreven. Bos werkt
nauw samen met zijn zoon Laurens Bos die zijn eigen installatiebedrijf heeft en dat ging ook perfect. Dankzij deze
samenwerking zijn ze echt in staat complete verbouwingen
en renovaties uit voeren naast de keuken- en badinstallatie. Komen ze iets tegen tijdens de installatie waarop niet
is gerekend dan gaat het werk gewoon door omdat ze alles zelf kunnen oplossen. Zo werd ook bij ons alles volgens
planning uitgevoerd ondanks het feit dat er nog veel werk
bijkwam zoals plafonds, een muur verplaatsen, vloer leggen, extra elektriciteit- en leidingwerk en ga zo maar door.
Ook belangrijk voor ons is dat er maar één bedrijf verantwoordelijk is voor alle werkzaamheden en dat bij eventuele
problemen men niet naar elkaar gaat wijzen”.
Een probleemloze verbouwing met een perfect eindresultaat is wat de samenwerking voor het gezin van Monique
Haveman met Bos Keuken- en Baddesign uiteindelijk heeft
opgeleverd.
BOS Keuken- en Baddesign
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BADKAMER

EEN BADKAMER IS NIET ALLEEN EEN
SLIMME INVESTERING VOOR UW WELZIJN

UW BADKAMER,
MEER DAN ALLEEN WASSEN...
Recentelijk onderzoek toont aan dat de badkamer
boven aan het lijstje staat met ruimtes die huizenbezitters het liefst zouden vernieuwen of aanpassen.
De badkamer heeft een levensduur van gemiddeld
20 jaar. In de laatste decennia heeft deze ruimte een

Ook uw
woning stijgt
aanzienlijk in
waarde!

ware metamorfose ondergaan.

Veel badkamers zijn daarom hoognodig aan een opknapbeurt toe. Was de badkamer in de vorige eeuw
nog voornamelijk een wasruimte, tegenwoordig zijn
genieten, ontspannen en design de “keywords” bij
het uitzoeken van een nieuwe badinrichting. Het
huidige aanbod in de sanitairmarkt laat dan ook aan
niets te wensen over. U kunt uw ideeën, wensen en
dromen volledig waarmaken als u op zoek gaat naar
een nieuwe wellnessruimte thuis.
Badkamers zijn een volwaardig onderdeel van de woning geworden. U kunt op deze leefruimte echt uw
persoonlijk stempel drukken. De variaties zijn bijna
eindeloos. Was u vroeger nog regelmatig beperkt in
uw keuzes als het ging om de inrichting door bijvoorbeeld een te kleine ruimte of een onhandige locatie
van uw ramen, deuren of schuine dak; tegenwoordig
zijn vrijwel alle producten op maat leverbaar en kunt
u met een slim ontwerp meer uit uw ruimte halen
dan u ooit voor mogelijk hield.
Een badkamer is niet alleen een slimme investering
voor uw welzijn, ook is het naast de keuken, dè ruimte waarop aspirant huizenkopers primair selecteren
als zij een keuze maken voor hun nieuwe woning.
Gezien de huidige ontwikkelingen op de huizen- en
hypothekenmarkt kunnen huizenkopers vaak maar
net voldoende hypotheek krijgen om hun nieuwe
huis gefinancierd te krijgen. Extra financiering voor
de verbouwing, zoals vroeger heel gebruikelijk was,

zit er vaak niet meer in. Vandaar dat de keuken en
badkamer vaak extra kritisch wordt bekeken in het selectieproces. Mocht u dus ooit van plan zijn uw huis
te verkopen, dan is een nieuwe badkamer een slimme
investering; voor nu en voor straks.

BOS Keuken- en Baddesign
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LAURENS BOS:
JONGE ONDERNEMER
MET VEEL ERVARING
EN AMBITIE

LTB MONTAGE:

OUDERWETS VAKWERK &
AFSPRAAK IS AFSPRAAK

L

aurens Bos kan ondanks zijn jonge leeftijd van 21 jaar al worden omschreven als een allround vakman die bij vele projecten heeft bewijzen zijn mannetje te staan. Hoewel zijn
bedrijf LTB montage nauw is verbonden aan het bedrijf van zijn vader (Bos Keuken- en

Baddesign) die behoort tot zijn belangrijkste opdrachtgevers, opereert LTB geheel zelfstandig en
neemt ook zeker kleine en grote verbouwing- en renovatieopdrachten aan die tot grote tevredenheid
van zijn klanten zijn en worden uitgevoerd.
Laurens is nog een echte vakman van de oude stempel en dat
is anno 2012 een omschrijving om trots op te zijn. Afspraak
is afspraak en Laurens Bos is er alles aan gelegen om elke klus
met de grootste mogelijk aandacht, vakmanschap en eergevoel uit te voeren.
De afgelopen maanden is Laurens met zijn bedrijf LTB
Montage hard in de weer geweest om de nieuwe showroom
van Bos Keuken- en Baddesign flink te verbouwen. Het
resultaat mag er zijn en geeft bovendien een goede indicatie van het vakmanschap van Laurens. Het betrof hier een
werkelijk gigantische verbouwing die het verwaarloosde
pand uiteindelijk omtoverde tot een ultramoderne een fraaie
showroom waar Bos Keuken- en Baddesign nu is gevestigd.
Een prima visitekaartje en referentie voor het nog jonge bedrijf LTB Montage van Laurens Bos.
Als vanzelfsprekend behoort de installatie van badkamers,
sanitair en keukens tot de specialiteiten van LTB Montage.
“De afgelopen jaren heb ik natuurlijk bij het bedrijf van mijn
12

Editie Zomer 2012

LTB MONTAGE

“Bijna al mijn
klanten heb ik via
mond-tot-mond
reclame”

BOS Keuken- en Baddesign

B13O

Keuken- en Baddesign

LTB
montage
uw adres voor:
Ontwerp, levering, montage, installatie van:

KEUKENS, VLOEREN en
PLAFONDS, BADKAMERS,
SANITAIR en ZWEMBADEN
• Professioneel en betrouwbaar: afspraak is afspraak
• Uw woonwens staat centraal: wij denken niet in problemen maar in oplossingen
• Geen opdracht te klein en geen verbouwing te groot.

LTB
montage
Voor al uw renovatie- en verbouwingsopdrachten:
ook voor kantoor- en bedrijfspanden
In onze nieuw pand zijn ook gevestigd:

Keukenboss.nl · Sanitairboss.nl · Bad en Bubbels · Bos Keuken- en Baddesign
Informeer naar wat LTB Montage voor uw woonwensen kan betekenen:
2012 2012
Editie Zomer
M laurens-bos43@live.nl
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T 06 46 60 57 27 (Laurens T. Bos)

W www. ltbmontage.nl

LTB MONTAGE

vader heel veel ervaring opgedaan
werkzaamheden met betrekmet al het werk dan komt kijken
king tot de vloer heeft uitgebij installatiewerk. Alle voorkovoerd,
mende werkzaamheden zoals saDat LTB montage nu ook opnitair, elektriciteit, het leggen van
drachten als kantoor- en winvloeren, plaatsen van plafonds heb
kelrenovaties uitvoert, wil zeker
ik daardoor geleerd in de praktijk.
niet zeggen dat hij het ‘kleinere
En mijn vader is zeker geen makwerk’ bij particulieren niet mee
kelijke opdrachtgever: alles moest
aanneemt. “Nee zeker niet”, beperfect en met minder dan een zeer
nadrukt Laurens Bos, “Ik doe
tevreden klant nam hij geen genoenog met alle plezier verbouwingen. Een jaar geleden besloot ik om
gen, renovaties, installatie- en
mijn vleugels uit te slaan en mijn
montagewerkzaamheden bij de
eigen montagebedrijf te beginnen
mensen thuis. Ik heb een nog
en ondanks de hevige crisis in de
jong bedrijf en pak met plezier
bouw heb ik over werk nooit te
alle voorkomende montage- en
klagen gehad. Natuurlijk plaats en
installatie opdrachten aan. En
installeer ik voor Bos Keuken- en
ook voor de particulier geldt zeBaddesign veel keukens en badkaker dat ik voor een prima prijs
IN MINDER DAN
mers en neem dan alle voorkomende opdracht tot in perfectie zal
EEN JAAR HEEFT
de installatiewerk mee. Maar daaruitvoeren. Ik ben pas tevreden
LAURENS
BEWEZEN
naast heb ik ook al een flink aantal
als mijn klant tevreden is, want
UIT HET JUISTE
externe renovatie- en verbouwingsbijna al mijn klanten heb ik
ONDERNEMERSHOUT
opdrachten binnengehaald en uitdoor mond tot mond reclame
GESNEDEN TE ZIJN OM
gevoerd”, aldus Laurens .
van tevreden opdrachtgevers.
ZIJN
MONTAGEBEDRIJF
Vooral in de winkel- en kantoorEen succesvol uitgevoerde klus
TOT EEN SUCCES TE
renovatie was Laurens Bos de afis het beste visitekaartje”, aldus
gelopen periode zeer actief met als
Laurens Bos.
MAKEN
uitschieter een ingrijpende renovaLaurens richt zich ook op onttie in het World Fashion Center in
werp, levering, montage, instalAmsterdam. ‘Het project werd binlatie van zwembaden, infrarood
nen het budget en binnen de gestelde tijdslimiet uitgevoerd en
cabines en sauna’s. Een bijzonder specialisme voor een kritide klant was zeer tevreden en heeft me aanbevolen bij collega’s,
sche doelgroep.
dus dat is een goed teken. Met deze opdracht heb ik bewezen
mij te kunnen meten met de hevige concurrentie die vaak al
In minder dan een jaar heeft Laurens bewezen uit het juiste
veel langer bezig is”, aldus een terecht trotse Laurens Bos.
ondernemershout gesneden te zijn om zijn montagebedrijf tot
Een andere bijzondere opdracht was bij Centrum Orthopedie
een succes te maken. Leergierig, ambitieus en graag bereid om
Rotterdam waar LTB montage tot tevredenheid van de klant
voor zijn opdrachtgevers een stapje extra te doen. De toekomst
een systeemplafond heeft geïnstalleerd en het schilderwerk en
van LTB Montage ziet er zeer gunstig uit.

LTB MONTAGE
W www.ltbmontage.nl
T 06 46 60 57 27
E laurens-bos43@live.nl

LTB
montage
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Keuken- en Baddesign

SANITAIRBOSS.NL:

VOORDELIGER EN COMPLETER KAN NIET

KEUKENBOSS.NL: WELKOM IN DE DIGITALE SHOWROOM
BAD-EN-BUBBELS:

OUTDOOR WELLNESS & COOKING SPECIALIST

DE VERTROUWDE
KWALITEIT VAN
BOS KEUKEN- EN BADDESIGN
OOK OP HET INTERNET

D

e webwinkels www.keukenboss.nl, www.bad-en-bubbels.nl en www.sanitairboss.nl
zijn zelfstandige bedrijven maar bieden dezelfde service, garantie en know how als
Bos Keuken- en Baddesign.

Sanitairboss.nl
Bij Sanitairboss.nl vindt u complete badkamerinrichtingen, douches en massagebaden maar ook losse accessoires en artikelen voor uw badkamer. Al uw sanitair koopt
u via deze website of op afspraak in de nieuwe showroom
aan de Nijverheidsstraat 10F in Dordrecht.
Dat Sanitairboss.nl ook een fysieke winkel is waar men
langs kan gaan geeft mensen die toch huiverig zijn ten
opzichte van webwinkels een geruststellend gevoel. Sanitairboss.nl combineert het voordeel van een webwinkel
(makkelijk en zeer scherp geprijsd) met het voordeel van
een fysieke winkel/showroom.
Sanitairboss.nl is de voordeligste en meest complete sanitairsite voor consument, bedrijven, instellingen, architecten, investeerders en ontwikkelaars.

Keukenboss.nl
Bij Keukenboss.nl vindt u complete keukens met bladen
en apparatuur en stelt u heel eenvoudig uw keuken samen. Ook vindt u er alle losse artikelen voor uw keu-

sanitairboss.nl
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ken. De complete keuken of losse artikelen koopt u via
de website of op afspraak in de showroom in Dordrecht.
Daar wordt u vakkundig geholpen en voorzien van professioneel advies.
Keukenboss.nl is de voordeligste en meest complete keukensite voor consument, bedrijven, instellingen, architecten, investeerders en ontwikkelaars. Ook hier vindt
men het gemak van een webwinkel in combinatie met
de zekerheid van een fysieke showroom.
Keukenboss.nl: voordeliger en completer kan niet!

Nieuwe trend: outdoor cooking en outdoor wellness
Met de familie of met vrienden buiten eten en recreëren is heerlijk: je kunt genieten van de rust en de natuur. Combineer dit met outdoor wellness en eigenlijk hoef je nooit meer op vakantie. Het grote genieten
vindt nu plaats in en om je huis.
Bad en Bubbels - onderdeel van Bos Keuken- en Bad-

BAD EN BUBBELS
Systeembaden, sauna’s & infrarood warmtecabines

WEBWINKELS

BAD EN BUBBELS KAN WORDEN
GEZIEN ALS DE OUTDOOR
COOKING- EN WELLNESS
SPECIALIST BIJ UITSTEK IN DE
REGIO

design - biedt in haar showroom ( en ook buiten!)
een ruim overzicht van producten die onmisbaar zijn
voor verantwoord outdoor cooking en outdoor wellness. Kwaliteitsproducten van de betere merken in
alle prijsklassen.
Juist bij outdoor cooking en outdoor wellness (zwembad, buiten spa, etc.) is een goed advies van vakmensen zeer belangrijk als ook de installatie van deze
producten. Bad en Bubbels heeft de juiste vakmensen
om een perfecte en professionele installatie van de
door haar geleverde producten te garanderen.
Bad en Bubbels kan worden gezien als de outdoor
cooking- en wellness specialist bij uitstek in de regio.
Geniet de komende zomer nog extra van uw tuin en
breng een bezoek aan de showroom van Bad en Bubbels die is ondergebracht in het gloednieuwe pand
van Bos Keuken- en Baddesign aan de Nijverheidsstraat 10F in Dordrecht.
Voor meer informatie: www.bad-en-bubbels.nl

BO
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keukenboss.nl
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®

er
len voor uw badkam

badmeube

STAR LINE

EIGEN ZWEMBAD, SPA OF SAUNA?

verdekte afvoer

CRESCENDO

INFRARED CABINS

www.puris.de

www.timberpool.nl

www.maaxspas.nl

www.c-quel.eu

SENSOWASH®DOUCHE-WC
DE WC VOOR HET
FRIS-GEWASSEN-GEVOEL

SensoWash® – bijzonder zacht en zuiver met water. De douche-wczitting SensoWash® reinigt u na toiletgebruik met water - zacht, zuiver
en zeker. Gecombineerd met de WC’s uit de reeksen Starck 2,
Starck 3 en Darling New ontstaat een elegante design douche-wc - met
verdekte aansluitingen. SensoWash® biedt meer dan reine toilethygiëne, maar levert ook een stuk meer levenskwaliteit. Meer info via
Duravit Nederland B.V., Ruwekampweg 2, 5222 AT´s-Hertogenbosch,
Telefon +31 73 6131970, Fax +31 73 6100983,
info@nl.duravit.com. Catalogus? www.duravit.com
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ALLROUND SPECIALIST

ALLROUND SPECIALIST
biedt uitkomst bij verbouwing & renovatie
Bos Keuken- en Baddesign is niet alleen de leverancier van keukens en badkamers en aanverwante accessoires: men verzorgt de gehele installatie hoe gecompliceerd en omvangrijk deze ook mag zijn. Dat
kan inhouden vanaf het eerste sloopwerk tot en met het stucwerk, elektra, aanpassen en verleggen van
leidingen, verwarming, plafonds en vloeren. Kortom alle voorkomende werkzaamheden die komen kijken bij de aanleg, installatie, renovatie van keukens, badkamers en toiletten.

‘DE KLUS IS PAS
AF ALS DE KLANT
TEVREDEN IS, GEEN
MINUUT EERDER’

BOS Keuken- en Baddesign
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ALLROUND SPECIALIST
NIET ALLEEN WERKZAAMHEDEN WAT BETREFT GAS, WATER EN ELEKTRA WORDT
DOOR BOS KEUKENS- EN BADDESIGN VOOR UW VERZORGD MAAR ALLE
WERKZAAMHEDEN OP HET GEBIED VAN RENOVATIE EN VERBOUWEN
Bos Keuken- en Baddesign werkt hierbij nauw samen met
LTB montage dat wordt geleid door Laurens Bos - inderdaad de zoon van Theo Bos. Veel van de voorkomende
werkzaamheden die Bos Keuken- en Baddesign laat uitvoeren vallen onder verantwoording van LTB Montage die op
haar beurt alleen maar gebruik maakt van ervaren, gemotiveerde, gekwalificeerde en betrouwbare vakmensen. Alle
voorkomende werkzaamheden op het gebied van plaatsen
van keukens en badkamers worden zo op vakkundige wijze
uitgevoerd. Alles onder één dak, één aanspreekpunt en dus
geen wijzen met de vinger naar anderen en verantwoordelijk
afschuiven. Niet alleen werkzaamheden wat betreft gas, water en elektra wordt door Bos Keukens- en Baddesign voor
uw verzorgd maar alle werkzaamheden op het gebied van

renovatie en verbouwen. Een hele geruststelling dus als u ervan verzekerd wilt zijn dat u jarenlang ongestoord plezier wilt
beleven aan uw nieuwe keuken, badkamer of toilet.
Bos Keuken- en Baddesign neemt u dus na aankoop alle zorgen uit handen. U hoeft niet op zoek naar ‘mannetjes’ of handige Harry’s, maar kunt een beroep doen op de vakmensen
van Bos. Theo Bos zelf weet als ‘oude rot’ in het vak welke
problemen er allemaal om de hoek kunnen komen bij installatiewerkzaamheden. Dat komt omdat hij tientallen zo niet
honderden klussen persoonlijk in de afgelopen 40 jaar heeft
uitgevoerd. Zijn ervaring en know how zijn onovertroﬀen en
bovendien gaat hij persoonlijk eerst langs voordat een badkamer, toilet of keuken wordt ontworpen om te kijken hoe de
situatie ter plekke is. Zo kan hij snel en exact plannen na het
zien van de locatie waar de eventuele aankoop en de daarbij
behorende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
Uit het bovenstaande blijkt het enorme voordeel dat Bos Keuken- en Baddesign biedt ten opzichte van zijn concurrenten.
Met alle respect zijn het daar meer verkopers zonder enige
praktijkervaring die klanten adviseren over de aankoop van
een badkamer, keuken of toilet. De pure expertise die nodig
is om een goed persoonlijk advies uit te brengen ontbreekt
simpelweg. Ook schakelen deze ketens vaak externe montagebedrijven in waardoor de directe band met de klant verdwijnt
en bij problemen niet duidelijk is wie nu verantwoordelijk is
voor het probleem en nog belangrijker: wie het gaat oplossen.
Theo Bos en zijn mannen houden de vinger aan de pols en
hechten enorm aan goede begeleiding tijdens de installatie en
montagewerkzaamheden. Daardoor kan er snel geschakeld
worden als er zich een onverwacht probleem voordoet. Maar
ook als er tijdens de werkzaamheden een ander plan en of idee
ontstaat, voor de inrichting kan Theo Bos door zijn ervaring
en know how razendsnel schakelen en voor de klant de perfecte oplossing bedenken en aandragen.
Het uitgangspunt van de werkzaamheden van Bos Keukenen Baddesign is simpel. De klus is pas af als de klant tevreden
is. Theo Bos ziet een tevreden klant als zijn beste reclame. Het
is niet voor niets dat uit dezelfde straat waar Theo Bos een klus
uitvoert, veel bewoners die het resultaat hebben gezien, later
zelf ook een oﬀerte aanvragen.
In de keuken- en badkamerbranche wemelt het van de beunhazen en eendagsvliegen. Nu al bijna 40 jaar bewijst Theo Bos
dat zijn concept en werkwijze - waar de klant altijd centraal
staat - zorgt voor continuïteit en een onberispelijke reputatie.
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Dit magazine van Bos Keuken en
Baddesign is mede tot stand gekomen
dankzij de volgende bedrijven:
Allmilmö Keukens

Restaurant De Pepermolen

Stonerbell Tegels en sanitair

Miele

Quooker

Interhiva

American Appliances

Lorreine Spoelunits

BSH Huishoudapparaten

DeNardi

Menken Werkbladen

Plieger

Electrolux

Duravit Badkamermeubelen

Plafondgroep Nederland

Liebherr

Villeroy & Boch

Brigitte Keukens.

Puris badkamermeubelen

Grohe
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Absolute vrijheid
Niet alleen bij de aanblik, maar ook bij het betreden ervan
ademen de nieuwe Futurion Flat douchebakken een gevoel
van absolute vrijheid. Ze geven de badkamer een open,
royale en harmonische uitstraling. Het exclusieve design,
de eindeloze variatie in afmetingen en het buitengewone

optimale onderhoudscomfort van de Futurion Flat zijn
vooral te danken aan het innovatieve Quaryl® materiaal
van Villeroy & Boch. Futurion Flat combineert comfort
met duurzame schoonheid.
Ervaar het zelf.

EXTRA VLAK

2 VORMEN, 10 AFMETINGEN

• De Futurion Flat is de perfekte instapdouche met een diepte van
slechts 2,5 cm.

• Vrijheid in combinatie met persoonlijke wensen : vierkant of rechthoekig, van
de kleinste tot de allergrootste maat (de 90x80cm tot en met 180x90cm) :
de Futurion Flat komt tegemoet aan al uw wensen!

KLANT AAN HET WOORD

‘BOS KEUKEN EN BADDESIGN
LEVERT KWALITEIT EN HOUDT
ZICH AAN ALLE AFSPRAKEN’

‘Bos doet graag een
stapje extra om de klant
tevreden te stellen’
Voor een onafhankelijke beoordeling
van de kwaliteit van het werk van Bos
Keuken- en Baddesign is de mening van
de klanten natuurlijk essentieel. Gelukkig was het voor de redactie van dit magazine geen enkel probleem om tevreden
en enthousiaste klanten te vinden die
graag hun eerlijke mening geven over
hun samenwerking met Bos Keuken- en
Baddesign. Wij gingen ook een kijkje
nemen in de fraaie woning van Pieta
Schiebroek uit Reeuwijk en haar familie die zes jaar geleden een fraaie woning kochten waar voor de aanschaf en
installatie van keuken en badkamer een
beroep werd gedaan op de vaardigheden
van een oude kennis van de familie: Theo
Bos van Bos Keuken- en Baddesign.
Pieta Schiebroek uit Reeuwijk

BOS Keuken- en Baddesign
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W

e brengen een bezoek aan de
woning van Pieta Schiebroek
om van haar te horen waarom

zij zo tevreden is over de samenwerking met Bos
Keuken en Baddesign. Bij binnenkomst verontschuldigt ze zich al een beetje. “Eerlijk gezegd
is onze keuken in ons vorige huis, die ook is
geleverd door Bos, nog mooier”, vertelt Pieta
Schiebroek, “Ons vorige huis staat hier even
verderop maar toen dit huis te koop stond, hebben we geen moment geaarzeld en het gekocht.
Het staat op een schitterende locatie, vrijstaand
met een flinke voor- en achtertuin en ook nog
aan het water.

We hadden net het vorige huis flink verbouwd met onder
meer een schitterende op maat gemaakte keuken van Bos,
dus dat was even slikken maar we hebben geen spijt van onze
keuze. En door onze prettige ervaring met Bos Keuken- en
Baddesign hebben we voor ons huidige huis weer een beroep
op hem gedaan en het resultaat is weer fantastisch”
Pieta Schiebroek duikt even in haar geheugen om zich
het eerste contact met Bos Keukens en Baddesign voor
de geest te halen. “Acht jaar geleden kwamen we, toen we
nog in ons vorige huis woonden, via internet bij Bos Keuken- en Baddesign terecht en maakten we een afspraak
met Theo Bos die persoonlijk langskwam. Hij nam de
situatie ter plekke op, polste wat onze eisen en wensen
waren en ontwierp onze schitterende, nieuwe keuken.
We gingen eerlijk gezegd niet voor de laagste prijs (het
werd een keuken van het merk “Leicht”), maar zochten
een bedrijf waar we een goed gevoel bij zouden hebben.
Aan verkooppraatjes en zogenaamde enorme aanbiedingen hechten we niet zo veel waarde. Er moet gewoon een
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klik ontstaan en het gevoel dat we ‘samen’ de klus gaan
klaren. En dat gevoel hadden we direct toen we bij Bos
Keuken- en Baddesign binnenstapten en voor de eerste
keer kennismaakten met Theo Bos”.
Dat gevoel had volgens Pieta Schiebroek vooral te maken
met het feit dat vooral een eerlijk en creatief advies bij Bos
centraal stond. “Men nam alle tijd om goed te luisteren naar
wat onze mensen waren. Zoals gezegd kwam Theo Bos zelf
bij ons thuis kijken om de situatie in te schatten waarbij hij
ook zaken wilde weten als gezinssamenstelling en levensstijl.
Allemaal zaken die volgens hem belangrijk zijn om tot een
goed ontwerp en tot de juiste samenstelling te komen van
keuken en badkamer. Die persoonlijke aandacht nog voor
dat we overgingen tot aankoop gaf veel vertrouwen en zekerheid. De levering, verbouwing en installatie van badkamer
en keuken in ons vorige huis is ons perfect bevallen. Vandaar
dat we bij aankoop van ons nieuwe huis twee jaar later geen
enkele twijfel hadden wie we daarvoor zouden inschakelen”,
aldus Pieta Schiebroek.

KLANT AAN HET WOORD

Theo Bos stond wel even vreemd te kijken toen de familie
waar hij nog geen twee jaar daarvoor een flinke klus had geklaard, opnieuw bij hem op de stoep stond met een nieuwe
aanvraag voor een ingrijpende verbouwing en levering en
installatie van o.a. een keuken, badkamer en toiletgroepen.
Maar het was ook een teken dat de familie Schiebroek zeer
tevreden was over het geleverde werk in hun vorige woning.
“Het grote voordeel van Bos- Keuken- en Baddesign is dat
men alle tijd en aandacht schenkt aan haar klanten en er werkelijk alles aan doet om hun wensen te realiseren. Waar andere
keuken- en badspecialisten als snel zeggen dat iets niet kan,
zorgt Bos ervoor dat het wel kan. De klant is bij Bos werkelijk
koning en over alles is te praten. Het grote voordeel van Bos
is dat hij alle extra of onvoorziene werkzaamheden die tijdens
de installatie van badkamer en keuken komen kijken (denk
daarbij aan o.a. elektra, tegelwerk, zelfs een hardglazen deur,
en overige montagewerkzaamheden) zelf kan uitvoeren zonder daar weer buitenstaanders voor in te schakelen. Zo blijven
de lijnen kort en kan er snel gehandeld worden”.

“Een keuken of badkamer kopen,
kan je overal maar het gaat om
het advies dat je krijgt en de
begeleiding van je aankoop”
Ook in haar nieuwe woning is Pieta Schiebroek weer zeer te
spreken over het uiteindelijke resultaat. Dat resultaat is zo goed
dat er al diverse vrienden en buren ook contact hebben opgenomen met Bos Keuken- en Baddesign. En dat vindt Pieta
Schiebroek niet vreemd. “Een keuken of badkamer kopen,
kan je overal maar het gaat om het advies dat je krijgt en de
begeleiding van je aankoop. Dat geeft vertrouwen en ook het
feit dat na levering van de keuken, de inbouwapparatuur, de
badkamer en het sanitair alles keurig netjes wordt geïnstalleerd
en problemen snel worden opgelost, maakt Bos Keuken- en
Baddesign tot een perfecte partner om samen een moeilijke en
ingewikkelde klus te klaren”.

BOS Keuken- en Baddesign
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Gemakkelijk • Gezond • Veelzijdig • Smaakvol
Met de stoomovens van Miele bereidt u in een handomdraai een compleet
diner voor uw hele familie, of een gemakkelijk gerecht voor uzelf. Alle
Miele-stoomovens beschikken over een externe stoomunit en een zeer
nauwkeurige temperatuurregeling, waardoor u altijd een perfect kookresultaat realiseert. Bovendien blijven veel vitaminen en mineralen behouden,
zodat u kunt genieten van de originele en volle smaak van de gerechten.
Benieuwd hoe uw keuken tot leven komt met een Miele-stoomoven? Laat
u inspireren door de keukenplanner op miele.nl/keukentotleven of volg
een kosteloze kookdemonstratie in het Miele Inspirience Centre te Vianen.

www.miele.nl/keukentotleven

WELLNESS INTEGRATIE

Slaapkamer ontmoet badkamer
INTEGRATIE VAN EEN WELLNESS WERELD
Steeds vaker zien we interieurs waarbij slaap- en badkamer één geheel vormen. Een
wellness wereld, bedoeld om optimaal tot rust te komen. Niet alleen interieurarchitecten
hebben deze nieuwe trend ontdekt.

Ook het aanbod van bad- en bedmeubelen groeit qua
vormgeving steeds meer naar elkaar toe. Steeds vaker
zien we ontwerpen waarbij slaap- en badkamer naadloos
geïntegreerd zijn. Denk aan een douchecabine achter
het hemelbed, of een verzonken ligbad in een verhoogde
slaapkamervloer. Veel van dit soort ontwerpen worden gerealiseerd in nieuwbouw onder architectuur. Maar ook in
doorsnee rijtjeshuizen zijn er wel degelijk mogelijkheden.
Kijk eens met andere ogen naar die standaardruimtes; een
wandje doorbreken is immers zo gebeurd.

WELZIJN
Het dagelijks leven is hectisch. De beslotenheid van baden/of slaapkamer is vaak de enige plek om je terug te trekken. Fabrikanten hebben die behoefte onderkent. Wellness is het toverwoord geworden. In het ‘natte gedeelte’
is een echte Spa aan het ontstaan. Compleet met stoomen saunacabines (soms gecombineerd), infraroodcabines,
douchezuilen met massagekoppen en whirlpools die zelfs
droge massagepunten hebben. Ook meerpersoons (4!) baden zijn een duidelijke trend, voor het saamhorigheidsgevoel als in een Hamman. Naast het actieve fitness gevoel
is contemplatie belangrijk. Vertaald in een vormgeving
die inspiratie put uit de natuur. Voorbeelden zijn de grote
regendouches die verkwikken als een tropische moesson,
verzonken ‘vijverbaden’ met overlopende rand en platte
cascadekranen waaruit het water klatert als een bergbeek.
Het nieuwste item voor de aankleding van badkamer en
sauna is het designerkarpet, speciaal gemaakt van waterbestendige kunststof garens.

SLAAPSYSTEMEN
De slaapkamer krijgt steeds meer het beeld van een loungeruimte waar je evengoed lekker kunt lezen, tv kijken of
ontbijten. Ondersteund door fraai design, zoals bedbanken en allerhande accessoires in en rond het bed. Ook de

onzichtbare slaaptechniek is enorm verbeterd. Recente noviteiten zijn de matrassen met drukverlagend traagschuim,
gelmatrassen en een slaapsysteem dat opgebouwd is uit een
driedimensionaal vlechtwerk van ademde kunststofvezels.
Daarnaast blijft het klassieke laag-op-laag comfort van de
boxspring zeer gewild, het liefst nog afgedekt met een extra
matrasdek. In het topsegment vinden we inmiddels ingebouwde massagefuncties, klimaatbeheersing (warmte én
airco) en zelfs een gerichte ‘hotspot’ voor de zere rugknik.

TOTAALCONCEPT
Twee aanvullende functies, één totaalconcept. Neergezet
in een vormgeving die ook in de woonkamer niet zou misstaan. Het statische wastafelmeubel is veranderd in een
luchtig componentensysteem van losse bergunits, waarbij
de wasbak een simpele opzetkom is of als een ware sculptuur vrij in de ruimte staat. Alles draait om de materialen.
Mooie houtsoorten als eiken, teak en donker wengé zijn
definitief doorgedrongen tot de ‘natte ruimte’. Prachtig in
contrast met ijzig porselein, sneeuwwit Corian en glanzend chromen accessoires. Waarbij het gecoördineerde
bed- en badtextiel de kroon op het werk zet
BOS Keuken- en Baddesign
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De combi-stoomoven

ONZE LEVERT
PERFECTIE
PROFESSIONELE ELKE KEER WEER.
TECHNOLOGIE
Wij bieden u de ultieme combinatie waar topchefs op rekenen:
stoom en hetelucht. Tesamen bieden zij ontelbare, culinaire
mogelijkheden en onnavolgbare resultaten. Gerechten zijn heerlijk
knapperig van buiten en mals van binnen - elke keer weer.
Voor een exclusieve kookworkshop zie www.aeg.nl
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ALLMILMÖ KEUKENS EN BOS KEUKEN- EN BADDESIGN:

Een IJZERSTERKE combinatie
De Duitse keukenfabrikant Allmilmö behoort al decennia tot de absolute top in de
keukenbranche. De stijlvolle en met veel
vakmanschap ontworpen en geproduceerde keukens zijn in elke woning de kroon
op de inrichting. Allmilmö staat bekend
om haar richtinggevende innovaties, haar
eigenzinnige design en de hoogwaardige
kwaliteit.
Rolf A.J. Logister
In Zeil am Main in het Duitse Frankenland- gelegen tussen Schweinfurt en Bamberg - worden sinds
1965 klasse keukens geproduceerd met de filosofie
van compromisloze kwaliteit en unieke vormgeving
met materialen die voldoen aan de ecologische principes. Met meer dan 200 optimaal vakkundige en
gemotiveerde medewerkers exporteert Allmilmö
naar bijna 40 landen in de wereld en behaalt daar 47
procent van haar omzet.
Bos Keuken- en Baddesign heeft al jarenlang een
hartelijke en intensieve relatie met Allmilmö die in
Nederland wordt vertegenwoordigd door Rolf A.J.
Logister, een man die met hart en ziel de kwaliteit en
klasse van ‘zijn’ Allmilmö behartigt.
De combinatie Allmilmö Keukens en Bos Keukenen Baddesign Keukens is ijzersterk omdat beide bedrijven geen concessies doen aan kwaliteit en vakmanschap. In de showroom van Bos vindt de bezoeker dan ook een aantal verrassende opstellingen van
dit zeer exclusieve topmerk.
Kom daarom naar Bos Keuken- en Baddesign en
laat u informeren over vele mogelijkheden in stijl en
prijsklasse die Allmilmö u heeft te bieden.
www.allmilmoe.com

BOS Keuken- en Baddesign
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NU ALLES UIT ÉÉN KRAAN
QUOOKER FUSION
Voortaan staat er nog maar één kraan op het aanrecht. En wat voor een. Een kraan die alle andere overbodig
maakt. De langverwachte Quooker Fusion. Volmaakt in alle opzichten. Met dubbel-druk-draai bedieningsknop voor volmaakte veiligheid.
De Fusion is een mengkraan en kokend-water-kraan verenigd in één vanzelfsprekende schoonheid. Met alle
voordelen van de vertrouwde Quooker. Energiezuinig, veilig, waterbesparend, ruimtebesparend en vooral
tijdbesparend. Want de Quooker Fusion wisselt direct van koud naar kokend water en andersom. In een
simpele handomdraai dient de Fusion elk gemak in het huishouden. De Quooker Fusion is er in twee modellen,
met een rechte of een ronde uitloop.
Ga voor meer informatie naar quooker.nl

DE PEPERMOLEN
R E S TA U R A N T
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Dineren of lunchen in een ongedwongen sfeer waar
gezelligheid en kwaliteit hand in hand gaan.
Restaurant de Pepermolen
Ps Gerbrandystraat 6
3354 BW te Papendrecht
Telefoon: 078 615 37 52
www.restaurantdepepermolen.nl

HET BEGINT MET STOOM EN

HETELUCHT
Ontdek de eerste oven met SLIDE & HIDE® en VARIOSTEAM®.
Dankzij de toevoeging van stoom worden uw gerechten perfect
bereid terwijl de unieke ovendeur maximaal comfort biedt. Neff
inspireert hobbykoks al ruim 135 jaar met kwalitatieve, innovatieve
en duurzame keukenapparaten. De unieke Neff snufjes maken van
koken een echte beleving.

EN EINDIGT MET EEN UNIEkE

kOOkERVARING

Neff showroom - inspiratiehuis 20|20 - Taurusavenue 36 - 2132 LS
Hoofddorp

012342

www.neff.nl
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Nieuw in Dordrecht maar al 20 jaar een begrip
Keuken- en Baddesign

Alle topmerken
en voor elk budget
• Ruime keuze in keukens en badkamers
• Eerlijk en professioneel advies
• Uw woonwens staat centraal:
‘kan niet’ bestaat niet bij ons
Kom naar onze nieuwe showroom en overtuig u zelf van ons ruime
aanbod, scherpe prijzen, persoonlijk begeleiding en deskundig advies.
Ook voor outdoor wellness, (verplaatsbare) zwembaden, buiten Spa’s,
terrasverwarming, buitenkeukens, warmte cabines en sauna’s.

Nijverheidsstraat 10 F

I

3316 AP Dordrecht

I

Tel: 07861-33692

In onze nieuwe pand zijn ook gevestigd:
Keukenboss.nl – Sanitairboss.nl – Bad en Bubbels – LTB Montage

www.boskeuken-en-baddesign.nl

