Be kijk uw

Ervaar de luxe en comfort van onze
prachtige tegelcollecties en maak kennis
met een grote diversiteit in tegelsoorten
en -maten. In onze toonzaal in Edam kunt
u zes dagen per week terecht voor een
unieke Tegelexperience. Wij begeleiden
u bij de keuzes waarvoor u staat, en met
onze unieke 3D-software kunt u daarna
zelf ervaren of uw voorkeur ook echt goed
aanvoelt. De juiste beslissing? Die neemt
u daarna vanzelf.
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Expertise

Alles onder één dak

Op ons kunt u bouwen. Door onze kennis van materiaal
en onze expertise in de realisatie snappen wij het keuzeproces en het proces van de uiteindelijke uitvoering als
geen ander. En daar laten wij u graag van meeprofiteren.

Met trots bieden wij u in ons bedrijfspand een scala
aan mogelijkheden: van architectenruimte tot kantoor en
tegelopslag, met alle disciplines is rekening gehouden.
Onze grootste trots is natuurlijk de tegeltoonzaal zelf.
Want dat is waar we u ontmoeten!

Bij ons loopt u net dat stapje voor. Vanzelfsprekend zijn
wij goed op de hoogte van de laatste trends en hypes,
maar het inrichten van een ruimte gaat over meer dan
de keuze in materiaal. U heeft ook te maken met de
financiële haalbaarheid van uw wensen en talloze andere
praktische en technische aspecten. Of het nu gaat om
het inrichten van een enkele badkamer, of van een heel
(nieuwbouw)project; wij adviseren u graag.

Vakmanschap
Wat wij opleveren moet er perfect uitzien, daar staan
wij voor. Ons team van ervaren specialisten staat voor
u klaar om uw betegeling tot in detail te realiseren.
Met 30 ervaren tegelzetters in eigen loondienst is ons
tegelzetbedrijf een van de grootste in Nederland.
Toekomstgericht leiden we niet alleen nieuwe tegelzetters
op, maar we investeren ook continu in de bijscholing van
onze medewerkers. Zo bekwamen we ons in de nieuwste
technieken, zonder daarbij het oog voor traditionele
werkwijzen te verliezen. En mocht er onverhoopt toch

Exclusiviteit,
expertise
& vakmanschap
onder één dak

Wij nemen graag de tijd om u persoonlijk en met 3D-impressies te
begeleiden in uw keuzeproces. Daarom vragen wij u voor uw bezoek
een afspraak met ons te maken via: info@kirry.nl of 0299 451 600.

Gaat u voor een complete experience? Neem dan uitgebreid de tijd en
bezoek ook ons mooie historische Edam-Volendam.

iets mis gaan? Dan lossen we het altijd op!

Routebeschrijving:
Via A7: Op A7 (Zaandam-Hoorn) neemt u afslag nr. 6 Purmerend-Noord, richting
Edam Volendam (N244). Volg de N244 richting Edam-Volendam en sla linksaf bij de
stoplichten naar de N247 richting Edam. Neem op de eerstvolgende rotonde de 3e
afslag en sla rechtsaf naar de Oosthuizerweg. Na ca. 200 meter slaat u linksaf naar
Tegelshowroom Zwarthoed-Kirry.

Totaalzorg

Transparantie

In het aankoopproces begeleiden we u van koperskeuze
tot particuliere afbouw en treden wij op als aanspreekpunt
van en naar aannemers en projectbureaus. Doordat zowel
de werkvoorbereiding als coördinatie bij ons in huis plaatsvindt, zijn we daarbij altijd in staat snel te schakelen. We
bieden een totaalconcept door de inzet van ons eigen
team ervaren tegelzetters en een vaste pool van loodgieters, stukadoors en kitters, waarmee wij samenwerken.
Zo staan wij garant voor de beste kwaliteit.

Bij Kirry staat transparantie hoog in het vaandel; of
u nu klant bent vanuit een nieuwbouwproject, of dat
u individueel of zakelijk bij ons aanklopt. Voorop staat
dat wij u een helder en gespecificeerd verhaal bieden:
over de kosten, maar ook over wat wij uiteindelijk aan
u opleveren. Wij werken dus ook op de Volendamse
manier: vakkundig, snel en efficiënt. En afspraken?
Daar houden wij ons aan!

Openingstijden:
maandag: 13:00 - 17:30 uur
vrijdag: 09:30 - 20:00 uur

dinsdag - donderdag: 09:30 - 17:30 uur
zaterdag: 09:00 - 16:30 uur

Via N247: volg de provinciale weg N247 tot Edam. Neem op de rotonde de de 1e
afslag en sla rechtsaf naar de Oosthuizerweg. Na ca. 200 meter slaat u linksaf naar
Tegelshowroom Zwarthoed-Kirry.

Ga voor meer informatie naar www.kirry.nl en volg ons op:

Oosthuizerweg 13
Tel. 0299 451 601

1135 GH Edam
www.kirry.nl

