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Heerlijk wonen
in Buitenveld
In deelgebied De Scherven wordt nieuwbouwwijk 

Buitenveld gerealiseerd. De Scherven markeert het 

overgangsgebied tussen stad en landelijk gebied 

‘Kernhem Noord’. In deze nieuwe wijk kun je genieten 

van het vele moois dat de natuur te bieden heeft.

Bijna geen straatje is hetzelfde door de verschillende 

typen huizen en architectuur. De voortuinen 

verschillen in diepte, de richting van de kappen 

wisselt en in de gevels zijn allerlei accenten 

aangebracht met metselwerkdetails en hout. Dit 

houdt de wijk lekker gevarieerd.

Het sanitair en tegelwerk is speciaal voor de 

woningen in Buitenveld met veel aandacht 

samengesteld door Qoqon keuken & badkamer 

studio. Benieuwd wat er in jouw woning voorzien is? 

Lees gauw verder!



Sanitair

Jouw
relaxmoment

begint bij Qoqon

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
toilet

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

Productdetails

Productafbeeldingen



Jouw
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

Productdetails



Jouw
tegels
De wanden in jouw toiletruimte en de badkamer worden voorzien van Aleluia 

wandtegels in formaat 27x42. Deze worden liggend verwerkt. De toiletruimtes 

worden tot ca. 120cm hoogte betegeld. De badkamers worden tot het plafond 

betegeld. 

De vloeren worden voorzien van Aleluia tegels van dezelfde serie, in formaat 

45x45. De tegels worden recht verwerkt en grijs ingevoegd. Je kunt voor jouw 

vloer- en wandtegels kiezen uit vier moderne tinten: White, beige, grey of 

anthracite.

Ontdek ons
assortiment
Het sanitair en tegelwerk voor project Wonen in Buitenveld is zorgvuldig 

door ons 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 aan jouw wensen. In dat geval verkennen wij graag 

samen met jou de mogelijkheden voor jouw woning. Laat je inspireren en 

adviseren in onze projectstudio in Nijmegen en realiseer jouw woonwens.



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: 

• Wandafwerkingen (Behang, schilder- en stucwerk)

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

• Deuren en toebehoren

• Roomdividers

• Trapbekleding

• Zonwering

• Raamdecoratie

• 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 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. 

• Klantgerichte begeleiding en vakkundige montage van jouw nieuwe sanitair.

Tot ziens
in onze studio!



Laat je 
inspireren!
Enthousiast geworden door deze brochure? Bezoek onze website of 

volg ons op social media. Daar vind je handige tips en houden wij jou 

op de hoogte van de nieuwste tegel, sanitair en keukentrends. 

/qoqonstudio

@qoqonstudio

www.qoqon.nl

Qoqon Nijmegen

Energieweg 58 6541 CX Nijmegen

024 750 3300  info@qoqon.nl

Jouw 
projectstudio



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.


