
Focus op maatwerk en kwaliteit

Jos Heylen nv uit Hulshout staat voor het betere maatwerk in

de interieurbouw. Dit familiebedrijf legt de focus op kasten en

keukens, maar plaatst ook vlot dressings, badkamermeubilair

en uitgebreide totaalprojecten. Dit alles gebeurt met een heel

hoog afwerkingsniveau en veel zin voor detail. Dankzij 65 jaar

ervaring en knowhow gekoppeld aan concurrentiële prijzen

kan deze firma u bovendien een uitzonderlijke prijs-kwaliteits-

verhouding aanbieden. De flexibiliteit tegenover de klant en

de strikte opvolging van de werken zijn daarbij een echte

plus.

Dat vakkennis centraal staat voor Jos Heylen, bewijst zijn

recente tweede plaats in de categorie Interieurbouw van de

Schrijnwerk Awards 2013. Een onafhankelijke vakjury loofde

de technische uitdagingen, de hoge afwerkingsgraad en de

doorgedreven detaillering in de totaalinrichting van een keuken

en leefruimte bij een verbouwing. In 2009 behaalde Jos Heylen

al eens de eerste plaats bij de Schrijnwerk Awards.

Op maat van uw persoonlijkheid

Of u nu een klassiek, landelijk of modern interieur heeft, Jos Heylen

maakt alles op uw maat.Uw persoonlijkheid en behoeften worden

weerspiegeld in het functionele, ergonomische én mooie eind-

resultaat. Er is een grote variëteit aan degelijke materialen en

handige opties mogelijk. In de nieuwe en dynamische toonzaal in

Hulshout kunt u kennismaken met strak minimalistische realisaties,

naadloos verwerkte Hi-Macs tabletten en Servodrive automati-

sche openingssystemen. Kiest u eerder voor een warme landelijke

keuken met tabletten in natuursteen, of voor de klasse van een

badkamer of dressing met kroonlijsten en lambrisering?Tijdens een

bezoek aan deze toonzaal krijgt u professioneel advies voor de

vormgeving van eender welk hoogstpersoonlijk interieurproject.

De volgende stap is een goede werkvoorbereiding, met een secure

opmeting bij u thuis. De uitvoeringstekeningen worden nog eens

duidelijk met u besproken voor de definitieve plaatsing. Alle

interieurmaatwerk wordt in eigen beheer in het eigen ruime

atelier gemaakt. Daarbij is er een vrijwel onbeperkte mogelijkheid

qua ontwerp, materialenkeuze en afmetingen, en de ervaren en

gemotiveerde vaklui beschikken over geavanceerde technieken.Zo

krijgt uw creatie een exclusief karakter en een geraffineerd design,

zoals dat van de echte toppers, met dit verschil dat het qua

creativiteit en betaalbaarheid dichter bij de consument staat.

Harmonieuze totaalprojecten

Steeds meer realiseert Jos Heylen totaalprojecten,waarbij de firma

de volledige afwerking van uw woning of appartement verzorgt.

Daarbij plaatst het bedrijf niet enkel uw keuken, badkamer, leef-

kamer en dressing, maar ook alle kasten en binnendeuren. Bij

een totaalverbouwing kunnen leidingen probleemloos worden

aangepast en vloeren gelegd. Het grote voordeel voor u is dat de

timing dan zo strak mogelijk verloopt en de bouwtermijn zo kort

mogelijk blijft. Jos Heylen nv beschikt immers over een schat aan

traditie en ervaring. Met 20 personeelsleden en 4 plaatsings-

ploegen draait het bedrijf als een goed geoliede machine. Dit alles

geeft u veel vertrouwen en comfort.

Maak kennis met het kwalitatieve maatwerk en de vakkennis

van Jos Heylen tijdens de opendeurdagen op 12 en 13 maart

2014.
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