Haal warmte
in huis met
Groven Style

De zaakvoerder:
“In onze toonzaal presenteren wij
ongeveer honderd haarden en
een zestigtal schouwen. Dat is ook
één van de redenen waarom wij
niet op beurzen staan. We investeren liever in een uitgebreide toonzaal waar we potentiële klanten
kunnen ontvangen in een huiselijk
kader. We werken voor 99% op
referentie: “Wie tevreden is over
de service komt terug en/of stuurt
nieuwe klanten!”

Droom je van de warmte van een moderne, strakke gashaard of wil je liever wegdromen
bij een klassieke houtkachel? Ga dan zeker eens een kijkje nemen in de toonzaal van
Groven Style, de specialist van de smaakvolle sierschouw.
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Al eeuwenlang brengt vuur mensen bij elkaar. Het fascinerende
vlammenspel, de warme gloed en vooral de behaaglijke warmte
spreken tot de verbeelding. Dankzij de moderne technologie
brengt een hedendaagse haard die natuurlijke warmte en sfeer
in uw woning op een comfortabele manier.
Groven Style is sinds meer dan 45 jaar een gerenommeerd
schouwenontwerper. Zowel bij renovatie als bij nieuwbouw plaatsen wij gashaarden, inbouwhaarden en sierschouwen.

Van ontwerp tot uitvoering kan u rekenen op ons bekwaam
personeel: onze interieurarchitecten nemen uw wensen op in het
concept en onze ervaren vakmensen zorgen voor de perfecte
afwerking ter plaatse Wij leveren maatwerk in natuursteen, marmer, hout, gipsplaten, …
Als geregistreerd aannemer geven wij u de garantie dat u met
een kwalitatief hoogstaand bedrijf samenwerkt.

Exclusief schouwenbouwer met meer dan 45 jaar ervaring

Toonzaal

Vakmensen

Een bezoek bij Groven Style begint altijd
met een vrijblijvend, kennismakend gesprek. In eerste instantie wordt uitleg gegeven over de verschillende technieken en
de esthetiek.

Groven Style staat garant voor kwaliteit!
“We hebben een uitstekend team dat de
totaalafwerking van A tot Z garandeert.
We hebben de knowhow om alle mogelijke soorten haarden, schouwen en rookkanalen te plaatsen. Onze technici scholen
zich voortdurend bij en volgen regelmatig
opleidingen bij de fabrikanten. Hierdoor
kunnen we onze klanten optimaal tevreden stellen” aldus de zaakvoerder.

Vaak hebben mensen problemen met het
inplannen van een haard of schouw in
hun interieur. Ervaren interieurarchitecten
geven advies en bekijken ook de mogelijkheden om TV e.d. in het ontwerp op te
nemen. Na afspraak wordt samen met de
klant in de toonzaal een gepersonaliseerd
voorontwerp gemaakt en een vrijblijvende
offerte voorgesteld. Indien de klant beslist
om met Groven Style in zee te gaan, wordt
het voorontwerp gedetailleerd uitgewerkt
op computer. Tenslotte wordt de datum
van plaatsing vastgelegd.

Groven Style
Tiensesteenweg 110
3800 Sint Truiden
T: 011 68 21 38
F: 011 67 42 41
www.grovenstyle.be
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