
    Windsor
Keukens & Badkamers

     Handmade

Handgemaakt van massief  hout



Wanneer u meer keuken inspiratie wilt opdoen, is een bezoek aan The House of Windsor 
zeker de moeite waard. Leg uw keukenwensen aan onze ontwerpers voor en bekijk de 

kwaliteit van onze keukens. Voel hoe het is om een speciaal voor u ontworpen en 
vervaardige keuken te hebben.









Tailormade, is de Engelse 
benaming voor onze maatwerk

keukens, zorgvuldig met de hand
vervaardigd, op maat, en van hout.

Paneeldeuren afgehangen in een 
kozijn met delicate profilering.

Geschilderd in een kleur passend bij
de wensen van de klant. Fornuizen,
marmer of hardstenen werkbladen.

Kranen is waar wij in adviseren 
vanuit de passie voor het keuken.





Doordat de kastinterieurs tot op 
de milimeter op maat worden

gemaakt. Kan vrijwel ieder
huis, groot of klein, worden
voorzien van een inloopkast.

Deuren, ramen, leidingen,
schuine daken of andere
obstakels vormen geen

enkel probleem.
Elke kast kan worden

gecreeërd door het afscheiden
van een deel van de slaapkamer
dan wel door een aparte kamer

hiervoor te gebruiken.
Vanzelfsprekend wordt de

indeling geheel aangepast aan uw
wensen.

Windsor & Co helpt u deze droom
te verwezenlijken.





Windsor eikenhouten badmeubel designs ontstaan met passie voor de uitstraling en 
eigenschappen van eikenhout. Onze meubelen worden met de hand vervaardigd, waarbij 
wij de grootst mogelijke aandacht besteden aan de kwaliteit. tot in de kleinste details! wij 
garanderen u dan ook een duurzaam, solide eindproduct dat geheel aan uw wensen voldoet.



Om het badkamermeubel geheel naar uw smaak te maken, zijn onze meubels in diverse 
afmetingen te bestellen. Indien de standaardafmetingen niet passen bij uw keuze, is het 
mogelijk om een meubel geheel op maat te laten maken. Neemt u hiervoor contact met ons 
op. Wij adviseren u graag over de diverse mogelijkheden en materialen.



Bezoek onze website: www.windsorbathrooms.nl voor een impressie van onze showroom.
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