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De vloer vormt de basis van het interieur, 

een andere vloer is direct van invloed op 

de uitstraling en de sfeer van de ruimte. 

Elke vloersoort heeft zo z’n eigen charme 

en kenmerken. 

Het natuurlijke uiterlijk van de houten 

vloer straalt sfeer en warmte uit, met 

name de robuuste doorleefde vloerdelen 

zijn enorm populair. Een aantal hout-

soorten is ook - mits goed gelegd en 

afgewerkt - geschikt om in de badkamer 

te leggen. Voor veel mensen gaat er nog 

steeds niets boven een oerdegelijke 

parketvloer. Gemaakt van speciaal gese-

lecteerd kwaliteitshout vormt een parket-

vloer in vrijwel elke woning een natuurlijk 

sieraad om generaties lang op te lopen. 

Parket is de verzamelnaam voor allerlei 

soorten vloeren die zijn gefabriceerd van 

hardhout, massief of, als lamelparket, 

opgebouwd uit diverse lagen.

Laminaat is, mede doordat de vloer 

eenvoudig zelf te leggen is en weinig 

onderhoud vraagt een populaire vloer-

soort.  Bovendien kan men kiezen uit een 

breed assortiment dessins. Omdat de 

natuurlijke uitstraling ongekend populair 

is, hebben leveranciers laminaatvloeren 

voorzien van V-groeven en reliëf.

Kurk is een ideaal natuurlijk materiaal 

voor een prachtige harde en toch verende 

vloerbedekking. Dankzij de vele voorde-

len kan kurkparket werkelijk overal in het 

huis worden gelegd. Zelfs in natte ruimtes 

zoals de keuken, badkamer of toilet, mits 

de vloer goed is afgelakt. Kurkvloeren zijn 

leverbaar in honderden moderne tinten 

en dessins. Maar als uw keus daar niet 

bij zit, kunt u met behulp van stijlvolle 

sjablonen uw eigen kurkvloer creëren. 


Het kan wel eens voorkomen dat wan-

neer u een nieuwe woning koopt uw 

oude woning nog niet verkocht is op het 

moment dat u de nieuwe woning betrekt. 

Een ingericht huis toont voor de verkoop 

natuurlijk een stuk aantrekkelijker dan 

een leegstaand pand. Maar om nu de 

te koop staande woning opnieuw in te 

richten is ook weer zo wat. Natuurlijk zijn 

er bedrijven die meubels verhuren zodat 

u toch een ingericht huis aan de poten-

tiële kopers kunt laten zien. Een andere 

mogelijkheid is karton. Nu zult u denken, 

karton?!.....dat oogt toch ook niet. Mis. 

De kartonnen meubels van CUBIQZ 

tonen wel.

Naar hartenlust schuiven
Het CUBIQZ inrichtingsconcept bestaat 

uit modules van karton, voorzien van een 

cover met fotoprint of een cover van stof 

(een hoes). Hiermee tovert u een lege 

ruimte in een handomdraai om tot een 

realistische keuken, woon- of slaap-

kamer. Dé manier om een woning profes-

sioneel, gemakkelijk en op een goedkope 

manier in te richten en uw potentiële 

kopers te overtuigen dat uw woning voor 

hen de juiste is.

Het unieke aan dit concept is dat de 

koper ter plekke actief kan meedenken 

in oplossingen en zelf de lichtgewicht 

opstellingen kan veranderen, om alle 

mogelijkheden van de ruimte te beleven. 

Met echte meubels wordt het moeilijk 

verplaatsen maar de kartonnen 

varianten kunnen naar hartenlust ver-

plaatst worden om uw eigen gewenste 

sfeer en opstelling te creëren. U hoeft 

zich dus niet meer in te beelden hoe de 

driezitsbank bij het raam zal staan of hoe 

het bed achter de deur staan maar kunt 

het na een beetje schuiven met karton 

met eigen ogen zien.

Van kartonnen dressoir 
tot kartonnen oven
Het assortiment van CUBIQZ bestaat 

uit woon- en slaapkamer meubels met 

bijbehorende accessoires en diverse 

keuken modules. Alle producten hebben 

realistische afmetingen en voor alle meu-

bels zijn ook weer op maat gemaakte 

hoezen. Voor de kasten en tafels zijn er 

weer fotocovers die de module een echte 

uitstraling geven.

Voor wat betreft de kartonnen keuken 

is het concept ook handig als u in uw 

huidige woning een nieuwe keuken wilt 

plaatsen maar twijfelt over de opstelling. 

Vanaf een tekening of een 3d animatie is 

het nog altijd moeilijk in te schatten hoe 

dit zich binnen de rest van de woning 

gaat verhouden. Met de kartonnen keu-

ken kunt u het in het echt zien. U kunt net 

zo lang schuiven met de opstelling tot dat 

u het gewenste resultaat heeft behaald. 

En als u na gaat dat u al een kartonnen 

keuken heeft voor ! 219,00 hoeft u het 

voor de kosten niet te laten.

Een opkomende trend is het samenvoe-

gen van de badkamer met de slaap-

kamer. Het samenvoegen van deze 

vertrekken is niet zo vreemd; het zijn de 

ruimtes bij uitstek om je even terug te 

trekken en op te laden. Leveranciers van 

bad- en slaapkamermeubelen hebben 

deze trend doorgevoerd in het aanbod 

bad- en slaapkamermeubels, waardoor er 

geen concessies hoeven worden gedaan 

op het gebied van sfeer en stijl. 

Het samenvoegen van de slaapkamer en 

badkamer levert in de meeste gevallen 

ook extra ruimte op. Ruimte die zich 

prima leent voor bijvoorbeeld het plaat-

sen van een stoom-, infrarood- of sauna-

cabine. Een dergelijke cabine gecom-

bineerd met een weldadige regendouche 

en een bad om heerlijk in weg te zakken 

enerzijds en een comfortabel bed en 

misschien een chaise lounge anderzijds, 

maken van de gecombineerde bad- en 

slaapkamer een oase van rust, ontspan-

ning en wellness.

Weldadig water
Water verfrist, water ontspant, water 

reinigt. Lekker wegzakken in een warm 

bad is een genot. Wegzakken in een 

massagebad is nog heerlijker. De 

krachtige stralen van een bad uitgerust 

met hydromassage systeem zijn een 

weldaad voor de spieren en stimuleren 

de bloedsomloop. Bubbelen voor de 

ontspanning? Dan is een spasysteem 

de oplossing, de luchtbellen van het 

spasysteem masseren niet maar bruisen 

de stress van alle dag weg. Samen 

badderen of alleen, extra diep of extra 

breed, vrijstaand of verzonken in de vloer; 

de mogelijkheden lijken onbegrensd.

Voor de douchefanaten gaat er niets 

boven de sensatie van stromend water. 

Het nieuwe douchen gaat verder dan een 

douchekop waar water uit komt. Er is een 

uitgebreid aanbod om het doucheplezier 

te vergroten, van extra large regen-

douches tot douchepanelen in alle 

mogelijke uitvoeringen en complete ‘was-

straten’ met zijdouches voor een verkwik-

kende hydromassage aan toe. 

Er zijn zelfs douches die je van een bruin 

kleurtje voorzien tijdens het douchen 

dankzij een zonnebankfunctie. 



Tip: fraai vorm gegeven douche-

garnituren en kranen versterken 

de sfeer van de ruimte en zorgen 

samen met diverse accessoires voor 

de finishing touch in de badkamer.


