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2

Bos en rivier vlakbij... net als het stadscentrum

De Leesten Oost Zutphen

Zutphen ligt tussen de Veluwe en de Achterhoek; een goed start- en eindpunt voor prachtige fiets- 

en wandeltochten in een mooie groene omgeving. Op nog geen 6 km buiten Leesten-Oost tref je 

een gevarieerd landgoed aan met bos, poelen en bomenlanen. Of waai eens uit langs de uiterwaar-

den van de IJssel. De oude IJsselstreek is prachtig om te ontspannen. 

Het Gelderse Zutphen is één van de oudste Hanzesteden van Nederland met een rijk historisch ver-

leden. Dit is onder meer terug te zien in de prachtig gedetailleerde gevels, spannende kronkelende 

straatjes en oude stadsmuren. Het historische centrum staat bekend om onder andere zijn unieke 

winkels, speciaalzaken en werkplaatsen die je overal in de stad ziet. Leesten-Oost ligt niet ver van het 

centrum af, binnen een kwartier fietsen ga je van nieuw naar oud.
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Inhoudsopgave

Jouw woning wordt voorzien van tegels en 

sanitair van Qoqon keuken & badkamer studio. 

We combineren functionaliteit met design en 

gebruiken materialen van kwaliteit waar je jaren-

lang plezier van zal hebben.

Wil je jouw toilet, badkamer of keuken geheel 

naar eigen stijl en keuze samenstellen? Qoqon 

biedt ongelimiteerde mogelijkheden. In de stu-

dio tref je een gevarieerde collectie badkamers, 

keukens en tegels aan. Je wandelt van klassiek, 

naar landelijk naar modern. Mogelijkheden te 

over om bij Qoqon keuken & badkamer studio 

inspiratie op te doen.



Genieten en 
ontspannen in 
een oase van 
rust.
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HET SANITAIR
EEN BRON VAN WELLNESS

• Villeroy & Boch O’’Novo wandcloset wit

• Villeroy & Boch closetzitting wit

• Bedieningsplaat wit

• Villeroy & Boch fonteincombinatie

DE TOILETRUIMTE

Eenvoudige reiniging, perfecte hygiëne, maximale 

functionaliteit, op het toilet van Villeroy & Boch kun 

je vertrouwen. De combinatie van functionaliteit en 

design creëert ook hier iets bijzonders. Geniet van 

de esthetische perfectie in jouw toilet en badkamer.

STIJLVOL PRIVE
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DE WASTAFELCOMBINATIE 

• Grohe Grohtherm douchethermostaat chroom

• Grohe New Tempesta glijstangset chroom

• Easydrain voorzien van doucherooster

DE DOUCHECOMBINATIE

• Villeroy & Boch O. Novo wastafel

• Kunststof planchet  

• Spiegel 60x40

• Grohe wastafelkraan.
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Tegelwerk

De finishing touch voor elke woning

Jouw woning wordt standaard voorzien van tijdloze 

wandtegels in mat of glans witte uitvoering. De vloer 

wordt voorzien van een moderne tegel in een grijstint 

naar keuze. Wil je toch afwijken van de standaard? Kom 

langs in onze studio en ontdek de ruime en gevarieerde 

collectie wand- en vloertegels!

Wandtegel: 25x50cm.

Keuze uit glans of mat wit.

Vloertegel: 45x45cm.

Keuze uit drie tinten.

Mat wit

Glans wit

Perla Ceniza Marengo

Tegels



Zorgeloos genieten van 
luxe sanitair.
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Rijwoningen
Toiletruimte* Bovenaanzicht badkamerruimte* 

Detailafbeelding badkamerruimte*



* De afbeeldingen zijn een impressie. Jouw persoonlijke tekening wordt op basis van jouw

woning en wensen door de adviseur ontworpen na het bezoek aan onze studio.

Levensloop woningen
Toiletruimte* Bovenaanzicht badkamerruimte*
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Bovenaanzicht badkamerruimte* 



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 ook in de 

hedendaagse drukte mogelijk blijft. Een heetwaterkraan zorgt voor veel gebruiksgemak bij het 

bereiden van maaltijden met een verfijnde smaak en inbouwapparatuur zorgt voor een strakke 

uitstraling in de keuken, terwijl je alles binnen handbereik hebt. 

Geniet van een heerlijke lunch

 

Je kunt jouw badkamerafspraak naar wens combineren met de keukenafspraak. Zo ontdek je in 

alle rust de mogelijkheden. Onze adviseurs nemen alle tijd om jou volledig te informeren en te  

adviseren. En je geniet tussentijds van een heerlijke lunch die wij voor jou verzorgen.

De keuken
Waar je samenkomt met jouw gezin en vrienden
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In de studio van Qoqon Deventer tref je 

keukens van Nobilia, Legio en Schuller 

waar esthetisch design gepaard gaat met 

de hoogste kwaliteitseisen.  

 

De adviseur neemt je mee in de vele mo-

gelijkheden. Je creëert jouw keuken hele-

maal naar persoonlijke smaak, waarbij de 

adviseur indien gewenst tips geeft. Ook 

in de apparatuur werkt Qoqon met ge-

renommeerde merken waaronder Atag, 

Siemens en Miele. Zo ben je verzekerd 

van kwaliteit en een duurzaam product 

waar je jarenlang plezier van hebt.

Verzekerd

van kwaliteit

De smaakmaker 
van jouw woning
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Een complete keuken, voorzien van alle gemakken.

Jouw Nobilia
keukenaanbieding
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Speciaal voor jou als koper van een woning van de Leesten Oost 5 hebben wij onderstaande 

projectaanbieding samengesteld.

€4.490,-
Projectaanbieding!

Ook

individueel

design 

mogelijk!

Deze tijdloze Nobilia keuken beschikt over een zwarte Etna 

keramische kookplaat van glas met vier pitten en een RVS Etna 

schouwkap. De hoge kast bevat een multifunctionele Etna oven en 

een inbouw koelkast. Tevens is de keuken voorzien van een Etna 

vaatwasser. Het inbegrepen toplaminaat werkblad is voorzien van 

een RVS spoelbak met luxe eenhendelmengkraan.

Met deze compacte en moderne keuken ben je voorzien van alle 

gemakken! En met de keuze uit verschillende kleuren voor de 

keukenfronten en het werkblad kun je de keuken helemaal laten 

aansluiten bij de rest van de woning.
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Van ontwerp tot realisatie

Voor de keuken heb je de keuze uit maar liefst 8 

verschillende frontkleuren voor de keukenkasten en 46 

kleuren voor het toplaminaat werkblad. Zo is er altijd een 

combinatie die bij jouw woonstijl past!

Heb je toch liever de keuze uit ons gehele assortiment? 

Ook dat is natuurlijk geen probleem. Onze adviseurs 

laten jou graag kennis maken met ons uiteenlopende 

assortiment en helpen graag bij het vinden van jouw 

droomkeuken.

Laat je inspireren in de studio van Qoqon en maak gebruik 

van onze keukenspecialisten. Zij denken in oplossingen en 

hebben originele ideeën voor alle situaties, eenvoudig en 

complex. Van ontwerp tot realisatie.

Impressie frontkleuren

Impressie werkbladkleuren

Mix & Match
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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. Tijdens jouw bezoek aan de showroom maken zij een 3D 

ontwerp. Dit geeft inzicht in de gekozen kleurcombinaties, je krijgt gevoel bij de breedte en 

diepte van de keuken. De keuken krijgt vorm en komt tot leven in jouw woning. 

 

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 handig, zo kun jij je bezig houden met overige zaken omtrent jouw 

nieuwe woning. Er valt immers al genoeg te regelen!
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• Jouw adviseur is volledig op de hoogte van 

het gehele project, zowel technisch 

als bouwkundig. 

• Jouw sanitair en tegels wordt geleverd met 

volledige Woningborg garantie. 

• Verleggen van de leidingen en aansluitingen 

van apparatuur wordt gecoördineerd. 

• Keuze van levering voor de keuken voor- of 

na oplevering afhankelijk van onder andere 

vloeren en wandafwerking. 

• Klantgerichte montage en begeleiding door 

onze eigen professionals.

De zekerheden van Qoqon
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Jouw bezoek aan 
de studio
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Voorafgaand aan jouw bezoek aan de studio zal 

één van onze receptionistes contact met jou 

opnemen om een afspraak te maken. Je krijgt 

tevens een enquête toegezonden, waarin we 

jou alvast het één en ander vragen over jouw 

voorkeuren en behoeften voor jouw keuken

en/of sanitaire ruimten. Zo kunnen wij ons goed 

voorbereiden op het studio bezoek en kunnen 

wij dit zo efficiënt mogelijk invullen. 

Tot ziens bij Qoqon!



Projectstudio 

Qoqon keuken & badkamer studio 

Snipperlingsdijk 54

7417 BK Deventer

 

Tel: 0341 37 10 80   

Internet: 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.

Leesten Oost


