Werkwijze

Hoe wij werken
ALL STYLE KEUKENS is een full-service keukenvakzaak uit
Arnhem. Wij werken altijd uitsluitend op afspraak zodat we
alle tijd voor u hebben. Als ontwerpers zijn wij specialist in
het samenstellen en leveren van échte maatwerk keukens. Met
onzinnige actie’s waarbij u “van alles gratis” krijgt
verleiden wij geen klanten. Wij verleiden u liever met een
mooi keukenontwerp en een bijzondere keuken waar goed over is
nagedacht en die wij u tegen een eerlijke prijs aanbieden.
Onze keukens worden gemaakt door innovatieve maatwerk
keukenfabrikanten die ons niet beperken in onze creativiteit
en die weten wat individueel design betekent.

Route Keukentraject
we maken de eerste afspraak bij de klant thuis
u ontvangt een bevestiging van de gemaakte afspraak per
e-mail
we vragen u om onze vragenlijst alvast zo volledig

mogelijk in te vullen
de maten van de ruimte worden indien mogelijk meteen
opgemeten
we bespreken de mogelijkheden voor de keukenopstelling
we bepalen samen de indeling van deze keukenopstelling
de uitvoering zoals bijvoorbeeld greeploos, glanzend,
mat of een kleurcombinatie
we nemen de wensen en behoeften van de inbouwapparatuur
met u door
bespreken alle mogelijkheden voor aanrechtbladmateriaal
en afwerking
bepalen het model en de uitvoering van de spoelbak en de
kraan
de wensen voor accessoires zoals sfeer- en
werkverlichting, afvalsysteem enz.
bepalen of en zo ja, welke voorbereidende werkzaamheden
er noodzakelijk zijn
met al deze informatie gaan wij vervolgens aan de slag
we maken een compleet en passend keukenontwerp met
handschets tekeningen
van dit keukenplan maken we een realistische prébegroting als totaalofferte
wij informeren u per e-mail uitgebreid over deze
begroting
wanneer onze aanbieding voor u passend is maken we een
vervolgafspraak
in onze keukenstudio kunt u alle keuzes maken voor
kleuren, materialen en de techniek
na uw opdracht maken wij een fotorealistische 3D
weergave plus mini-video
we spreken een datum af voor de levering en de montage
van de keuken
u ontvangt een uitgebreide orderbevestiging met de
gemaakte afspraken en alle gemaakte keuzes
wij begeleiden de levering en de montage van uw keuken
van A tot Z
uw keuken wordt gemonteerd door ervaren en vakkundige

monteurs
na montage volgt een uitgebreide oplevering van de
keuken met uitleg en advies

