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Wonen aan de rand van het groene dorp Twello.

Schakerveld Twello

De kindvriendelijke en groene nieuwbouwwijk Schakerveld in Twello wordt uitgebreid met 18 appartementen. 

De balans tussen wonen en ruimte voor de natuur wordt in deze wijk optimaal bewaakt. Geniet van de uitge-

strekte weilanden, maak een wandeling door de lange lanen of geniet van het uitzicht vanuit de tuin of vanaf 

het balkon. Heb je even zin in om eropuit te trekken? Maak een fietstochtje naar het dorp van Twello óf naar de 

stad van Deventer. Geen zin om te fietsen? Neem de auto of ga met het OV. Wat je ook kiest, de bereikbaarheid 

is uitstekend. 

Niet alleen de omgeving, maar ook de binnenkant van jouw woning is natuurlijk van groot belang. Daarom is de 

woning voorzien van sanitair en een keuken van hoogwaardige kwaliteit. Zo kun je in- en om jouw woning opti-

maal genieten. Ben je benieuwd naar de voorzieningen in jouw woning en de mogelijkheden? Laat je informeren 

en inspireren door deze brochure.

Inhoudsopgave

De standaard voorzieningen zijn van hoogwaardige 

kwaliteit. We combineren functionaliteit met design en 

gebruiken materialen van kwaliteit waar je jarenlang 

plezier van zult ervaren. Desondanks kan het natuurlijk 

zijn dat je liever zelf jouw keuken, badkamer en/of toilet 

uitkiest. Ook dan staan wij voor je klaar met gedegen 

advies en inspirerende inzichten.

Qoqon biedt ongelimiteerde mogelijkheden. De studio’s 

zijn voorzien van een gevarieerde collectie badkamers, 

keukens en tegels. Klassiek, landelijk , industrieel of mo-

dern, je vindt het bij Qoqon. Mogelijkheden te over om 

bij ons inspiratie op te doen. Tot snel!
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‘Genieten en ontspannen...
In een oase van rust.’
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Jouw sanitair

V&B O’Novo wandcloset

en wisa afdekplaat V&B O’Novo fontein Grohe Costa fonteinkraanto
il
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Go Green!

De appartementen van Schakerveld Twello zijn standaard voorzien van onderstaande 

sanitaire voorzieningen. 
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VloerputGrohe doucheset

V&B O’Novo wastafel 60x49cm

met overloopSpiegel 60x80cm

Grohe Eurostyle wastafelkraan

Doucheplezier
gegarandeerd

met producten van
hoogwaardige kwaliteit!

tip!

Planchet 60x12cm

Planten in een woonkamer of slaapkamer komen vaak voor, maar waarom niet in het toilet of de 

badkamer? Eén of meerdere planten voegen een boel sfeer toe. Onder andere de aloë vera plant, 

orchideëen, of varens overleven prima in donkere en vochtige ruimtes.



Tegelwerk

De finishing touch voor elke woning

Wandtegel: 25x50cm.

Keuze uit glans of mat wit.

Vloertegel: 45x45cm.

Keuze uit drie tinten.

Mat wit

Glans wit

Perla Ceniza Marengo

Tegels

98

De wanden in de toiletruimte en de badkamer worden voorzien van wandtegels in formaat 

25x50, liggend verwerkt met witte voeg. Je hebt hierin de keuze uit mat wit en glans wit. De 

toilettuimtes worden tot ca. 125cm hoogte betegeld. De badkamers worden tot het plafond 

betegeld. 

De vloeren worden voorzien van een luxe, tijdloze Pamesa tegel in formaat 45x45. Je kunt 

kiezen uit drie tijdloze en populaire tinten, Perla, Ceniza of Marengo. De tegels worden 

recht verwerkt en grijs ingevoegd.

De juiste tegel is de
‘finishing touch’
van elke badkamer. 
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De keuken heeft zich de laatste jaren ontwikkeld en biedt een groeiende bijdrage aan een gezonde 

levensstijl. Nieuwe innovaties maken koken gemakkelijk zodat gezond koken mogelijk blijft. Een 

heetwaterkraan zorgt voor veel gebruiksgemak bij het bereiden van maaltijden en inbouwapparatuur 

zorgt voor een strakke uitstraling in de keuken, terwijl je alles binnen handbereik hebt. 

Een keuken is echter veel meer dan een ruimte om in te koken. In een keuken wordt vaak ook gegeten,

gedronken en soms aan de eettafel gewerkt. In een keuken wordt geleefd, gewoond. De keuken is een 

steeds belangrijker onderdeel van een woning, daarom werken wij met de beste merken. 

De keuken
De smaakmaker van jouw woning.

De woningen zijn standaard voorzien van een mooie Nobilia keuken voorzien van luxe apparatuur. 

Binnen de standaard kun je kiezen uit 8 frontkleuren en 44 werkbladen, zodat jij je keuken helemaal naar 

smaak in kunt richten. Wil je jouw keuken ook voorzien van innovatieve producten zoals een Quooker 

of stoomoven, of ben je benieuwd naar de overige mogelijkheden die niet in de standaard keuken zijn 

voorzien? Breng een bezoek aan onze studio en ontdek!

Jouw keuken vind je bij Qoqon.

De Nobilia/Etna keuken

Deze compacte, strakke Nobilia keuken beschikt over een luxe Etna inductiekookplaat met maar liefst 

10 kookstanden. Hiermee maak je eenvoudig de lekkerste gerechten klaar. De keuken is tevens uitgerust 

met een stijlvolle onderbouwschouwkap met warm witte LED-verlichting. Deze onderhoudsvriendelijke 

keuken kun je helemaal naar eigen smaak maken met de Mix&Match opties (Hier lees je meer over op 

pagina 13.) en de vierkante roestvrijstale spoelunit met de chromen eenhendelmengkraan van Grohe 

maakt het plaatje helemaal af. 

* De afbeelding dient slechts ter indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Bouwnummers 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 en 18
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De Nobilia/Etna keuken

Deze moderne, strakke Nobilia hoekkeuken beschikt over luxe Etna inbouwapparatuur zodat je van 

alle gemakken voorzien bent. Met de glazen inductiekookplaat met maar liefst 10 kookstanden maak je 

eenvoudig de lekkerste gerechten klaar. De RVS combimagnetron met 44 liter inhoud, 2 insteekniveaus 

en tal van standen ontdooit of verwarmt jouw maaltijd met een paar drukken op de knop. Na het eten 

zet je de vaat in de volledig geïntegreerde vaatwasser. Met maar liefst 5 programma’s klaart deze stille 

en energiezuinige (49dB/A+) vaatwasser elke klus. De keuken is tevens uitgerust met een moderne RVS 

schouwkap met LED-verlichting. Ook een koelkast is in deze aanbieding voorzien. De koelkast met glazen 

legplateaus, 102 liter koelinhoud en een vriesvak met 17 liter inhoud is netjes weggewerkt in een kast 

d.m.v. een sleepdeursysteem. Zo heb je alles binnen handbereik, maar niet in het zicht. Wel in het zicht is 

de stoere, vierkante roestvrijstale spoelunit met de chromen eenhendelmengkraan van Grohe. Zo is uw 

keuken compleet en klaar voor jarenlang kookplezier.

Met de keuze uit de vele frontsoorten, kleuren, handgrepen 

en werkbladen kun je jouw projectkeuken helemaal naar 

eigen smaak maken. Met onze uiteenlopende collectie 

in landelijke, moderne of klassieke stijl zit jouw ultieme 

combinatie er ongetwijfeld tussen.

Zoveel keuze, zoveel mogelijkheden. Geen zorgen, tijdens 

jouw bezoek aan de showroom van studio Qoqon staan onze 

keukenspecialisten voor je klaar. Zij helpen graag!

Mix & Match
Voor een keuken die bij je past.

Impressie frontkleuren

Impressie werkbladkleuren ) >

) >

* De afbeelding dient slechts ter indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Bouwnummers 1, 2, 7, 8, 13, 14
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3D en technisch ontwerp  

door vakspecialist 
 

Onze adviseurs zijn vakspecialisten met 

jarenlange ervaring die de ins en outs van 

de producten door en door kennen. Onze 

vakspecialisten maken een 3D ontwerp 

gebaseerd op uw woning, wensen en 

keuzes. Dit geeft inzicht in de gekozen 

kleurcombinaties, je krijgt gevoel bij de breedte 

en diepte van de ruimte.  De ruimte krijgt vorm 

en komt tot leven in uw woning. Het vervullen 

van uw badkamer- woon- en keukenwensen is 

niet ons werk, het is onze passie.

 

Nadat keuzes zijn gemaakt verzorgen onze 

adviseurs tevens alle technische tekeningen, 

voorzien van relevante maatvoeringen voor 

de keuken en het leidingwerk. Hier heb je zelf 

geen omkijken naar.  Dat is prettig, want bij een 

nieuwe woning komt al genoeg kijken.

1) Uw adviseur is volledig op de hoogte 

van het gehele project, zowel technisch als 

bouwkundig. 

2) Uw sanitair en tegels worden geleverd 

met volledige Woningborg garantie. 

3) Verleggen van de leidingen en 

aansluitingen van apparatuur wordt voor 

jou gecoördineerd.

4) Keuze van levering voor de keuken 

voor- of na oplevering afhankelijk van 

woningtype en bijvoorbeeld vloeren en 

wandafwerking. 

5) Klantgerichte montage en begeleiding 

door onze eigen professionals.

De 5 zekerheden
van Qoqon



Tot ziens!
Qoqon keuken & badkamer studio

Snipperlingsdijk 54

7417 BK Deventer

0570 - 622 525

info@qoqon.nl | www.qoqon.nl


