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Wonen in
Ugchelen Buiten
Heerlijk genieten van rust, ruimte en een 
prachtige groene omgeving.

In een omgeving van bomen en bos geniet u  in de wijk 

Ugchelen Buiten van een huis en tuin, van rust, ruimte 

en groen. De woningen in veld M zijn allemaal gebouwd 

met aandacht voor de groene omgeving. De toepassing 

van veel glas haalt de natuur naar binnen, zodat u in uw 

eigen huis optimaal van het buitenleven kunt   genieten.

Qoqon keuken & badkamer studio voorziet de woningen 

van luxe sanitair en modern tegelwerk. Van het 

standaard sanitair en tegelwerk kunt u uiteraard ook 

afwijken, de mogelijkheden zijn nagenoeg ongelimiteerd! 

Desgewenst kan Qoqon uw woning ook voorzien van een 

keuken welke u samen met onze adviseur helemaal naar 

eigen smaak kunt samenstellen. In deze brochure nemen 

wij u mee in de mogelijkheden!



Uw
sanitair

Uw
relaxmoment

begint bij Qoqon

U ‘s ochtends klaarmaken voor de dag, 

u 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 u. 



• Grohe fonteinkraan en Grohe wastafelkraan

• Villeroy & Boch fonteincombinatie

• Villeroy & Boch ligbad (afhankelijk van bouwnr.)

• Grohe badthermostaat met badset

• Villeroy & Boch wandcloset

Uw
sanitair
Stijlvol en praktisch.

De sanitaire ruimten in Ugchelen Buiten veld M worden praktisch en stijlvol ingericht met 

sanitair van onder andere Villeroy & Boch en Grohe. Hieronder ziet u een overzicht van wat 

er in uw woning wordt voorzien.

Productdetails
• Wisa bedieningsplaat

• Grohe douchecombinatie

• RVS douchedrain

• Luxe badmeubel met wastafelkraan

• Spiegel met verlichting



Uw 
Tegels

Uw
spabeleving

begint bij Qoqon

 Met de juiste tegel zet u de sfeer neer 

die u zoekt. Neem bijvoorbeeld tegels 

in zachte, natuurlijke tinten voor een 

landelijke of moderne look, neem kleine 

tegels met een zachte kleurtint voor 

de modern-retro look of ga voor een 

donkere kleur en creëer een industriële 

of klassieke look. Experimenteer met 

de eigenschappen van de tegel; met 

mat en glans afwerking, materiaal en 

structuur om uw ruimte de ultieme sfeer 

te geven.



De tegels

Voor zowel de vloertegels als de wandtegels heeft u de keuze uit drie kleuren uit 

de Quartzite collectie; dark, alpes of silver. Deze tegels geven de badkamer een 

luxe uitstraling door de natuurlijke textuur en het formaat van de tegel. De tegels 

worden liggend verwerkt. 

De badkamers worden betegeld tot het plafond. Het toilet wordt betegeld tot 

een hoogte van ca. 120cm.

Helemaal naar eigen smaak

De  wand- en vloertegels die standaard in La Vida Verde zijn voorzien zijn 

populaire en tijdloze keuzes. Is dit toch niet uw smaak of wilt u graag een 

beetje extra aandacht besteden aan het tegelwerk in uw nieuwe badkamer en 

toiletruimte? Kom gerust langs in onze studio en ontdek ons assortiment. Samen 

met u gaan onze adviseurs op zoek naar de tegels die uw sanitaire ruimtes de 

sfeer geven die u voor ogen heeft. 

Dark Alpes Silver

Uw
tegels

Bekijk uw sanitaire ruimtes in 3D!

Toiletruimtes
alle typen

Badkamer
type Meidoorn

Badkamer
type Magnolia

Badkamer
type Melia

Scan onderstaande QR codes om de ruimtes in 3D te bekijken. Ziet u zichzelf al 

heerlijk ontspannen in uw nieuwe badkamer?



Uw
keuken

Uw
koffiemoment

begint bij Qoqon

De keuken is al lang niet meer slechts 

een ruimte om in te koken. Steeds vaker 

krijgt de keuken een prominente rol in de 

woning. In de keuken komen vrienden en 

familie samen, wordt gewerkt of geniet 

men van een goede kop koffie in de 

vroege ochtend. De keuken mag er zijn! 

Wij helpen u graag met het realiseren 

van uw droomkeuken.

     



Ook voor uw keuken kunt u terecht bij Qoqon. Onze keukenadviseurs helpen 

graag met het samenstellen van uw ideale keuken. Laat u inspireren in 

onze studio! Met een breed assortiment aan luxe keukens, werkbladen en 

accessoires in de stijlen modern, klassiek, industrieel en landelijk vindt u 

ongetwijfeld de keuken die bij u past. Bovendien kunt u er met apparatuur van 

topmerken als Miele, Atag en Siemens van op aan dat u jarenlang plezier zult 

hebben van uw nieuwe keuken.

Laat  u
inspireren!

Ontdek het
assortiment



U kunt uw afspraak voor het sanitair naar wens combineren met de 

keukenafspraak. Zo ontdekt u in alle rust de mogelijkheden. Onze adviseurs 

nemen alle tijd om u volledig te informeren en adviseren. Twee afspraken 

nemen veel tijd in beslag. Wij zorgen dat u tussentijds kunt genieten van een 

heerlijke lunch, verzorgd door onze gastvrouwen.

Combineer uw
afspraak!

Onze adviseurs zijn vakspecialisten met jarenlange ervaring die de ins en outs van 

de producten door en door kennen. Tijdens uw bezoek aan de showroom maken zij 

een 3D ontwerp. Dit geeft inzicht in de gekozen kleurcombinaties, u krijgt gevoel bij 

de breedte en diepte van de keuken. De keuken krijgt vorm en komt tot leven in uw 

woning. Het vervullen van uw badkamer, woon- en keukenwensen is niet ons werk, 

maar onze passie en wij helpen daar heel graag bij.

 

Nadat keuzes zijn gemaakt verzorgen onze adviseurs tevens alle technische 

tekeningen, voorzien van relevante maatvoeringen voor de keuken en het 

leidingwerk. Ook communiceren wij direct met de aannemer. Hier heeft u zelf geen 

omkijken naar, dat is handig!  

3D- en technisch 
ontwerp



Daarom
Qoqon

Uw
woonstijl

begint bij Qoqon



Daarom
Qoqon
• Qoqon keuken & badkamer studio is projectpartner voor het sanitair in 

project ‘Ugchelen Buiten Veld M’. Uw adviseur is op de hoogte van het gehele 

project, op zowel technisch als bouwkundig gebied. Zo kunnen wij u efficiënt 

helpen en voorzien van goed advies. 

• Tijdige levering van de keuken, naar keuze voor- of na oplevering. (Mede 

afhankelijk van keuze voor wand- en vloerafwerking) 

• Het verleggen van leidingen en aansluitingen van apparatuur wordt volledig 

gecoördineerd. Hier heeft u zelf geen omkijken naar! 

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

• Wij bieden klantgerichte begeleiding en vakkundige montage door onze 

eigen professionals.

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

volg ons op social media. Daar vindt u handige tips en houden wij u 

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

/qoqonstudio

@qoqonstudio

www.qoqon.nl

Uw 
projectstudio
Qoqon Ermelo

Lokhorstweg 26 0341 - 37 10 80

3851 SE Ermelo 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.


