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MAAK HET MAKKELIJK.

Beuningen

Centrum

Nijmegen

Grave

Tegels direct uitzoeken 

Hoe makkelijk is het om direct bijpassende tegels uit te zoeken 

bij de keuken. In de uitgebreide tegelshowroom is in elke stijl wel 

iets te vinden. In de cash & carry hebben we nog eens honder-

den soorten op voorraad.

Keukenapparatuur en toebehoren
 
Naast het ontwerp, keuze van werkblad en fronten is apparatuur 

onmisbaar in iedere keuken. Afhankelijk van het budget, 

doelgroep en wensen zijn verschillende keuzes in apparatuur 

te maken. Denk hierbij aan de koelkast, koel/vriescombinatie, 

(combi)oven, magnetron, vaatwasser en andere apparatuur.    

Maak de keuken af met kranen en de inrichting van lades en 

kasten. De medewerkers geven graag advies op maat. 

De keuken is onze zorg! 
Zakelijke oplossingen



Voor corporaties 

Huurwoningen vragen om functionele en praktische keukens,            

minimaal onderhoud en maximale levensduur. Hormes  

begrijpt dat. De keukencollectie is breed en af te stemmen op 

ieder budget. 

Nadat het project duidelijk in kaart is gebracht komt het moment 

dat huurders keuzes mogen maken. We kunnen dit traject volle-

dig uit handen nemen! Binnen de vastgestelde kaders noteren 

wij de keuzes van bewoners en nemen indien mogelijk het meer-

werk op. Wij regelen verder alles.

Groot voordeel is dat Hormes ook een tegelafdeling heeft. Wij 

kunnen tegels leveren voor de keuken, badkamer en toilet. 

Voor projectontwikkelaars 

Hormes is partner in het bouwproces bij de ontwikkeling 

van woningen, recreatievastgoed, appartementencomplexen 

of zorginstellingen. Hierbij ontzorgen wij zoveel mogelijk. 

Onze vakmensen staan voor je klaar. We zorgen snel voor een 

duidelijke offerte, zodat je verder kan. Onze keukencollectie is 

breed: van standaard tot luxe, want geen project is hetzelfde. 

Daarmee garanderen wij de gewenste kwaliteit met een 

maximale uitstraling voor ieder project. 

Wij ontvangen de eindgebruikers natuurlijk graag in onze 

showroom om de keuken door te nemen en alle wensen te 

inventariseren. Indien gewenst werken wij alles op tekening 

uit. Wij kunnen grote aantallen keukens snel en probleemloos 

uitwerken, bestellen en leveren. Waar je wilt, wanneer je wilt en 

op de tijd die we afspreken. 

Voor aannemers
 
Als vakman wil je bezig zijn met de bouw en de realisatie 

van het plan. Het moet tegenwoordig gewoon perfect zijn. 

Dat snappen wij maar al te goed. Snel, foutloos en makkelijk 

te monteren. Je stuurt jouw klant door naar onze showroom. 

Aan de hand van de plattegrond van de woning en de wensen 

van de klant maken onze medewerkers een 3D-ontwerp en een 

technische werktekening waarmee je aan de slag kunt. Zonder 

zorgen kan jij dus verder en wij regelen de rest. 

Je blijft zelf de regie houden en bent zelf verantwoordelijk voor 

de maatvoering en de plaatsing van de keuken. Dat betekent 

kwaliteit gegarandeerd!

De keuken is onze zorg
 
Doe waar jij goed in bent. Laat ons doen waar wij goed in zijn! 

Waar wij het kunnen, maken wij het makkelijk. Hormes biedt 

een groot aanbod keukens voor elke doelgroep en project. 

Projectontwikkelaars, aannemers, corporaties, beleggers en 

particulieren zijn bij ons aan het juiste adres. 

Voor elk project en budget een keukenoplossing op maat!

Wij bieden oplossingen voor de sociale huursector met 

duurzame, eenvoudige en betaalbare keukens. Maar ook 

keukens van luxe kwaliteit en met een luxe uitstraling. In zowel 

nieuwbouw- als renovatieprojecten leveren wij de juiste keuken, 

“just in time”. 

Ruim 95 jaar ervaring

Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding

Voor elk budget een oplossing

Afspraak is afspraak

“Just in time” levering

Op maat voor ieder project

Vakkundig advies

Duidelijke communicatie

Waarom Hormes Tegels & Keukens?

“Voor elk project
 en budget een 

keukenoplossing 
op maat!”
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Hormes werkwijze 

Afhankelijk van het project wordt de juiste vakkundige  

medewerker ingezet. Onze werkwijze kenmerkt zich door    

duidelijke communicatie, korte lijnen en een vast contactper-

soon per project. Bij grote projecten zetten wij onze projectcoör-

dinator in.

 

Hormes neemt als partner veel werk uit handen, zoals bijvoor-

beeld de klantbegeleiding. De medewerkers ontvangen de 

eindgebruiker(s) van de woning graag in de showroom om de 

keuken door te nemen. Voor een bezoek maken we graag een 

afspraak om voor iedereen ruim de tijd kunnen nemen, 

Per project is het mogelijk om vastgestelde opties voor huurders 

te bespreken. 

Maatwerk 

Iedere keuken kan tot in detail worden uitgewerkt. Waar nodig 

wordt een 3D-ontwerp en/of technische werktekening gemaakt. 

Zo kunnen de voorbereidingen starten en kan de verwerker ver-

der met zijn werk. 

Afspraak is afspraak 

De keukens worden in de juiste maat, compleet en “just in time” 

geleverd met ons eigen vervoer. Want afspraak is afspraak. Dit 

garandeerd een strakke planning!


