SVEA
MAGAZINE
UNIEKE KEUKENS
LUXE BADKAMERS

INSPIRERENDE DESIGNS
NIEUWSTE APPARATUUR

Over ons
Svea Keuken en Bad is een hecht en professioneel familiebedrijf,
gevestigd in Son. Svea bestaat al een aantal jaren, maar is sinds
2015 zelfstandig verder gaan werken onder eigenaar Ivo Broeckx.
In onze showroom te Ekkersrijt kun je onze steeds vernieuwde
keukens en badkamers bezichtigen en inspiratie opdoen.
Geen inspiratie?
Geen probleem, ook daar kunnen wij jou mee helpen!
Onze passie is jouw droom keuken of badkamer ontwerpen en
leveren, maar dan met echte persoonlijke aandacht en service.
Wij maken dit waar door samen te werken met iedereen binnen
in het Svea team. Ons team bestaat momenteel uit vier medewerkers: Marieke, Iris, Cem en Ivo. Daarnaast werken wij met een vaste team van professionele monteurs.
Wij kunnen naast het monteren van jouw badkamer of keuken,
ook ontzorgen bij andere klussen zoals demontage, verleggen
van leidingen en stuken.
Door samen een (goed) bakje koffie te drinken, hopen wij samen
met jou tot een prachtig ontwerp te komen.

Maak kennis met ons team op de volgende pagina’s!

MARIEKE

Mijn naam is Marieke en ik woon samen met mijn man en dochter. Al vele
jaren heb ik interesse in ontwerpen van
interieur en uiteraard keukens en badkamers. Hiervoor heb ik ook twee opleidingen gevolgd en inmiddels werk ik
sinds 2015 in dit team. Binnen het team
zorg ik voor diverse taken zoals advies
geven, orderverwerking en ook voor
het vakkundig opmeten. Samen zorgen wij voor up to date houden van de
showroom!

IRIS

Mijn favoriete keuken is deze prachtige
greeploze keuken met LED verlichting
in de greeplijsten. Deze keuken bevat
type front én werkblad PORTLAND in
de kleur saffiergrijs. Dit is niet zomaar
een kleur, maar het oppervlak wordt
met echt cement met de hand aangebracht. Deze combinatie met de eiken
achterwand en het front maakt het een
elegante en indrukwekkende keuken!
De losgeplaatse ovens geven veel ruimtelijkheid.

Mijn favoriete keuken is mijn eigen keuken! Bij het zoeken naar een nieuw huis
was een van mijn wensen een grote keukenruimte. Dat is meer dan gelukt!
Wat ik leuk vind aan deze keuken is het
speelse effect door de 2 kast kleuren en
de variatie van greeploos en met grepen.
Op de BORA kookplaat na, is de keuken
volledig gevuld met Siemens apparatuur.
Zo bevat de keuken: een vaatwasser met
Zeolith (extra droog resultaat), een koeler,
een combimagnetron met warmhoudlade
en de BORA X Pure kookplaat. Dit is een
brede kookplaat uit de Pure lijn, waarbij
de kookzones gekoppeld kunnen worden
voor extra grote pannen. En tenslotte de
Quooker kraan!

Mijn naam is Iris en woon samen met
mijn vriend, zoontje Jens en hondje in
Papendrecht. Dit is een uurtje rijden naar
Eindhoven, wat ik er zeker voor over heb
om in dit fijne team te werken. In maart
2015 ben ik begonnen in deze branche
en sinds maart 2019 maak ik onderdeel
uit van het Svea team als orderverwerkster. Omdat we een klein team zijn en
alles in eigen beheer doen, van verkoop
tot aftersales, is het makkelijk schakelen
en snel geregeld!

CEM

IVO

Mijn favoriete keuken is "Torino" van
Nolte Kuchen met softmat in lava en
stijlvol gevormde fronten. Deze keuken
heeft een gouden jaren 20 stijl en dat
vind ik geweldig aan deze keuken.

Mijn naam is Cem Broeck en ik werk
met veel passie en plezier als adviseur
bij Svea sinds 2015. Mijn hoofdtaak hierbij is het ondersteunen van het team
en overzicht houden op de verkoop. Ik
woon samen met mijn vriendin in de
bruisende stad Breda en ga graag rustig
vissen en gezellig uit eten.

De grepen in art-deco-stijl zorgen voor
een hele bijzondere flair en elegantie.
Daarnaast bevat deze keuken enorm
veel opbergruimte door de hoogwaardige ladekasten in eiken Pinot. De verlichte vitrine met getint glas maakt deze
keuken helemaal af, dit is een belangrijk
stijlelement! Wat ik ook erg fijn vind aan
Torino is dat het lakfront leverbaar is in
18 verschillende kleuren.
Wat mijn favoriete keuken of badkamer betreft is dat moeilijk te bepalen
aangezien ik in elke keuken en badkamer genoeg onderdelen zie die heel
mooi worden beschouwd. Als ik dan
toch moet kiezen, ga ik voor de keuken
'Black Velvet' in onze showroom.
Wat ik leuk vind aan deze keuken is
dat het een en al exclusiviteit en luxe
uitstraalt door de combinatie van zwarte fronten en gouden accenten. De licht
groene onderkasten en marmerkleuren
tafel zorgen voor een bijzonder contrast.
Dankzij de ingebouwde LED-verlichting
valt deze keuken extra op. Een parel in
onze showroom!

Mijn naam is Ivo Broeckx en ben de
eigenaar van Svea keuken en Bad. Na
vele jaren in loondienst te hebben gewerkt in de keukenwereld heb ik in 2015
besloten om zelf de onderneming op
te starten Svea Keuken en Bad, met een
visie dat bij Svea de klant ten aller tijde
centraal dient te staan en met een grote
focus op de aftersales.

Onze showroom
In dit magazine kun je een greep uit ons assortiment bekijken, maar in
onze showroom kun je ze écht ervaren! Van klassiek tot modern, wij
hebben ze allemaal. Wij vernieuwen daarnaast onze keukens en badkamers constant, om up to date te blijven.
Sommige modellen zijn zelfs naar onze smaak ontworpen en gemonteerd door onze monteurs. Hierdoor heeft onze showroom een persoonlijk tintje en kun je ervaren hoe professioneel onze monteurs te
werk gaan.

Onze toppers in de keukens

Onze klantgerichtheid maakt ons niet alleen succesvol,
maar wordt ook mede mogelijk gemaakt door onze monteurs. Zonder hen kunnen wij jouw droom keuken niet
waarmaken. Elke topper heeft zijn eigen kwaliteiten, maar
professionaliteit en vakkundigheid is in elke geleverde keuken terug te vinden! Maak hieronder alvast kennis met een
aantal van onze vakmannen:

Jos

"Ik zit heel mijn leven al met veel plezier in dit vak. Momenteel monteer ik
al sinds 2015 keukens voor Svea als servicemonteur. Dit houdt in dat ik af en
toe nog keukens plaats, maar mij meer focus op de afterservice van al reeds
geplaatse keukens. Wat ik leuk vind aan mijn werk is het contact met mensen
en een keuken bouwen naar tevredenheid van de klant. In mijn vrije tijd vaar
ik graag in mijn eigen sloepje door Limburg. "

Ruud

"Na 14 jaar met veel plezier mijn credits te hebben verdiend in de keukenwereld, vond ik het tijd om mijn vleugels uit te slaan en mijn eigen keukenmontagebedrijf op te starten: DNJ Montage. DNJ Montage staat voor vakmanschap, service en klantgerichtheid. Wanneer wij jouw keuken plaatsen, kun je
ons erop vertrouwen dat jouw ontwerp in goede handen is,
vakmanshanden!"

Jeremy

"Al ruim 23 jaar vind ik uitdaging in mijn werk als keukenmonteur. Ik vind het
heerlijk om hele dagen bezig te zijn met mijn handen, waar ik ook erg goed
in ben. Ik werk al een aantal jaren met enorm veel plezier samen met
Svea Keuken en Bad."

KEUKENMERK			

HÄCKER

FRONTKLEUR			

ZILVEREIKEN

WERKBLAD			 MOLINO STARLIGHT
APPARATUUR 			

Wine and dine
Deze prachtige keuken is onze gebruikerskeuken. Een tijdloze, maar
toch moderne keuken. Hier bereiden
wij onze geliefde koffie voor onze
klanten, partners en teamleden. Alle
apparatuur in deze keuken is te gebruiken, zodat ook jij deze live kan
ervaren. Onze keuken is voorzien
van een gefineerde kastenwand en
een betonlook kookeiland.
Tip: Wij doen ook complete verbouwingen in de keukenruimte.
Dit houdt in: de oude keuken eruit, leidingen verleggen, keukenruimte opnieuw stucen en de nieuwe keuken plaatsen.

BAUKNECHT - QUOOKER - NOVY

KEUKENMERK			

NOLTE

FRONTKLEUR			

ZWART - AVOCADO

WERKBLAD			 LABRADOR VERT

Black Velvet
Deze keuken straalt een en al exclusiviteit en luxe uit door de combinatie van zwarte fronten en gouden
accenten. De licht groene onderkasten en marmer gekleurde tafel zorgen voor een mooi contrast. Dankzij
de ingebouwde LED verlichting in
de kastenwand valt deze keuken extra op. Toegevoegd een extra nis om
meer werkblad te kunnen creëren,
volop ruimte dus!

ACHTERWAND			

VISGRAAT JADE

APPARATUUR 			

ATAG - SIEMENS - QUOOKER - BORA

KEUKENMERK			

HÄCKER SYSTEMAT

FRONTKLEUR			

CRYSTAL WIT

WERKBLAD			 OYSTER COMPOSIET
APPARATUUR			

CEASAR WHITE
Onze greeploze keuken bevat een
modern, groot eiland. Door de hoogglans MDF gelakte fronten straalt
deze keuken veel licht uit. Daarnaast
bevat deze keuken veel ruime lades
rondom het eiland en opbergmogelijkheden. De verlichting in de greeplijsten doen het laten lijken alsof
het composieten blad zweeft, een
prachtig effect dus!

Wij geven als tip mee: een schone en droge doek is al
genoeg om de keuken weer te laten glanzen!

SIEMENS - NOVY

KEUKENMERK 		HÄCKER SYSTEMAT
FRONTKLEUR			

LAVAGRIJS - MDF MATGELAKT

WERKBLAD			 LAVAGRIJS - KUNSTSTOF
BARBLAD 				CARRARA MARMER
ACHTERWAND			CARRARA MARMER
APPARATUUR			

Touch of Marble
Een geliefde keuken, waarbij de focus ligt op de trend Carrara marmer. Deze keuken is voorzien van
een kookeiland met daarin een Bora
kookplaat en een leuk zitgedeelte.
De functionele Amerikaanse koelkast en de vele kasten zorgen ervoor
dat er altijd voldoende opslagruimte is voor je eten en drinken. De verlichting in de bovenkasten geeft een
sfeervol effect waarbij de Quooker
kraan direct opvalt.

MIELE - SIEMENS - BORA

KEUKENMERK			

HÄCKER CLASSIC

FRONTKLEUR			

AGAATBLAUW - MASSIEF EIKEN

WERKBLAD			 ARDUIN ANTIEK - MARMER
				
ACHTERWAND			
HANDGEVORMDE TEGELS - PORTO
APPARATUUR			

STOVES RICHMOND - MIELE

Baby Blue
Een lichtblauwe massief eiken keuken is niet iets wat je vaak voorbij
ziet komen. Deze kleur kan je een
echte trend noemen en geeft jouw
woning een vriendelijke en zachte sfeer. Valt deze kleur niet bij jou
in de smaak? Geen probleem, dit
front is in 250 RAL-kleuren beschikbaar. De eyecatcher is natuurlijk het
Stoves Ritchmond inductie fornuis.
Dit fornuis is niet alleen mooi om te
zien, maar ook erg praktisch door de
2 multifunctionele oven, 1 grill oven
en 1 warmhoud lade in 1!

Het prachtige Stoves Richmond fornuis is in elke mogelijke kleur
leverbaar!

KEUKENMERK			

NOLTE KÜCHEN

FRONTKLEUR 		MATT ZWART 				
WERKBLAD			 SABA - COMPOSIET
ACHTERWAND			

SABA - COMPOSIET

APPARATUUR 		BAUKNECHT - FALMEC - JANSEN & DE
						BONT

M att B lack
De onderkasten in deze moderne
keuken zijn extra hoog, daardoor
heeft het lagere plinten dan over het
algemeen. De greeploze oven van
Bauknecht geeft een erg modern
detail. Door het verdiept composieten blad bij de kookplaat, geeft het
extra ruimte voor al jouw kookgerei,
ingrediënten en specerijen. Deze
keuken bevat daarnaast een bijzonder onderdeel: innovatieve verlichting. Deze verlichting kun je zonder
iets aan te raken met een swipe in
de lucht bedienen! Daarnaast ziet
het er ook nog prachtig uit.

Deze keuken bevat stoere mat zwarte kasten met anti vinger-print. Dit
betekent minder schoonmaakwerk en meer tijd om te genieten!

KEUKENMERK			

BAUFORMAT

FRONTKLEUR 		WILD EIKEN - KUNSTSTOF			
WERKBLAD			 BIANCO PURA - COMPOSIET

Wild Oak
Een houtlook in jouw keuken geeft
een enorm warme, natuurlijke en
aardse uitstraling. Deze keukenstijl
is met allerlei interieurs te combineren. Ook voegt het een gezellige
sfeer toe aan elke woning. Daarnaast is het erg trendy en uniek, je
kan namelijk kiezen uit de houtlook
of écht hout. Het is maar net wat bij
jou past!
Tip: Na het reinigen van echt hout moeten de fronten altijd
zorgvuldig worden drooggewreven, om uitzetten of verrotten
te voorkomen.

ACHTERWAND			

ANTRACIETGRIJS - BOKMERK

APPARATUUR			

SIEMENS - FALMEC

KEUKENMERK			

BAUFORMAT

FRONTKLEUR			 GRAIN & SILK - KUNSTSTOF
						GREEPLOOS - PUSH TO OPEN
WERKBLAD			 COMPOSIET
APPARATUUR			

Blue
Deze volledig greeploze keuken is
van alle gemakken voorzien. Met de
grote lades en super hoekkast wordt
de ruimte optimaal benut. Deze
keuken is voorzien van top Siemens
apparatuur en is de keuken in vele
kleuren en afmetingen te verkrijgen.
De geschilderde achterkant zorgt er
voor dat je met alle tijden mee kan
gaan.

Een witte keuken is makkelijk én leuk te decoreren. Leef je
uit op verschillende kleuren en patronen!

SIEMENS

KEUKENMERK 		BAUFORMAT
FRONTKLEUR 		MOONLIGHT GREY
WERKBLAD			 SEGA DARK - GRANIET

Old Dutch
Deze gezellige keuken is voorzien
van een fantastisch 90cm breed fornuis. Het granieten aanrechtblad is
het begin van een gezellige sfeer in
huis. Het bankje in de keuken is een
sfeervolle toevoeging. Kom deze
keuken in onze showroom bekijken en personaliseer deze keuken in
jouw ruimte.

Deze keuken is verkrijgbaar in verschillende opstellingen,
kleuren en maten. Wij kunnen alles aanpassen naar jouw
wens!

ACHTERWAND			

SEGA DARK - GRANIET

APPARATUUR			

SMEG - SIEMENS

Vakkundigheid in jouw badkamer
Het verbouwen en installeren van een badkamer inclusief het sanitair is een vakbekwame en tijdrovende klus. Daarom hebben wij een
aantal professionele installateurs in ons team. Door onze langdurige
samenwerking, kunnen wij jou garanderen dat jouw badkamer perfect wordt geleverd. Maak alvast kennis met onze toppers:

Dennis

"Ik ben eigenaar van DF Installatietechniek, een bedrijf met ruim 20 jaar ervaring gericht op het plaatsen van badkamers. Wij staan voor hoogwaardig
vakmanschap en goede service, persoonlijke betrokkenheid en een goede prijs-kwaliteit verhouding. Mijn team is daarnaast ook gespecialiseerd in
loodgieters werkzaamheden en centrale verwarmingen."

Ron

"Ik werk al ruim 6 jaar samen met het team van Svea. Mijn specialiteit is het
renoveren van badkamers en toiletten, dit doe ik al 15 jaar. Mijn werk is gebaseerd op het feit dat de behoefte van de klant van het grootste belang
is. Ik ben daarom volledig toegewijd om aan deze behoefte te voldoen. Het
gevolg hiervan is: terugkerende blije klanten die mij doorverwijzen!"

Nick 040 Groep

"040 Groep is opgezet door Nick en Frank, beide woonachtig in de regio
Eindhoven. Bij de start in 2014 was ons doel: het bouwen van een bedrijf
dat service kan bieden op elk facet in de renovatie binnen de regio Eindhoven. Wij werken al ruim 3 jaar samen met Svea Keuken en Bad. Onze werkzaamheden voor dit team zijn voornamelijk het monteren van badkamers en
daarnaast doen wij ook keuken voorbereidingen."

MARBLE LUXURY
De marmeren tegel in deze badkamer voelt zeer zacht aan waardoor het perfect thuishoort in een
badkamer. Het wordt geassocieerd
met luxe en comfort en tovert zelfs
de kleinste ruimte om tot een paleis. Ovale vrijstaande badkuipen
en marmer gaan erg goed samen.
De combinatie met zwarte vierkante tegels en het zwarte meubel
maakt het wat stoerder. Het meubel
is voorzien van twee prachtige waskommen. Dit kunnen wij in verschillende kleuren leveren!

KLEURSTELLING
MARMER
ZWART WIT
SANITAIR
VRIJSTAAND BAD
MEUBEL MET OPBOUWKOMMEN

PADANA
Een badkamer met drie soorten
tegel patronen, geeft een leuk en
speels effect. Hierdoor voelt de ruimte niet te eentonig. De grijsbruine
kleur komt bij alle drie de patronen
terug. De tegel in de inloopdouche
heeft weer andere tinten grijsbruin
en een ander patroon. Het houten
meubel geeft deze prachtige badkamer weer een extra aardse tint.

KLEURSTELLING
GRIJS BRUIN
MARMER GRIJS
SHERWOOD
SANITAIR
DOUCHETOILET
INBOUW REGENDOUCHE
SUNSHOWER
PUSH TO OPEN BADMEUBEL

Een inbouwnis kun je gebruiken om jouw spullen stijlvol
neer te zetten of de badkamer decoratief aan te kleden.

MARTE BLACK
Geniet in deze badkamer van ruimte en comfort. Inclusief royaal bad,
inloopdouche en een design wastafel voor een rustiek effect. Luxe zit
vaak in de mooie details, denk bijvoorbeeld aan strakke, gemetselde
nissen. De nissen bieden extra opbergruimte. De Sunshower die in
deze badkamer is geplaatst geeft
een extra wellness effect.
Tip: een led-verlichtende spiegel past perfect
in een donkere badkamer.

KLEURSTELLING
ANTRACIET - WIT
SANITAIR
INBOUW BAD
RUIME DOUCHE
WAND INBOUWKRAAN

URBAN DARK
Deze badkamer is voorzien van beton look tegels, de strak witte muren
geven de ruimte een open gevoel.
Een urinoir maakt het makkelijk voor
het hele gezin. Het meubel is in alle
kleuren beschikbaar. De planken
van het meubel geven deze badkamer ook erg veel vorm en is in veel
verschillende materiaalsoorten en
kleuren leverbaar.

KLEURSTELLING
BETON
SANITAIR
OPBOUWKOM
URINOIR
INLOOPDOUCHE
Tip: geef jouw grijze badkamer meer sfeer door kleurrijke
accessoires toe te voegen.

ECLIPSE 					
Deze badkamer heeft zijn naam te
danken aan het speciale effect van
de spiegel. De wand achter de spiegel is met een koper kleur verf opgepoetst waardoor het een koper
effect geeft. Daarom is er ook gekozen voor koperen kranen in de
badkamer: "Brushed Copper" van
Hotbath. De glanzende marmertegels op de vloer in combinatie met
de robuuste natuurstenen wandtegels geven deze badkamer een luxe,
maar ook natuurlijke uitstraling.

KLEURSTELLING
BLACK MARBLE
3D NATUURSTEEN
SANITAIR
HALF VRIJSTAAND BAD
LUXE RADIATOR
TWEE LADE BADMEUBEL

BRUXXELES 2.0
De naam verklapt het al; het is de
meest recente versie van onze
Bruxxeles badkamer! Deze badkamer past in elk huis, het is modern
maar ook tijdloos. De achterwand
van het toilet is daarentegen weer
enorm trendy. De visgraat tegel, wie
kent het nou niet? Het houten meubel geeft de strakke badkamer weer
een beetje warmte.

KLEURSTELLING
ZWART - WIT - HOUT
SANITAIR
BADMEUBEL MET SPIEGELKAST
DUBBELE KRANEN
ZWEVEND TOILET
HANDDOEK RADIATOR

WOODEN GREY
Deze badkamer is betegeld met grijze en natuurlijke tinten. Het meubel
bevat enorm veel opbergmogelijkheden. De mozaiek tegels geven een
speels effect. Het open regaal geeft
je de mogelijkheid om te decoreren.
Een mooie varen plant of droogboeket zal prachtig staan in deze badkamer, zodat het een natuurlijke tint
kan geven!

KLEURSTELLING
BRUIN - ZAND
SHERWOOD
SANITAIR
DUBBELE KRAAN
RUIME BADKAMERKAST
INLOOPDOUCHE

OLIVE
Olive is de nieuwe, hippe plaatsvervanger van Metro Magnolia! Deze
badkamer bevat een prachtig olijfkleurig badmeubel met zwarte accenten in een zandkleurige omgeving. De hexagontegels zijn erg
trendy in combinatie met de stalen
kozijnen look. De binnenkant van
het glas is gelaserd waardoor het
anti-kalk is, dat scheelt dus poetsen.
Een gaaf detail: de kraan van het bad
bevat een cascade bad thermostaat
met waterval uitloop.

KLEURSTELLING
ZAND
MAT ZWART
OLIJFGROEN
SANITAIR
EXTRA GROOT BAD
INLOOPDOUCHE
INDUSTRIËLE DOUCHEWAND

Hexagontegels zijn trendy momenteel. Ook wij leveren
deze in verschillende kleuren!

WILD OAK
In deze badkamer kom jij tot rust!
Er is aan opbergruimte geen gebrek
dankzij het grote meubel van 120cm
en de twee hoge kasten in de kleur
"Wild Oak". Deze prachtige kleur
geeft deze rustige badkamer een natuurlijk tintje. De badkamer is voorzien van een extra grote doucheruimte van maar liefst 100x160cm,
dus gezellig samen douchen is mogelijk.

KLEURSTELLING
WILD OAK
GRIJSBRUIN
SANITAIR
DUBBELE WASTAFEL
INLOOPDOUCHE
ZWEVEND TOILET
HOGE KASTEN

Door de rustige kleuren is deze badkamer makkelijk te
decoreren met prachtige kleuren, van natuurlijk groen tot
azuurblauw.

Häcker produceert moderne inbouwkeukens die voldoen aan
de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit, functionaliteit
en design en die bovendien lang meegaan.
Met beide productlijnen classic en systemat bieden zij een
zeer uitgebreid assortiment, waarmee wij de basis leveren
voor individuele droomkeukens.

Bauformat is een Duits keukenmerk dat bekend staat om
goede kwaliteit, frisse ontwerpen en innovatieve technologie. Hun collectie is een functionele mix van mooie kleuren
en moderne accenten gebaseerd op de laatste trends.
Modern en toch tijdloos. Ook staan zij voor duurzaam ondernemen.

O.a. onze badkamer merken

Kwaliteit en een goede ambachtelijke afwerking karakteriseert
de keukens van Nolte. Al meer dan 50 jaar ‘made in Germany’.
Het grote assortiment aan verschillende fronten, werkbladen,
decors, grepen en greeploze varianten past gegarandeerd ook
bij uw smaak.

Heb je vragen/wensen waar je graag eens met één van onze
adviseurs over zou praten? Vul hier het formulier in voor een
gesprek en een vrijblijvend advies. Wij nemen zo spoedig
mogelijk contact met jou op.
Of maak een afspraak via:
eindhoven@sveakeukens.nl
0499 745 420
		Facebook

OPENINGSTIJDEN
Maandag
10:00 - 18:00
Dinsdag		
10:00 - 18:00
Woensdag 10:00 - 18:00
Donderdag 10:00 - 18:00
Vrijdag		
10:00 - 21:00
Zaterdag
10:00 - 17:00
Zondag		
12:00 - 17:00

