
Maak kennis met de stofferingsservice van

Wijnands Koornstra



De vloer: de basis van je interieur

Gefeliciteerd met je nieuwe woning!

Bij een verhuizing komt er veel op je
af. Als professioneel projectstoffeerder
nemen we je graag een grote klus uit
handen.

Wij verzorgen de stoffering en
plaatsen snel en kostenefficiënt een
PVC- of laminaatvloer en gordijnen
van jouw keuze.

Jij bepaalt wat wij voor jou mogen
betekenen. Zo kun je na oplevering
snel je nieuwe woning betrekken en
maken we van jouw nieuwe huis een
thuis. In deze brochure lees je meer
over onze aanpak.



Vloerenservice

Het proces Kies je vloer in onze webshop
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In onze webshop kun je kiezen uit
een eigentijdse collectie laminaat-
en pvc-vloeren, waar we een
persoonlijke pagina voor je hebben
ingericht, gekoppeld aan het
bouwnummer van jouw woning.

De link naar de webshop ontvang
je per e-mail. Hier krijg je een
overzicht van vloeren en kun je
stalen aanvragen om een goed
beeld te krijgen van kleur en look.

De prijzen zijn gebaseerd op de
afmetingen van jouw woning,
inclusief installatie, ondervloer,
platte plakplinten en btw. Zo zie je
in één oogopslag wat de vloer van
jouw nieuwe woning kost.

Bij het plaatsen van de vloer
houden wij rekening met de
normen en eisen van het
huurcontract (bijv. geluidsreductie
en warmtegeleiding).

We leggen de vloer zwevend, wat
in jouw voordeel werkt als je
besluit te verhuizen. Onze vloeren
zijn duurzaam geproduceerd,
bevatten geen schadelijke
additieven en hebben een FSC-
certificering. Op onze
laminaatvloeren krijg je een
fabrieksgarantie van maar liefst 15
jaar en op het legwerk 1 jaar.

Vloerenservice



Het proces Gordijnen zorgen voor warmte
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Gordijnenservice Gordijnenservice

In de webshop krijg je een eerste
indruk van onze collectie. Voor de
totale collectie raambekleding breng je
een bezoek aan onze showroom in
Alphen aan den Rijn (we versturen
geen samples gezien de omvang van
de collectie). Onze collectie is
verdeeld in drie categorieën:

Transparant

Kies uit vitrage, batist of in-between.
Overdag zijn dit de sfeermakers van je
woning en zorgen voor een stuk
privacy. De stoffen zorgen voor een
speelse en zachte lichtdoorlating.

Overgordijn

Deze stoffen hangen doorgaans voor
de transparante gordijnen. Ze laten
een geringe mate van licht door en
zorgen voor totale privacy. Daarnaast
dragen ze bij aan een prettige
akoestiek en een aangename
omgevingstemperatuur van je woning.

Dim-out

Ontworpen om het licht buiten te
houden. De stoffen zijn in drie lagen
geweven voor een optimale blokkering
van buitenlicht en geluid. Deze
worden doorgaans in de slaapkamer
geplaatst.



Rails, confectie en plooiing Lengte & Verderling

Plooiing: De enkele plooi is voordelig doordat de minste stof nodig is en hangt netjes.
Bij de dubbele plooi zit er in de plooi ongeveer twee keer zoveel stof verwerkt. Dit
geeft een vol en rijk effect aan de stof en de sfeer van je woning. De wave zorgt voor
een strakkere uitstraling; de golven hangen wat rechter naar beneden dan bij de plooi.

Gordijnenservice Gordijnenservice

Rails: wij leveren wit gelakte aluminium rails, voorzien van glijders. Glijders lopen
nooit vast en verslijten niet. De rails kunnen wij op locatie buigen, zodat je gordijnen
en rails als maatwerk hangen.

Confectie: kies uit een enkele plooi, een dubbele (vlinder)plooi of een wave (golvend).
De enkele plooi is voordelig doordat de minste stof nodig is en hangt netjes. Bij de
dubbele plooi zit er in de plooi ongeveer twee keer zoveel stof verwerkt. Dit geeft een
vol en rijk effect aan de stof en de sfeer van je woning. De wave zorgt voor een
strakkere uitstraling; de golven hangen wat rechter naar beneden dan bij de plooi.

Lengte: De lengte van de gordijnen maken we standaard circa 1,5 cm boven de vloer.
Onze gordijnen worden waterpas geleverd. Mocht de raampartij meer dan 2 cm
aflopen in hoogte, dan kiezen we samen met jou voor de beste oplossing om dit
hoogteverschil minder zichtbaar te maken.

Verdeling (stel of stuk): kies per raam of je een stel gordijnen wilt (opent in het
midden) of een gordijn in één stuk wilt (opent naar één kant).



Gordijnen Vloeren



De duurzame belofte van Wijnands Koornstra Afspraak maken

weekmakers of pesticiden of andere schadelijke

additieven;

Onze laminaatvloeren bestaan voor 90% uit

houtvezels en 10% uit milieuvriendelijke bindhars;

De aangeboden vloeren werken perfect in

samenwerking met vloerverwarming;

Daarnaast wordt ons laminaat in state-of-the-

art, energie-efficiënte installaties geproduceerd

die volledig voldoen aan de verwachtingen met

betrekking tot het minimaliseren van emissies en

de bescherming van het milieu;

Er wordt gebruik gemaakt van ecologisch

verantwoorde houtkap, hierdoor dragen onze

vloeren een FSC-certificering;

Onze laminaatvloeren bevatten geen

diethylhexylftalaat (DEHP) en veroorzaken daarom

geen veranderingen in de hormoonspiegels;

Door de duurzame manier van productie zijn onze

producten klaar om circulair te worden

hergebruikt, waardoor wij één van de weinige

leveranciers zijn in Europa die vloeren levert die

100% cradle-to-cradle zijn;

Naast duurzaam in productie zijn de vloeren

ook duurzaam in gebruik, zo krijgt u op onze

laminaatvloeren een fabrieksgarantie van maar

liefst 25 jaar. En op het legwerk 1 jaar.

De wereld om ons heen verandert en het wordt telkens belangrijker om bewuste keuzes te maken met betrekking tot
duurzaamheid. Als Wijnands Koornstra zijn wij dan ook erg trots dat wij vloeren aanbieden die zowel hoogwaardig van
kwaliteit zijn maar ook uitzonderlijk duurzaam en bijzonder scherp in prijs.

Gordijnstoffen

De volledige collectie vloeren en gordijnen vind je in onze showroom in
Alphen aan den Rijn. Je bent van harte welkom om een afspraak te

maken. Dit kan via onderstaand mailadres of QR code.

info@wijnands-koornstra.nl

Je vloer & gordijnen uitzoeken

Onze laminaatvloeren bevatten geen

Onze gordijnstoffen komen allemaal uit de EU. Dit

heeft als voordeel dat de lijnen kort zijn, de kwaliteit

controleerbaar en de productie volgens de Europese

richtlijnen. Wij laten de gordijnen voor je maken in

een Nederlands atelier. Op deze manier kunnen wij

de service en kwaliteit leveren waar we achter staan

en kun jij genieten van kwaliteitsgordijnen




