Kijkshop Excellent Wonen & Leven

wonen & leven

Luxe outdoor
beleving
IN EEN SFEERVOLLE SHOWROOM VAN MAAR LIEFST ZESHONDERD VIERKANTE METER TOONT EXCELLENT
WONEN & LEVEN, POWERED BY HOI4U GROUP B.V ONDER MEER DE NIEUWSTE TRENDS OP HET GEBIED
VAN TUINMEUBELEN, TUINACCESSOIRES EN BUITENKEUKENS. EEN LUXE EN HEERLIJKE INSPIRATIERUIMTE
WAAR HET DRAAIT OM HET HEERLIJKE BUITENLEVEN. EXCELLENT WONEN & LEVEN RICHT ZICH ZOWEL OP
DE PARTICULIERE ALS DE COMMERCIËLE MARKT. ZO IS DE SHOWROOM DE IDEALE PLEK VOOR INRICHTERS
VAN HORECAPROJECTEN.

mensen, maakte dat de tijd is aangebroken om een geheel eigen showroomcollectie voor veranda, tuin en terras te creëren”, aldus de initiatiefnemers
van de winkel Excellent Wonen & Leven. “In onze showroom vindt u onder
meer luxe tuinmeubelen en design uit onze eigen keuken. Deze ruime collectie
kwam tot stand uit onze passie voor het buitenleven.”

Ook biedt Excellent Wonen & Leven deelnemers aan de luxe EXCELLENT
Woonbeurs de kans om hun producten en specialiteiten in de showroom te
tonen. Hiervoor geldt het principe: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
Zo toont beursdeelnemer en -sponsor Kamsteeg Tuinen de kwaliteit en de
veelzijdigheid van het bedrijf in de showroom. Excellent Wonen & Leven is
een inspirerende kijkshop, waar u producten kunt bestellen, die vervolgens
bij u thuis worden bezorgd. In-house afleveringen behoren eveneens tot de
mogelijkheden.

ONTDEK DE WERELD VAN OUTDOOR KITCHENS
“Bij Excellent Wonen & Leven kunt u terecht voor het volledige assortiment aan
outdoor lifestyle. U kunt bij ons alle kooktoestellen en aanverwante accessoires
heel eenvoudig bestellen en wij doen de rest. Zo vindt u in onze showroom
verschillende buitenkeukens. Een culinaire wereld gaat voor u open! Uw bele-

“Vanuit onze passie voor het buitenleven en fraai design én het feit dat samen
buiten genieten en loungen een steeds belangrijkere rol speelt in het leven van

222

223

excellentmagazine.nl

Nieuwsgierig geraakt?
Excellent Wonen & leven opent snel de deuren!
gebouwd en voorzien van geselecteerde planten met de beste luchtzuiverende
kwaliteiten. De wand kan worden samengesteld uit drie modules die variëren
in breedte. Door ze met elkaar te combineren kunt u verschillende opstellingen maken waardoor de groene wand altijd past. De wand is eenvoudig te
monteren door middel van rails waaraan de modules worden bevestigd. Ook
de rails zijn modulair en hebben drie standaard hoogtematen. De groene wand
is gemaakt uit gepoedercoat staal en roestvrijstaal. Door deze materiaalkeuze
en het modulaire ontwerp van het systeem is het volledig circulair.

ving staat centraal. Vurige momenten van sfeer en warmte staan voor uw deur:
thuis in de tuin of op uw terras. Ontdek de wereld van outdoor lifestyle in de
showroom van Excellent Wonen & Leven.”

LUCHTZUIVERENDE PLANTEN
Ook moswanden, groene wanden en junglewanden behoren tot het brede assortiment. Deze uitstraling is niet alleen schitterend om te hebben, maar ook
nog eens goed voor de omgeving. De groene wanden zijn volledig modulair op-

224

wonen & leven

Edisonstraat 5, 2652 XS Berkel en Rodenrijs,Tel: 085-1117778
Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag 08.00 - 17.30 uur
Zaterdag geopend 10.00 - 14:00 uur
Voor advies op maat komen wij graag op locatie bij u langs.
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