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“Zo blij met onze 
nieuwe keuken 

van Eremex!”
Lees verder op

De keuken 
is een echte 

leefruimte

Een interieur 
om in te

cocoonen

Make it
work
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  De keuken is een 
echte leefruimte

Tijdens de voorbije lockdowns zijn we gaan beseffen hoe 
belangrijk het is om in slim ontworpen ruimtes te wonen. 
Ruimtes die bij ons passen en ons elke dag opnieuw 
verwonderen. Als echte leefruimte en middelpunt van elk 
huishouden kreeg de keuken, meer nog dan de andere 
kamers in huis, een heuse make-over, we brachten 
immers allemaal weer meer tijd aan het fornuis door.

T 051 74 46 61

Droom je van een kookeiland? Is er voldoende 
ruimte? Welke keukentoestellen en andere 
uitrusting heb ik nodig, op welke plaats? Welke 
indeling is het meest praktisch? Een zorgvuldige 
planning maken is gelukkig makkelijker dan je 
denkt. Bij Eremex helpen we je graag op weg! De 
eerste stap: uitzoeken welke vorm en opstelling 
het beste bij jou én de beschikbare ruimte 
passen. Een optimale werkdriehoek garandeert 
voldoende bewegingsvrijheid in je keuken, terwijl 

alle essentiële functies binnen handbereik blijven. 
Vervolgens kiezen we de keukentoestellen, de 
frigo eerst want die speelt een belangrijke rol bij 
de indeling en inrichting van je keuken. Daarna de 
werkpaarden van je keuken: de oven, kookplaat 
en dampkap. De vaatwasser komt logischerwijze 
in nabijheid van de gootsteen. En tenslotte: je 
gerecht voorbereiden doe je bij voorkeur op 
een ruim en overzichtelijk werkblad, kies je voor 
Corian of toch liever een werkblad in graniet?

Breng een bezoekje aan onze toonzaal en maak kennis met je 
nieuwe keuken!
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Wil je de laatste keuken- en interieurtrends in het echt ervaren? Deze trends 
zijn exclusief te vinden bij Eremex, spring gerust eens binnen en overtuig jezelf.WWW.EREMEX.BE

De familie Breemersch koos voor Eremex voor 
het renoveren van hun keuken en aansluitende 
leefruimte. Marcia en Yves: “We zijn uiterst 
tevreden met het resultaat. Er werden afspraken 
gemaakt en die zijn perfect nagekomen. We zijn 
zo blij met onze nieuwe keuken, ons dochtertje 
wilt nu steeds helpen tijdens het koken. Vooral 
de professionele aanpak, stiptheid, en de 
vriendelijkheid van hun mensen hebben we 
enorm geapprecieerd.”

De kerstboom is uit huis, het 
feestgedruis is achter de rug 
en dus is het tijd voor een frisse 
wind door je huis om het nieuwe 
jaar mee in te luiden. Ben je 
toe aan een nieuw interieur? 
Bij Eremex weten we perfect 
hoe we ervoor kunnen zorgen 
dat je heerlijk kan relaxen en 
cocoonen in je woning.

Na een uitgebreide uitleg en 
kleine kookdemo in de toonzaal 
waren Marcia en Yves snel over-
tuigd, ze kozen voor een Miele 
stoomoven en microgolfoven. 
“Over de keukentoestellen zijn  
we superenthousiast, echt een 
plezier om mee te werken, onze 
gerechten zijn klaar in een wip en 
heel smaakvol!”

  Een interieur om in 
te cocoonen
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Thuiswerken speelt een steeds grotere 
rol binnen het werkende leven. Maak 
werk van je thuiskantoor met genoeg 
opbergruimte of werkruimte. Wij geven 
je ‘home office’ een boost voor je weer 
hard aan het werk gaat.

Make it 
work

  Een wellnesscentrum
in huis

Voor een relaxte spa-dag hoef je niet meer naar een druk wellnesscentrum. 
Dit doe je tegenwoordig gewoon thuis. De badkamer in 2022 draait om rust 
en sereniteit. Het wordt dé centrale plek waar je je na een drukke dag kunt 
terugtrekken. Een eigen sauna of stoomruimte zullen we dan ook steeds 
vaker terugzien. Laat het zen moment maar beginnen!
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Vragen?
Neem contact op met ons,

we staan je bij met
raad en daad!

V.
u.

: R
oy

a
l C

ro
w

n 
b

v,
 L

a
nt

m
ee

te
rs

w
eg

 4
-6

, 3
60

0
 G

EN
K 

- 
0

1|2
0

22

Benut elk hoekje van de ruimte 
optimaal. Wij bouwen voor 
jou een dressing op maat met 
maximale opbergruimte en 
toch aandacht voor een mooi 
en open gevoel.

Wij zijn lid van Royal Crown en geven onze steun aan:

Opbergoplossingen 
op maat

Oostlaan 13  |  8850 Ardooie  |  T 051 74 46 61
info@eremex.be  |  www.eremex.be

Dinsdag tot vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 18.00 uur, zaterdag van 
09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur. Zondag & maandag gesloten.


