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VERNIEUWDE KARWEI IN BARNEVELD:
KLUSSEN EN INRICHTEN ONDER ÉÉN DAK

Barneveld, 28 november 2018 - KARWEI Barneveld opent vandaag haar

vernieuwde bouwmarkt. Consumenten kunnen hier vanaf nu niet meer alleen

terecht voor het klussen, maar ook voor inrichting en inspiratie. KARWEI

Barneveld heeft een groot assortiment kwaliteitsvloeren, designverlichting en

raam- en wanddecoratie. Om de opening van KARWEI Barneveld te vieren, zijn er

vanaf vandaag tot en met zaterdag 1 december diverse speciale acties voor

bezoekers op het programma.

Het assortiment in de winkel is nauwkeurig op elkaar afgestemd en bij elkaar geplaatst. Daarom

kunnen consumenten voortaan hun inrichting eenvoudig combineren en volgens de laatste

trends wonen. In totaal biedt KARWEI Barneveld ruim drieduizend vierkante meter aan

inspiratie voor klussen en inrichten.

 

“Onze vernieuwde inrichting zorgt ervoor dat we de nieuwste trends makkelijker kunnen tonen

en consumenten zo beter kunnen helpen bij de complete inrichting van hun huis”, zegt Peter

Vuijk, Bouwmarktmanager van KARWEI Barneveld. “Daarnaast zijn de assortimenten vloeren,

wanden, verlichting en raamdecoratie vergroot. Elke zaterdag geeft een professionele styliste

advies op het gebied van inrichting en kleurkeuze. De bouwmarkt is voorzien van de nieuwste

snufjes, zoals grote touchscreens die de kleur en materiaalkeuze in een virtuele ruimte laten

zien. En wij bieden een inmeetservice aan. Ik ben enorm trots op het resultaat en verwacht dat

we heel veel mensen gaan verrassen met deze vernieuwingen.”

⏲



OVER KARWEI

Alles wat je nodig hebt voor je doe het zelf klus, van ideeën tot uitvoering en materialen, vind je bij KARWEI, jouw
bouwmarkt en doe het zelf webwinkel.

Om de vernieuwingen van KARWEI Barneveld te vieren, zijn er in de openingsweek van

woensdag 28 november tot en met zaterdag 1 december 2018 speciale acties. Zo krijgen de

eerste vijftig klanten op woensdag een gratis krukje bij een besteding van minimaal vijftig euro.

Op vrijdag is er gratis interieuradvies van styliste Leonie Mooren. Op zaterdag kunnen de

bezoekers aanschuiven bij Hanneke de Leeuw om hun eigen moodboard te maken. Bovendien

ontvangen alle consumenten twintig procent openingskorting op het hele assortiment.

 

Meer inspiratie is te vinden op de website van KARWEI en de bouwmarkten.
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