Alles VOOR bouw OF verbouw

Van Noort bv is hét adres in de regio Voorne-Putten voor keukens, badkamers en
bouwmaterialen. Van fundering tot dakpannen en alles wat daar tussenin zit; bij
ons vindt u alles wat u nodig hebt voor bouw of verbouw. Wij staan bekend om onze
gemoedelijke sfeer en grote klantvriendelijkheid.

Een sympathiek bedrijf

Hebt u nieuwe keukenapparatuur, sanitair, tegels, behang of
vloerverwarming nodig? Van Noort bv heeft ongetwijfeld wat u
zoekt. Wij hebben een uitgebreid assortiment van kwaliteitsmerken, maar zijn tegelijkertijd zeer prijsconcurrerend.

Mocht u nog geen inspiratie hebben, dan kunt u die opdoen in
onze showroom. Op een oppervlakte van maar liefst 1200 vierkante meter kunt u keukens, badkamers, tegels en bouwmaterialen bekijken.

Van Noort bv onderscheidt zich door zijn grote klantvriendelijkheid. Wij zijn een gemoedelijk familiebedrijf en vinden het belangrijk dat onze klanten zich bij ons op hun gemak voelen.
Agressieve verkopers komt u bij ons dan ook niet tegen.

Hulp van a tot z

Bij het samenstellen van een keuken of badkamer krijgt u alle mogelijke
hulp van onze medewerkers. U hoeft alleen de afmetingen van de in te
richten ruimte mee te nemen. Wij maken vervolgens een 3D-tekening en
kijken samen met u in de showroom wat u mooi vindt.

Producten kunnen we bezorgen, keukens of badkamers kunnen worden
geïnstalleerd. Met andere woorden: wij helpen onze klanten van a tot z.
Artikelen kunnen ook worden besteld in onze webshop.

Van Noort bv heeft een lange geschiedenis. Het bedrijf werd in 1948 opgericht door de opa van de huidige eigenaar, Jan van Noort. De verkoop
van gebruikt en nieuw hout is waar het bedrijf ooit mee begon.

Badkamers

Voor elke smaak bieden wij een passende badkamer. Op onze badkamerafdeling van
maar liefst 400 vierkante meter kunt u ruim twintig opstellingen in zeer uiteenlopende
stijlen bekijken.

Van Noort bv biedt een ruime keuze aan sanitair, baden en whirlpools, badmeubels,
douchecabines, kranen en accessoires. Wij leveren verscheidene bekende topmerken,
zoals Sealskin, Ink, Grohe, Hansgrohe, Sphinx, Villeroy & Boch, Primabad en Luxalon.

Graag helpen we u bij het samenstellen van een badkamer die perfect is afgestemd
op uw wensen. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om deze in zijn geheel te laten
installeren.

badkamermeubel
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De serie Momento is één van de successen uit het INK badmeubel programma.
Leverbaar in meer dan 15 verschillende kleuren en met 4 breedte maten is dit
meubel toepasbaar in iedere badkamer. Verrassend ruim en strak belijnd met
soft-close ladesysteem. Samen met een diversiteit aan spiegels/spiegelkasten
is dit meubel een aanwinst voor uw badkamer. Het complete INK assortiment
is bovendien uit voorraad leverbaar!
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Nieuw fontein met designallures.
Strak vormgegeven. Compact en
functioneel door geïntegreerde
handdoekhouder. Formaat
b 40 x d 20 x h 30 cm. Kleur: wit.
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Vraag een gratis brochure aan op:
www.inkbadkamermeubelen.nl
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Tegels

Ons assortiment aan tegels is zeer uitgebreid. Van Noort bv biedt wand- en vloertegels
voor de badkamer, keuken of woonkamer.

In onze tegelshowroom vindt u ruim duizend soorten wandtegels en tweehonderd soorten vloertegels. Van romantisch tot modern; de variatie is zeer groot. We leveren merken
zoals Venis, Lea Ceramiche, Iris, Sphinx, Colorker, Roca en Douglas & Jones.

Ook voor vloerverwarming kunt u bij ons terecht; voor bad- of woonkamer, als bijof hoofdverwarming, op cv of elektrisch.

U kunt ervoor kiezen om zelf de tegels te leggen, maar u kunt dit ook aan ons overlaten.
Een deskundige monteur legt uw vloer, eventueel compleet met vloerverwarming.

Keukens

Van klassiek tot modern; wij hebben keukens in alle mogelijke stijlen. U kunt deze komen
bekijken in onze keukenshowroom van maar liefst 300 vierkante meter.

Ons aanbod van keukenapparatuur is zeer uitgebreid. Van Noort bv levert kwaliteitsmerken
zoals Atag, Etna, Pelgrim, Miele en AEG. Omdat wij deze in grote hoeveelheden inkopen,
kunnen we op het gebied van prijs zelfs met de goedkoopste internetwinkel concurreren.
Daarbij bieden we wel de service van een gevestigd keukenbedrijf.

Werkbladen heeft Van Noort bv van kunststof tot graniet en van composiet tot hardhout.
Ook de keuze aan spoelbakken, kranen en andere accessoires is zeer groot.

KoKen op gas: Helemaal aTag
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Bouwmaterialen

DHZ-artikelen, elektra, hout en afbouw; ook voor alle mogelijke
bouwmaterialen kunt u bij Van Noort bv terecht. Ons houtassortiment is bijvoorbeeld zeer uitgebreid. Wij bieden zowel vuren
als hardhout en zowel ruw als geschaafd hout. Plaatmateriaal of
balken kunnen we precies voor u op maat zagen in onze zagerij.

Binnen- en buitendeuren hebben we van merken als CanDo en
Austria. Op het gebied van houten vloeren heeft u de keuze uit
massief houten vloeren, duovloeren of laminaat.

Van Noort bv verkoopt alles op het gebied van schuifdeur- en
inloopkasten. De kastenwanden worden van vloer tot plafond en
in elke gewenste breedte gemaakt. Ook de kastindelingen worden geheel naar wens van de klant samengesteld. Voorbeelden
zijn te zien in onze showroom.

Radiatoren hebben we in alle soorten en maten. Ook voor verf
en behang kunt u bij ons terecht. Met onze verfmengmachine
mengen we de verf in elke gewenste kleur en behang hebben we
in honderden verschillende soorten.

Tuinartikelen

Ook alles voor in de tuin vindt u bij Van Noort bv. Wij bieden een ruime keuze aan
tuinschermen, tuinhout, blokhutten, picknicktafels en sierbestrating.

Van het merk Talen hebben we luxe houten banken, tafels en stoelen. Deze zijn
gemaakt van geïmpregneerd Noord-Europees vuren. Tuinschermen hebben we
zowel geïmpregneerd als in hardhout.

Wat is een tuin zonder een mooi terras of tuinpad? Luxe tegels, stenen en accessoires hebben we van MBI sierbestrating.

Vele tuinartikelen hebben we op voorraad. Is dat niet het geval, dan bestellen
we ze en heeft u ze op zeer korte termijn in huis.

Van Noort bv
Kerkweg 9
3214 VB Zuidland
Tel.: 0181 - 451203

www.vannoortzuidland.nl

Fax: 0181 - 451028

info@vannoortzuidland.nl
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