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De voeg voor
eeuwig en altijd!
MEER DAN 100 JAAR ERVARING
IN KEUKENS EN BADKAMERS
Het mooie is dat over smaak niet te twisten valt. U droomt wellicht
van een strak vormgegeven keuken of een design douche. Maar voor
iemand anders is een landelijke keuken of een romantische badkamer

VOOR ALTIJD

met vrijstaand bad het ideaalbeeld.
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Concordia Keuken & Bad begrijpt heel goed dat iedereen persoonlijke voorkeuren
heeft. U kunt bij ons terecht voor keukens en badkamers die geheel aan uw wensen
voldoen. Wij nemen graag de tijd om samen met u tot de beste oplossingen te komen.
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Het eindresultaat is altijd de juiste mix van creativiteit, functionaliteit en de nieuwste
ontwikkelingen en trends op keuken- en badkamergebied!
Concordia Keuken & Bad staat bekend om de kwaliteit die het levert. Niet voor niets
dragen wij, met trots, het predicaat Hofleverancier. Hét bewijs voor uitstekende service,
topkwaliteit materialen en betrouwbaarheid. Bij ons vindt u alles onder één dak. U kunt
desgewenst de hele bouwcoördinatie aan ons uit handen geven.
Wilt u binnenkort die droomkeuken of ideale badkamer realiseren? Wij helpen u daar
graag bij! U bent van harte welkom in onze showrooms in Meppel en Heerenveen.
Het team van Concordia Keuken & Bad

Productinformatie

www.ardex.eu
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RUIME KEUZE, DESKUNDIG ADVIES,
A L L E A A N D A C H T , M A AT W E R K !
U zoekt naar een kwaliteitskeuken of -badkamer tegen een
aantrekkelijke prijs? Kom dan langs bij Concordia Keuken & Bad
in Meppel of Heerenveen. In onze sfeer volle en ruim opgezette
showrooms kunt u eindeloos veel inspiratie opdoen. Wij zijn
expert in wand- en vloertegels, badmeubels, inbouwapparatuur
en schuifkasten. Maar wij zijn óók totaalleverancier. U kunt uw
complete keuken en badkamer door ons laten verzorgen!

Wij hebben keukens en badkamers in alle stijlen, maten en materialen. De keuze is
ongekend groot en de mogelijkheden vrijwel onbegrensd. Het ontwerp maken wij
samen met u, want uw wensen willen wij graag integreren!

,,

Met betrouwbaar
advies en een helder
3D-ontwerp begeleiden wij
u persoonlijk bij het
maken van de
juiste keuzes

‘De bus kwam voorrijden. Twee keurige monteurs stelden zich voor. Het waren prettige
dagen. Wij vonden het bijna jammer dat de klus geklaard was. Het eindresultaat was
verbluffend. Wij genieten iedere dag volop van onze prachtige nieuwe keuken!’

Met behulp van geavanceerde 3D-tekeningen maken wij het ontwerp tot in detail
inzichtelijk. Is het ontwerp klaar, dan is dit helemaal met uw eigen inspraak. Bij een
ontwerp blijft het niet, want onze ervaren monteurs zetten uw ontwerp graag om in
werkelijkheid. Wij zorgen ervoor dat onze producten snel geleverd worden. Immers,
afspraak is afspraak.
Montage en Ser vice
Bij een bedrijf als Concordia Keuken & Bad hoort een eigen montagedienst. Onze ervaren
monteurs plaatsen uw keuken of badkamer met de grootste zorgvuldigheid. Iedere klus
vereist specifieke kennis. Wij hebben die kennis in huis. Onze monteurs worden regelmatig
bijgeschoold.
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Natuurlijk verlenen de monteurs van Concordia Keuken & Bad ook uitmuntende service en
voeren zij onderhoudswerkzaamheden uit. Dus of het nu een nieuwe keuken, badkamer
of een renovatie betreft, wij komen in alle gevallen net zo vaak langs tot het helemaal
naar uw zin is. Wij gaan alleen voor tevreden klanten! Omdat Concordia Keuken & Bad uw
gehele order in eigen beheer uitvoert, staan wij garant voor een optimale planning van het
installatiewerk.

Hofleverancier
Hofleverancier ben je niet zomaar. Ten eerste moet je minimaal 100 jaar als
onderneming bestaan. Concordia werd in 1906 opgericht, dus dat zit wel goed.
Tijdens ons 100-jarig jubileum kregen wij het predicaat Hofleverancier uitgereikt.
Dat is een erkenning voor bewezen kwaliteit en goed ondernemerschap door de
jaren heen. Het behoeft geen verdere uitleg dat wij uitermate trots zijn op het feit
dat Concordia Keuken & Bad tot Hofleverancier uitgeroepen is!

DA A R O M CO N CO R D I A K E U K E N & B A D
Voor elk budget bent u welkom
Ruime keuze
Deskundig advies
Prachtig real 3D-ontwerp
Geen aanbetaling
Meer dan 110 jaar ervaring
Transparante prijsopgave
Alle aandacht
Totaalleverancier
Afspraak is afspraak
	E igen montage dienst*
Maatwerk

Een eigen
montagedienst
met monteurs die hun
vak verstaan

Tevreden klant is onze garantie

* Wij ruimen alles voor u op en voeren het afval af
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DecorTop Ethnic

Een Maetwerck
keuken voldoet aan al
uw wensen qua vorm,
stijl en kleur

DecorTop

exclusieve KLEUREN
en structuren

Het blad oogt robuust en heeft een voelbare structuur. DecorTop®
voldoet aan al uw wensen! Het extra dikke laminaat is exclusief
van kleur en is zo natuurgetrouw dat het materiaal moeiteloos een
alternatief vormt voor hout of steen.
KEUKENWERKBLADEN

Laat u inspireren op www.dekkerzevenhuizen.nl
Extra dik
laminaat

Voelbaar
grove structuur

Unieke kleuren

Adv DecorTop Concordia.indd 1

Vlakinbouw

Watervast

Duurzaam met
GreenPanel

Semi
onderbouw

16-2-2018 9:21:25

HET UNIEKE MAETWERCK VAN
CONCORDIA KEUKEN & BAD
Concordia Keuken & Bad biedt keukens, die volledig en naadloos
aansluiten op uw specifieke wensen. Onder het private label
Maetwerck kunt u kwaliteitskeukens in alle denkbare stijlen en
afmetingen samenstellen.

De keuzes in ontwerp, uitstraling en kleurencombinaties zijn onbegrensd. Of het nu
gaat om hout of kunststof. Of u nu op zoek bent naar een klassieke, retro of juist uiterst
moderne sfeer. Alles is mogelijk in de Maetwerck lijn.
De collectie nostalgische en handgemaakte handgrepen maken het plaatje compleet.
Al uw wensen omtrent maatvoering en apparatuur worden tot in het kleinste details
doorgevoerd. De Maetwerck keuken past altijd perfect in uw huis en sluit aan op uw
woonstijl. Onze adviseurs maken graag een passend Maetwerck ontwerp en zorgen dat
uw keuken perfect wordt uitgevoerd en functioneert.
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LEVERANCIER VAN
TOPMERK KEUKENS
De keuken is tegenwoordig een volwaardige leefruimte waar het de
hele dag door prettig vertoeven is. U stelt aan uw keuken daarom hoge
eisen, want zowel functioneel als esthetisch moet de ruimte optimaal
zijn. Daar voor bent u bij Concordia Keuken & Bad aan het juiste adres!

Wij zijn ervaren leverancier van diverse A-merken keukens. Wat deze merken gemeen
hebben, is de topkwaliteit. Ze gebruiken de beste materialen en state-of-the-art
technieken. En de architectuur is uiteraard eigentijds! In een keuken van Concordia
Keuken & Bad is het gegarandeerd genieten.
Voo r i e d e r e s m a a k e n b u d g e t
Of u nu een klassieke smaak heeft, meer landelijk of romantisch bent ingesteld óf juist van
strak en modern houdt; Concordia Keuken & Bad heeft óók voor u de geschikte keuken!
In stijl en design kunt u bij ons eindeloos variëren. De keuze aan kleuren, materialen en
accessoires is bijzonder groot. Wij begeleiden u graag in het maken van combinaties en
het aanbrengen van bijzondere details. Zo stelt u helemaal uw eigen keuken samen.

Keukens van
topkwaliteit, helemaal
naar eigen wens
samengesteld

nex t1 2 5 , v e r d e r i n m e e s te r li jk keu ken des ign
Het Duitse keukenmerk next125 staat voor een internationaal onderscheidend ontwerp
en design. Behorend tot de Schüller onderneming, maakt de premium keukencollectie
next125 een belangrijk onderdeel uit van het totale leveringsgamma. Met meer dan

125.000 keukens per jaar behoort Schüller qua grootte tot de Top 3 binnen de Europese
keukenindustrie. Maar niet alleen dat, ook in Nederland mag Schüller alsmede haar
premium keukenmerk next125 zich verheugen in een steeds grotere herkenbaarheid
bij consumenten. Dit toegespitst op de doelgroep die een bijzondere en hoogwaardige
keukeninrichting zoekt tegen een betaalbare prijs. Kubistisch vormgegeven op basis van
het minimalistische Bauhaus-principe, het 125 mm architectenraster en een slechts 4
mm voegenbeeld. Dat is wat next125 fascineert. Maar ook de kwaliteit en materialen
waaronder keramiek, fenix, glas en lak in hoogglans en mat, alsmede bijzondere
houtsoorten. Spraakmakende ontwerpen zoals kooktafels, schuifwandkasten, nextcube
niswanden en nog zo veel meer. Door dit alles en haar puristische design ontving
next25 de laatste 10 jaar veel internationale Design Awards.
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Losse keukenapparatuur
Niet iedereen is op zoek naar een compleet nieuwe keuken. Het zou kunnen dat u uw huidige
keuken wilt renoveren. Met een paar kleine ingrepen geeft u uw keuken een nieuwe uitstraling!
Of één van uw apparaten is gewoon aan vervanging toe. In de showrooms van Concordia
Keuken & Bad staat op het apparatenplein alle nieuwste - losse - keukenapparatuur overzichtelijk
gepresenteerd.
Kranen voor in de keuken
Welke kraan past in de keuken? Wij hebben strakke en eenvoudige kranen, maar ook de handige
Quooker-kranen. Populair zijn nog altijd de keukenmengkranen van rvs of chroom. Maar er is
meer mogelijk. Heeft u al eens gedacht aan een kokend waterkraan, of een kraan in de kleur
van Copper of Gun Metal? Een ware revolutie. In één op de vijf keukens wordt deze inmiddels
geplaatst. De kraan die direct kokend water levert. Kraan op het aanrecht, waterreservoir in
het kastje eronder. U kunt kiezen tussen een kokend waterkraan met bijpassende mengkraan:

,,
Keukens van
Concordia Keuken &
Bad: perfectie tot
in het kleinste
detail

‘Het ontwerp was mooier dan
wij zelf ooit hadden kunnen
bedenken. Als het dan óók nog
functioneel blijkt, overtreft
de keuken zelfs onze stoutste
verwachtingen!’

één kraan voor warm, koud en kokend water. Allebei even veilig. En wie denkt dat de kraan een
energieverslinder is, die heeft het mis. Zonder een kokend waterkraan is je keuken niet compleet.
Spoelbakken
Ook de spoelbak verdient alle aandacht. Er is ook op dit vlak veel te kiezen. Het is maar net wat
u belangrijk vindt in uw keuken. Spoelbakken zijn er in verschillende materialen. Veelal wordt een
rvs spoelbak (enkel of dubbel) in het blad verzonken. Maar u kunt ook kiezen voor een kunststof
spoelbak of in sommige gevallen kan de spoelbak in het zelfde materiaal als het werkblad
gemaakt worden. Onze spoelbakken hangen in de showroom aan de wand. Dat is voor u wel zo
overzichtelijk en het maakt het vergelijken een stuk makkelijker.
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BADEN IN LUXE OF
GENIETEN VAN EENVOUD
Een fijne badkamer verhoogt het woongenot. Steeds vaker is de
badkamer dé plek om heerlijk te onthaasten. Hoe geweldig is het
als die ruimte past bij de stijl van uw huis? Concordia Keuken &
Bad haalt de droombadkamer voor iedereen dichterbij. Wij leveren

Naarmate we
ouder worden, veranderen
de eisen aan ons sanitair.
C oncordia Keuken & Bad
denkt graag met
u mee voor de
toekomst

A-merken voor elk budget.

U w w e n s e n , o n s o n tw e r p
Kom gerust eens langs in onze showrooms in Meppel of Heerenveen. Geheel vrijblijvend
kunt u zich oriënteren en door onze badkamerspecialisten laten voorlichten over de
mogelijkheden. U bent en blijft de regisseur van uw eigen nieuwe badkamer! Aan ons de
taak om goed naar u te luisteren en de juiste vragen te stellen. Wat zijn uw wensen? Wat
zoekt u precies? Welke stijl past bij u? Welke functionaliteiten moet de badkamer hebben?
Wat is het budget? Enzovoorts!
Hoe groot of klein uw nieuwe badkamer ook gaat zijn, wij zorgen voor een passend
ontwerp. U zult verrast zijn door de mogelijkheden. Onze ontwerpers zijn in staat alle
typen badkamerruimtes optimaal in te delen voor een zo efficiënt en zo aangenaam
mogelijk gebruik. Door de grote keuze in badkamermeubelen, baden, wastafels,
radiatoren, kranen en douchebakken biedt Concordia Keuken & Bad voor elke
badkamervraag een oplossing.

L E V E N S LO O P B E S T E N D I G
Senioren blijven steeds langer op
zichzelf wonen. Maar hun wensen
en behoeften veranderen in de loop
van de tijd. Het sanitair moet daarop
aangepast worden. Concordia Keuken
& Bad denkt daarin mee en biedt
het antwoord op uw veranderende
vraag. Verhoogde wc-potten, beugels,
railsystemen, speciale zitjes: wij
hebben alles in huis voor een
levensloopbestendige badkamer.
Zodra de keuzes zijn gemaakt, zorgen
wij voor een vlotte en uiteraard
uitstekende montage en installat ie,
zodat u weer zorgeloos gebruik kunt
maken van uw badkamer.

,,
‘Concordia Keuken & Bad
heeft ‘oude’ materialen
prachtig gecombineerd met
nieuwe elementen. Wij hebben
nu een badkamer die helemaal
naar onze eigen smaak is
ingericht en perfect past in de
stijl van ons huis’
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HIER KOMT DE
ADVERTENTIE VAN

GM

Kookveldafzuiging met een
innovatief 3- ﬁlter concept
• Condensatiefilter (vocht),

/ FONDA

vetfilter (vet), fijnstoffilter (geur)
• Centrale randafzuiging
• Slechts 8 cm inbouwhoogte!

Insp i ra ti e
In onze showrooms kunt u oneindig veel badkamerinspiratie opdoen. Complete
T 038 385 18 50
Advertentie
Iskol.pdf
info@alluance.nl
www.alluance.nl
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GUTMANN

www.gutmann-exklusiv.de

badkamers, de één nog fraaier dan de ander, staan er gepresenteerd. Alle losse
onderdelen zijn bovendien te combineren tot een geheel nieuwe badkamer volgens uw
eigen keuze. Onze badkamerexperts begeleiden u daarin graag. Zij denken met u mee en
zetten alle mogelijkheden duidelijk op een rijtje.
Insta lla ti e- en m onta g eser vi c e
Met behulp van 3D-software maken wij het ontwerp van uw nieuwe badkamer inzichtelijk.
Een 3D-ontwerp maakt de kleinste details zichtbaar. Pas wanneer het ontwerp aan al
uw wensen voldoet, gaan wij over naar de volgende fase: de realisatie! Alle producten
worden altijd snel geleverd. Wij beschikken over een eigen professionele montagedienst.
De monteurs van Concordia Keuken & Bad plaatsen volledige badkamers. Zij zijn ook in
te schakelen als u een deel van uw badkamer wilt renoveren, bijvoorbeeld voor de aanleg
van vloerverwarming of het tegelwerk.

,,
‘De ideeën en adviezen van de adviseur waren top. Dat gaf ons het
vertrouwen dat we voor de renovatie van onze badkamer bij Concordia
Keuken & Bad écht aan het juiste adres waren. We zijn nu vele jaren verder
en we genieten nog altijd volop van onze prachtige badkamer’
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S F E E R V O L L E T E G E L S E N N AT U U R S T E E N
VOOR VLOEREN EN WANDEN

Uw vloer is de basis van uw inrichting, dat beseffen wij ons heel
g o e d . C o n c o r d i a Ke u ke n & B a d z a l d a a r o m z o r g d r a g e n d a t a l u w
w e n s e n o m t r e n t kl e u r, s t r u c t u u r o f g e m a k v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d
worden.

Een mooie natuurstenen tegelvloer of -wand geeft een huis z’n unieke karakter. Wij
zijn groot in tegels en natuursteen. Heel groot! Onze producten komen onder meer
uit Brazilië, Portugal, Duitsland en Spanje. De collectie omvat maar liefst 40.000
soorten, die aansluiten op de laatste trends. De tegels en het natuursteen hebben
stuk voor stuk een eigen identiteit, waardoor uw keuken of badkamer gegarandeerd
z’n unieke sfeer krijgt!
In de showrooms staat ons royale assortiment op een overzichtelijke wijze
gepresenteerd. De adviseurs van Concordia Keuken & Bad helpen u graag bij het
uitzoeken van de juiste materialen. Zij hebben een gedegen productkennis en
kunnen al uw technische vragen of vragen over het ontwerp beantwoorden. Iedere
tegel heeft z’n eigen specifieke verwerking en behandeling nodig. Wij vinden het
belangrijk dat u daarover vooraf goed geïnformeerd wordt, zodat u jaren zorgeloos
van uw nieuwe tegelvloer of -wand kunt genieten.

G R O OT S T E VO O R R A A D , D I R E CT L E V E R B A A R
Door het centrale tegelmagazijn van ons
moederbedrijf Bouwcenter - het grootste
tegelmagazijn van Nederland - kunnen wij
putten uit een voorraad van tienduizenden
soorten vloer- en wandtegels. Wij hebben
altijd rechtstreeks inzage in de voorraad en
zijn in staat om bijna alle mogelijke tegels
snel te leveren. Wij houden u continu op de
hoogte van de actuele levertijd, omdat wij
het belangrijk vinden dat u precies weet
waar u aan toe bent!
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,,
‘Wij kregen de mogelijkheid
onze uitgekozen natuursteenvloer te beoordelen
bij de leverancier. Nu wisten
we zeker dat we de juiste
partij hadden’

Installatie en montage
Concordia Keuken & Bad kan ook het leggen van de tegels of de natuurstenenvloer
tot in de puntjes voor u verzorgen. U zult versteld staan van het resultaat. Onze
tegelzetters werken nauwgezet en snel, zodat u weinig overlast ervaart.
Natuursteen is prachtig om te zien vanwege de unieke structuren en kleuren.
Bovendien is het duurzaam en praktisch in gebruik. Volop voordelen dus. Populaire
soorten zijn hardsteen en leisteen. In onze showrooms presenteren wij alle
mogelijkheden op natuursteengebied. Uiteraard werken wij alleen met leveranciers van
wie wij zeker weten dat zij topkwaliteit leveren.
Ke r a m i e k
De ontwikkelingen in de tegelbranche staan niet stil. Met nieuwe technieken is hout of
natuursteen in keramiek niet meer te onderscheiden van echt hout of natuursteen. Het
gemak van keramiek wordt gecombineerd met de uitstraling van hout of natuursteen.
De standaard maat tegel is nog steeds verkrijgbaar, maar daarnaast zijn er ook tegels

Onder ons
eigen label Co-tile
biedt Concordia Keuken
& Bad een breed en diep
assortiment tegels van
de hoogste kwaliteit
tegen een aantrekkelijke prijs

in afwijkende afmetingen, zoals 100x100 cm, 100x120 cm of zelfs 100x300 cm, al dan
niet met een bijzonder patroon voor een speels effect. Kiezelmozaïeken zijn ook in
opkomst. Of wat dacht u van tegels met een houtmotief! Prachtig te combineren met
moderne badkamermeubels voor een warme sfeer in uw badkamer.
U begrijpt, als het om tegels gaat zijn de mogelijkheden bijna onbegrensd. Kom daarom
gerust eens langs in de showrooms van Concordia Keuken & Bad. Langs grote wanden
staan alle soorten en maten tegels gepresenteerd zodat u ze op uw gemak kan bekijken
en naar hartenlust kan mixen & matchen voor de ideale keuken of badkamer.
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PA S S E N D E B I N N E N D E U R E N E N
KASTSYSTEMEN VOOR ELKE RUIMTE IN HUIS
NIEUW
C o n c o r d i a Ke u ke n & B a d h e e f t v o o r e l k i n t e r i e u r o o k p a s s e n d e
binnendeuren of schuifwandkasten. Deze elementen zijn beelde n s f e e r b e p a l e n d v o o r u w i n t e r i e u r. H e t i s d u s v a n g r o o t b e l a n g
dat u die met aandacht uitzoekt! Wij helpen u daar graag bij.

Binnendeuren
Binnendeuren kunt u bij ons helemaal naar eigen smaak laten afwerken in de kleuren
die u het mooiste vindt. Wij leveren paneeldeuren, vlakke deuren afgewerkt met een
HPL-laag en deuren bekleed met edelfineer.
M ae tw e r c k d e u r e n
Maetwerck deuren is een eigen productie van Bouwcenter Concordia. Massief eikenhout
vormt de basis voor alle Maetwerck deuren die in alle soorten en maten gemaakt kunnen
worden. Kijkt u ook eens op maetwerckdeuren.nl en laat u inspireren.

,,
‘Wij kregen goede voorlichting en hebben vele voorstellen
doorgesproken. Alle vrijheid lag bij ons, de medewerkers waren
nooit opdringerig. Geen druk van pak eens door’

Dé specialist in
industriële binnendeuren!
Staallook met
de warmte van hout

weekampdeuren.nl

KEMIE

SQUARO INFINITY

Concordia Keuken
& Bad heeft voor elk
interieur ook passende
schuifwandkasten

DE DOUCHEVLOER OP MAAT

Kemie keramiek: Estatuario Silk

Met marmer uit onze
Keramiek collectie is
alles mogelijk!
• Het blad heeft een lengte van 360cm en is uit een stuk
• Randen uitgevoerd in verstek en endmatching
• Wangen zijn in verstek en bookmatching uitgevoerd
• PITT cooking: gaspitten rechtstreeks in het blad geplaatst
VILLEROYBOCH.COM/SQUAROINFINITY

Innovatie is

ook buiten de norm nieuwe oplossingen vinden.

COVERING THE FUTURE WWW.KEMIE.NL

Beleef nu
bij Concordia

Schlüter ®-BEKOTEC-THERM
Het innoverende en unieke verwarmingssysteem “de klimaatregelende tegelvloer” vermindert de bouwtijd, bespaart energie
en verbetert het wooncomfort. De beperkte opbouwhoogte van
de modulaire bekledingsconstructie en de bijbehorende verwarmings- en regeltechniek vormen een perfecte basis voor
een snel reagerende vloerverwarming met een bijzonder lage
aanvoertemperatuur.

Schlüter -BEKOTEC-THERM. Vertrouw alleen op het origineel.
®

www.schlueter-systems.nl

Sc hui fw a nd k a sten op ma a t
Een kast zorgt ervoor dat uw huis overzichtelijk en opgeruimd blijft. Maar kasten zijn ook
vaak de grootste en daardoor opvallendste elementen in een woning. Ze zijn daardoor
bepalend voor de uitstraling en ruimtelijke beleving van uw huis. Een goede kast is zowel
functioneel als sfeerverhogend!
In de showrooms van Concordia Keuken & Bad staat een groot assortiment schuifwandkasten en kastsystemen opgesteld. U kunt kiezen voor maatwerk kastinrichting van
bijvoorbeeld kleding-, garderobe-, inloop- of draaideurkasten. Want of het nu om wonen,

BUILDING THE FUTURE

TOGETHER

kleden, organiseren of opbergen gaat, de oplossing is dichtbij en volledig op maat uit
te voeren. Gewoon bij Concordia Keuken & Bad! Kom eens langs en vind een kast of
kastsysteem die de sfeer van uw woning versterkt.
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CONCORDIA KIEST OPNIEUW VOOR
M E D I A PA R T N E R G R E AT M A G A Z I N E S

Een goed relatiemagazine is voor bedrijven een krachtige tool voor
branding, klantbinding en sales. Great Magazines uit Amsterdam is

DRUKWERK
MediaCenter Rotterdam
COPYRIGHT
Niets uit onze magazines mag zonder schriftelijke
toestemming van Great Magazines op welke wijze
dan ook worden verveelvoudigd of anderzins
toegepast worden.
PEOPLE, PLANET, PROFIT
Duurzaam Ondernemen is voor ons een bewuste
keuze. Onze magazines worden volledig CO2
neutraal gerealiseerd. Tevens waarborgen wij
duurzaamheid door ISO 9001-2008, ISO 14001,
ISO 12647-2 en ons FSC certificaat.
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the world of µ
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specialist in b2b magazines. De jonge, snelgroeiende onderneming
ondersteunt inmiddels vele bedrijven in hun communicatiebehoefte
rond specifieke momenten. Bijvoorbeeld bij een jubileum, een
nieuwbouw of een gewijzigde marktpositionering.

Kost e lo o s e n k w a li ta ti e f h o ogwaardig

Interesse in een
Great Magazine?

Met een klein, gemotiveerd team is Great Magazines een grote speler in de branche van
kwalitatief hoogwaardige businessmagazines. Bedrijven die Great Magazines als
mediapartner kiezen, investeren geld noch tijd. Oprichter Barry Reede: “Het marketingbudget
van de klant wordt niet belast. Dat is de grote kracht van ons concept. Wij financieren het
magazine met sponsoring onder partners en leveranciers. Advertentieacquisitie, redactie,
fotografie, vormgeving en druk worden volledig door ons verzorgd.”
De vraag naar het concept van Great Magazines groeit. Concordia laat zelfs al voor de
tweede keer een magazine door Great Magazines ontwikkelen! Directie Concordia: “De
eerste editie van ons magazine was zeer succesvol. Wij hebben er alle vertrouwen in dat
Great Magazines er opnieuw in slaagt ons bedrijf in woord en beeld op de juiste wijze te
portretteren. De oplage wordt dit keer groter, zodat we het magazine over een langere
periode als visitekaartje kunnen inzetten.”
Bekijk ons portfolio en laat u inspireren
op greatmagazines.nl

Neem contact met ons op
voor de mogelijkheden.
(020) 5800 977
info@greatmagazines.nl
www.greatmagazines.nl

KARAKTERBEPALEND
IN GEVEL-, WAND- EN
PLAFONDAFWERKING

TEN SLOTTE
B i j d e b o u w o f r e n o v a t i e v a n e e n ke u ke n o f b a d k a m e r g a a t u n i e t
over één nacht ijs. En terecht! In dit magazine heeft u een indruk
g e k r e g e n v a n d e o n g e ke n d e m o g e l i j k h e d e n o m u w d r o o m ke u ke n o f
badkamer te realiseren.
> Matzwart sanitair
> Topkwaliteit

In het gehele bouwtraject dat u doorloopt, van inspiratie tot en met installatie, kunnen

> Klassiek met moderne twist

wij u van dienst zijn. Samen met Concordia Keuken & Bad komt u tot creatieve en
praktische oplossingen voor uw ideale keuken of badkamer! Wij hopen u binnenkort
te mogen verwelkomen in één van onze showrooms om u van meer informatie te
voorzien.
Dit magazine is tot stand gekomen dankzij de bijdragen van onze businesspartners en
klanten. Op deze plek willen wij ze daarvoor hartelijk bedanken. Tot slot attenderen wij
u erop dat dit magazine is opgebouwd uit 2 delen. Het ene deel gaat over Bouwcenter
Concordia, het andere over Concordia Keuken & Bad. U leest het andere deel door het

Bovenaanzicht
klassieke badkamer

magazine na deze pagina om te draaien!”
Het team van Concordia Keuken & Bad

Inclusief 25m2 tegels*

* badkamer inclusief 25 m2 tegels (indicatief afhankelijk van invulling en afmeting)

29

