
Maatwerk & 
blijvende kwaliteit.

KEUKENS & INTERIEUR

Smaken en trends mogen veranderen, maar u weet steeds 

beter wat ú wilt. Goede, mooie producten en duurzame 

materialen die uw woning tijdloos maken. En maatwerk is 

blijvend. Wat nu klopt, klopt straks ook nog. 
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EEN KEUKEN OP MAAT

Wij maken uw luxe, 
onweerstaanbare keuken

I N D U ST R I E E L +

+

+

+

N AT U U R L I J K E  E L E M E N T E N

M O D E R N

S C A N D I N AV I S C H

Want een keuken met aantrekkingskracht brengt 

mensen samen.

Laat u niet beperken door een lijn, collectie, stijl of programma. 

Maatwerk draait maar om één ding: om u. En maatwerk zit niet 

alleen in afmetingen. Maatwerk zit in gebruik, smaken, kleuren, 

materialen, structuren en in elk klein detail.

Liefhebberij maakt de mooiste keukens

Een exclusieve, op maat gemaakte keuken vraagt net iets meer 

van de maker.
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Industrieel

De rauwheid en robuustheid van een 

industriële keuken verveelt nooit. Die 

aantrekkingskracht zorgt vanzelf voor 

intensief gebruik. 
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Natuurlijke 
Elementen

Hout, graniet, staal, marmer. Natuurlijke 

elementen zijn ongeëvenaard in stijl, klasse 

en uitstraling. Een natuurlijke keuken prikkelt 

daarom alle zintuigen. 
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Modern

Een strak lijnenspel maakt uw 

keuken modern. Voeg als contrast 

een warme houtkleur daaraan toe 

en uw keuken heeft de perfecte 

balans. 
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Scandinavisch Minimalistisch, sereen, zuiver. Typisch 

Scandinavische eigenschappen die u graag 

terugziet in uw keuken. 
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GENIET VAN EEN AFGESTEMD INTERIEUR

Wij maken uw interieur op maat

Als u merkt dat een interieur exact op u is afgestemd, 

dan voelt u zich er prettig. Alles is in balans. Over details 

is nagedacht. Nergens worden concessies gedaan in 

afmetingen. Het klopt gewoon. Uw huis wordt veruit uw 

favoriete plek. 

Makers met oog voor detail

Interieurbouw is een vak apart. Een vak waarin ambacht en 

innovatie hand in hand gaan. En dat is precies wat u van ons kunt 

verwachten.

Een inkijk

Uw nieuwe interieur zal volstrekt uniek zijn. Toch is het fijn om alvast 

te zien wat wij zoal hebben gemaakt.

Afspraak maken

Een doordacht interieur samenstellen vraagt tijd en aandacht. 

Daarom zijn wij alleen op afspraak geopend. Zo nemen we de tijd 

voor u, werken we één-op-één en komt uw interieur in alle rust tot 

stand. Geen gehaast. We zitten niet voor niets aan de Slakweg in 

Gaanderen. Nummer 95 om precies te zijn. 
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HET IS  EEN OPWAARDERING VAN UW WONING

Waarom maatwerk voor een keuken of 
interieur?
Niet iedereen kiest voor een keuken of interieur op maat. Keukenzaken 

kunnen die paar centimeter vaak op zo’n manier corrigeren dat het nog best 

goed lijkt. En een meubelstuk of kast die nét niet lekker past, kan nog steeds 

goed staan en gewoon doen wat ‘ie moet doen. 

Tóch kan maatwerk — hoe klein 

de afwijking ten opzichte van een 

standaardmaat ook mag zijn — een groot 

verschil maken. Als afmetingen exact 

kloppen dan klopt uw interieur. Dan is er 

balans, dan loopt niets uit de pas. En dat 

geeft dan weer overzicht en overzicht geeft 

rust. 

Dat niet alleen. Maatwerk is ook letterlijk 

een meerwaarde. Het is een opwaardering 

van uw woning. 

Maar.. eerlijk is eerlijk: een interieurbouwer 

die maatwerk levert is op zich niet 

zo bijzonder. Dat mag u op z’n minst 

verwachten.

Maatwerk +

Daarom is het goed om niet alleen naar 

de rolmaat te kijken als het gaat om 

maatwerk. Maatwerk is ook de kunst om 

abstracte wensen te vertalen naar concrete 

interieuroplossingen. Dat vraagt om 

creativiteit, ervaring én een luisterend oor. 

Laat dat nou precies zijn wat Hebel u biedt. 

Wij zijn uw maker van luxe keukens en 

interieurs en vinden de maatwerkoplossing 

die u zoekt.
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