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KEUKENGALERIJ BESTAAT 5 JAAR

Klassieke en moderne keukens
voor een betaalbare prijs
Als men de Keukengalerij in Bilzen
bezoekt, pas dan zal deze keukenexpert al zijn boeiende geheimen prijs
geven. Heel de etalage straalt een
uitnodigende aantrekkingskracht
uit.

zijn geld krijgt”, zegt Eric Gybels,
“onze ontwerpen hebben een opvallend designgehalte en zijn van
hoog niveau. Onze uitdaging is altijd om een keuken van topkwaliteit af te leveren tegen een billijke
prijs. Over onze keukenconcepten
is zo doorgedreven nagedacht dat
zij een perfecte functionaliteit tot
in het details geven. Zij zijn daardoor nog gerieflijker en mooier zo-

dat de keukenprins of –prinses er
iedere dag opnieuw voldoening zal
aan beleven. Bovendien zijn de ingebouwde keukenapparaten van
topmerken wat op dat vlak dan
weer de garantie geeft van een lange levensduur.”
Er is geen twijfel mogelijk, de Keukengalerij levert een keuken af die
vanaf de offerte tot de plaatsing het
werk is van vakmensen.

De eerste stap naar de Keukengalerij kan op verschillende manieren gezet worden.
Eric Gybels kan ter plaatse opmetingen komen maken maar
het is nog veel handiger om
met een plan naar de toonzaal
te trekken. Daar verdwijnen al
die gegevens in de computer
en dan kan het virtuele keukenwonder zijn verrassende
werk beginnen. Op het pcscherm ziet de klant stap voor
stap zijn keuken verschijnen.
Hij kan als het ware in 3D door
de virtuele keuken wandelen.
Aanpassingen van het ontwerp, de inbouwapparatuur,
van de materialen en de kleuren zijn direct zichtbaar. Iedere vraag van de klant krijgt
meteen een antwoord. Laat je
verrassen door dit computervernuft om de juiste keuze te
maken. Een betere service
voor verkoop bestaat niet.

SERVICE
NA VERKOOP

Na de professionele topbegeleiding van het traject tussen offerte
en definitieve plaatsing van de keuken, is de dienstverlening van de
Keukengalerij nog niet afgelopen.
Een goede en correcte service na
verkoop is even belangrijk. De Keukengalerij werkt met eigen personeel, kan tijdig leveren en snel en
accuraat reageren om eventuele
problemen op te lossen. Het installeren van hun keukens is zonder meer vakwerk. .

Sterk in prijs

De eeuwige uitdaging van Eric Gybels is om de klant een kwaliteitskeuken aan een billijke prijs te bezorgen. “Sterk in prijs” is de slogan die hij
hanteert maar “Sterk in prijs en kwaliteit” zou nog beter weergeven wat
de Keukengalerij in zijn mars heeft om die slogan steeds opnieuw waar
te maken. “Wij kunnen heel
flexibel werken omdat we beschikken over een eigen plaatsingsdienst”, zegt de zaakvoerder. “De klant kan de persoonlijke begeleiding vanaf
ontwerp tot realisatie erg
waarderen. Vanwege onze
professionele service werken
ook betrouwbare en degelijke
aannemers in de woningbouw
met ons samen. Maar ook in
dat samenwerkingsverband
heeft de klant steeds het laatteitslijn van de Keukengalerij zit- ste woord om zijn keuzes te
ten.
maken.”

Website

Inbouwapparaten van topkwaliteit

Zaakvoerder Eric Gybels ontvangt zijn klanten van maandag tot zaterdag doorlopend
van 10 tot 18 uur.
Wie van op afstand de vele
troeven van de Keukengalerij
wil leren kennen, kan altijd
www.keukengalerij.be raadplegen. De website wordt eerlang vernieuwd.

Voor een in het oogspringend design dat de functionaliteit combineert tot een gebruiksvriendelijke
keuken, is de Keukengalerij de uitgelezen partner. Voor Eric Gybels
is iedere facet belangrijk en dus
zijn de beschikbare inbouwapparaten evenzeer van topkwaliteit.
Siemens, Neff, Atag, AEG en Zanussi zijn stuk voor stuk topproducenten die op dezelfde hoge kwali-

De sterkste NAJAARSACTIE in Limburg

Wij maken het verschil in prijs

Eens binnen wordt deze uitstraling
meer dan bevestigd. Men wandelt
er van de ene keukenverbazing in
de andere en treft er alle stijlen aan,
gaande van klassiek tot ultra modern. Naast het keukenaanbod in
zijn toonzaal heeft zaakvoerder
Eric Gybels nog een grote verrassing in petto. Op zijn computer
kan hij de klanten hun virtuele keukendroom laten zien. Zij kunnen
als het ware rondwandelen in hun
eigen keuken. Er zijn dus redenen
te over om de Keukengalerij aan de
Maastrichterstraat 34 in Bilzen te
bezoeken.
De Keukengalerij bestaat 5 jaar en
heeft in die periode een uitgebreid
en tevreden klantenbestand opgebouwd. “Onze vakbekwaamheid is
onze voornaamste garantie dat de
klant een kwaliteitskeuken voor
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