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ONTMOET TOM - ONDERNEMER VAN 
MARQUARDT KÜCHEN IN OISTERWIJK
Wie op zoek is naar een absolute topkeuken 

kan sinds kort terecht bij Marquardt Küchen 

in Oisterwijk.  Aan het Sprendlingenpark opent 

Tom Heere daar samen met echtgenote Patricia 

en collega’s Wouter en Semih hun nieuwe 

keukenspeciaalzaak.

Je hoeft Tom niets meer te vertellen over het 

reilen en zeilen in de keuken business. Met ruim 

30 jaar ervaring in de branche (ooit begonnen als 

verkoper en doorgegroeid tot directeur bij een 

landelijk opererend keukencentrum) begon het bij 

Tom toch te kriebelen en nam het verlangen naar 

een nieuw avontuur toe: “als directeur ben je veel 

aan het vergaderen. Maar ik miste het contact 

met klanten, de winkel en het ontwerpgedeelte. 

Daarom wilde ik weer zelfstandig aan de slag met 

een eigen, nieuwe zaak. Dat is gelukt. Daar ben ik 

hartstikke blij mee”. Door te kiezen voor het Duitse 

merk Marquardt Küchen, dat beschikt over een 

eigen granietfabriek, kunnen klanten kiezen voor 

een keuken van een topmerk met een uitgebreide 

collectie bijzondere, maar zeker ook betaalbare 

keukenbladen van natuursteen.

PRONORM X-LINE
ARCTIS WIT

• Composieten werkblad: Molino Oscuro Leather 6cm dik

• Luxe kookplaat en afzuiging van Bora in werkblad

• Kunststof front met een ultiem mat effect

€ 11.772,-

NOLTE MATRIX 900
ZWART SOFTMAT MESSING / 

INCA GOUD

• Keramieken werkblad: 

 Nero Greco Satin 1,2 cm dik

• Luxe hoekopstelling met 

 gouden accenten

• Afzuigunit zit stijlvol in de bovenkast 

 verwerkt

Designkeuken met een dik, 
composieten werkblad dat voor 
een stoere look zorgt

Tom Heere

Ondernemer

“Persoonlijk contact en een goed avies. 

Daarmee onderscheiden wij ons. En daar 

gaan we ver in.  Zelfs nadat uw keuken 

geplaatst is kom ik persoonlijk langs om 

de hele keuken nog één keer grondig door 

te lopen. Zo kunnen wij de kwaliteit voor 

100% garanderen”.

“WIJ TREKKEN
ZOVEEL TIJD
VOOR U UIT ALS 
U NODIG HEEFT”.

BIJ AANKOOP VAN EEN KEUKEN NU 
TIJDELIJK EEN BAD BOYS VUURKORF 
CADEAU!
Bovenop de toch al voordelige keukens bij 

Marquardt Küchen Oisterwijk ontvangt u deze 

Bad Boys vuurkorf als extra openingscadeau.



PRONORM PROLINE
EIKEN MARCATO

• Granieten werkblad: Zwart M Antiek 3 cm dik

• Uniek handgemaakte spoelzuil van graniet

• Voorzien van luxe set Siemens apparatuur

PRONORM X-LINE / PROLINE
ZWART GELAKT ULTRAMAT

• Granieten werkblad: Grau M Antiek 8 cm dik

• Unieke zwarte matlak keuken

• Granieten plantenbak in combinatie met houten 

 tafel geeft deze keuken haar karakter

PRONORM PROLINE
WIT GLANZEND GELAKT

• Marmeren werkblad: Taj Mahal 4 cm dik

• Goud accenten

• Marmeren spoelbak 

Prachtige houtlook 
keuken met unieke 
details waaronder een 
handgemaakte spoelzuil

Urban keuken met een unieke opstelling en voorzien 
van luxueuze keukenapparatuur van Neff

“WIJ HEBBEN ALLE 
AANDACHT VOOR UW 
PERSOONLIJKE WENSEN”.

25
jaar

GRANIET GARANTIE

Patricia, 

Gastvrouw

“Als gastvrouw zorg ik er altijd 

voor dat er een lekker hapje 

en drankje klaar staat. Komt 

u rond etenstijd langs? Dan 

kunt u natuurlijk altijd een 

hapje mee-eten”.



PRONORM PROLINE
EIKEN AGAATGRIJS GEFINEERD

• Granieten werkblad: Labrador Brons Leather

• Houten keuken in mat gelakte uitvoering

• Voorzien van luxe Gaggenau apparatuur

PRONORM PROLINE
DENVER EIKEN

• Composieten werkblad: 

 Belgian Storm Leather 8 cm dik

• Voorzien van luxe Neff apparatuur

• Onderbouw spoelbak met luxe spray kraan

€ 17.818,-

PRONORM PROLINE
CUBANIT GLANZEND

• Composieten werkblad:

 Molino Saba Gepolijst 8 cm dik

• Metallic effect met schittering

• Open regalen geven sfeer

€ 10.159,-

BIJ MARQUARDT KÜCHEN GAAN 
WE ALTIJD MET DE LAATSTE 
INNOVATIES MEE.
HIERONDER VINDT U 3 VOORBEELDEN VAN DE LAATSTE INNOVATIES OP KEUKENGEBIED:

1. BORA

Eén van de laatste innovaties op kookgebied 

is de BORA inductie met veldafzuiging. 

Deze kookplaat is een inductiekookplaat en 

afzuiging in één, waardoor u geen aparte 

afzuigkap meer nodig heeft. Met een BORA 

kookplaat wordt de kooklucht schoner, is 

de afzuiging stiller en heeft u geen schouw 

meer nodig voor uw afzuiging. In onze 

showroom liggen maar liefst 3 aangesloten 

BORA kookplaten, wij geven u graag een 

demonstratie. 

2. 3-in-1 kraan

Ook op het gebied van kranen staat de 

technologie niet stil. Bij Marquardt Küchen 

verkopen we naast de conventionele kranen 

nu ook 3-in-1 kranen. Met een 3-in-1 kraan 

beschikt u naast over koud water binnen 

enkele seconden over warm- of zelfs kokend 

water. Dat maakt het koken wel zo snel en 

gemakkelijk. Dankzij de extreme isolatie zijn 

deze kranen uiterst efficiënt met energie, wat 

ook nog eens goed is voor uw portemonnee. 

Wilt u graag een 3-in-1 kraan testen? Dit kan 

bij ons in de showroom.

3. Stoomoven

Wist u dat bij het koken van groenten een 

hoop vitaminen verloren gaan? Ook komt het 

koken van groente de smaak niet altijd ten 

goede. Bij Marquardt Küchen hebben we hier 

de oplossing voor: een stoomoven. Door de 

innovatieve manier van verwarmen blijven 

in een stoomoven vitaminen in de groenten 

bewaard en blijft de groente ook nog eens 

lekker knapperig. Wij vertellen u er graag 

meer over in onze showroom.

De voordelen van 
Marquardt Küchen

•  Graniet uit eigen fabriek

•  25 jaar garantie op graniet

•  Netto prijzen

•   Altijd een goed advies

•  3D ontwerp van uw keuken



Ons hoogwaardige natuursteen 

komt onder andere uit Noorwegen, 

Finland, Italië, Zimbabwe, Zuid-

Afrika, India en Brazilië. De onstaan-

geschiedenis van natuursteen 

begon honderden miljoenen jaren 

geleden op ca. 2.000 meter onder 

de grond en wordt verteld door de 

kleurschakelingen en adering. Elke 

steen is uniek, zodat ook uw keuken 

geen gelijke kent. 

In deze folder vindt u slechts een 

kleine greep van alle mogelijkheden 

die wij bieden. Komt u eens 

langs in onze nieuwe showroom, 

u zult versteld staan van alle 

mogelijkheden. Mogen wij u 

vrijblijvend adviseren? Dan krijgt u 

van ons een goed advies en gratis 3D 

ontwerp. Een hapje en drankje staan 

klaar.
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Maandag  Gesloten

Di t/m do 09:30 - 17:30

Vrijdag  09:30 - 20:00

Zaterdag 09:30 - 17:00

Elke 1e zondag van de maand 

koopzondag 12:00 - 17:00
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Wouter Kuster,

keukenadviseur

“Bij Marquardt Küchen heb ik 

de vrijheid om zelf de keuken 

van A tot Z te ontwerpen. 

Deze vrijheid zorgt ervoor dat 

ik de keuken altijd helemaal 

op basis van de wensen van 

de klant samen kan stellen. 

Tom kijkt altijd nog even mee naar het definitieve ontwerp en 

geeft soms nog slimme tips. Want met mogelijkheden die bijna 

eindeloos zijn, is er altijd een goed alternatief voor handen. Zo 

kunnen wij de perfecte keuken voor onze klanten garanderen”.

Marquardt Küchen heeft een 

eigen granietfabriek; de grootste 

granietfabriek van Duitsland. In onze 

fabriek in Emleben, in het hart van de 

Duitse deelstaat Thürlingen, wordt 

jaarlijks meer dan 95.00 vierkante 

meter natuur- en kwartssteen 

verwerkt. Dankzij ons keukenconcept 

en ons brede assortiment Duitse 

merkproducten krijgt u bij ons uw 

keuken met graniet geheel uit één 

hand, rechtstreeks van onze fabriek 

in Duitsland. En dat alles Made in 

Germany.

DUITSLANDS GROOTSTE 
EIGEN GRANIETFABRIEK!

NATUURSTEEN UIT DE 
HELE WERELD!

LAAT U INSPIREREN 
IN ONZE SHOWROOM

EXTRA KOOPZONDAGEN
30 SEPTEMBER 

& 7 OKTOBER

Op afspraak ook buiten reguliere 

openingstijden open


