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Van A tot Z 
Wij  he lpen u graag



Keukens  
en sanitair

Keukens
In de keuken heerst het aangename thuisgevoel. Het is de plaat in het huis 

waar je leeft en die gerust gezien mag worden. Het is daarom belangrijk dat  

de keuken goed aansluit op uw persoonlijke wensen. Van strak tot 

klassiek, van licht tot donker. De smaken zijn zeer uiteenlopend. Vaak 

is ook maatwerk nodig om een keuken goed aan te laten sluiten bij uw 

wensen, eisen en de beschikbare ruimte. 

Sanitair
Daarnaast wilt u graag dat uw sanitair ook aansluit bij de persoonlijke stijl  

in het huis. Van een trendy toilet tot een industriële badkamer. Witzand 

biedt een breed assortiment sanitair aan en onze specialisten in Vriezenveen  

en Eibergen helpen u graag met het maken van de juiste keuzes.



Een deur is de entree van iedere ruimte en daarom bepalend voor de sfeer in uw woning. 

Witzand heeft een breed assortiment binnen-, buiten,- terras- en voordeuren. Daarnaast is er 

een grote keuze deurbeslag beschikbaar om uw deur helemaal naar wens te laten ontwerpen. 

Deurbeslag
Bij deurbeslag kunt u denken aan sloten, 

scharnieren, deurklinken, deurgrepen, 

schuifdeurbeslag en veiligheidsbeslag.  

Om uw deur zo goed mogelijk bij uw  

wensen te kunnen laten aansluiten, is een  

ruime keuze aan deurbeslag beschikbaar.  

Van geborsteld of gepolijst rvs tot messing. 

Onze specialisten helpen u graag de juiste  

deur en het juiste beslag te vinden. 

Binnendeuren
Van luxe binnendeuren voorzien van 

glas tot een strakke dichte deur die een 

ruimte meer privacy biedt, van modern 

tot klassiek. Het assortiment dat 

beschikbaar is bij Witzand is zeer divers. 

Buitendeuren
Bij buitendeuren kunt u denken aan voordeuren 

en terrasdeuren. Ook deze zijn verkrijgbaar in 

klassieke tot moderne uitstralingen. Terrasdeuren 

creëren een gevoel van ruimte en een mooie 

overloop van de tuin naar de woning. 

Binnen- & 
buitendeuren 
en deurbeslag



Stijlvolle Inbouwkast op maat
Met een inbouwkast zult u uw ruimte optimaal benutten. De kast kan op 

uw gewenste maat vervaardigd worden, zodat het exact aansluit op uw 

wensen. De kast wordt van hoogwaardige materialen samengesteld. 

Bij het samenstellen kunt u kiezen uit moderne-, klassieke-, mediterrane- 

of landelijke stijl. U kunt vanzelfsprekend ook kiezen voor een kast zonder 

stijldeuren. Hierin zijn verschillende varianten beschikbaar zodat u de 

inbouwkast volledig kan laten aansluiten bij de sfeer van uw woning. Ook 

kunt u de gewenste kleur kiezen, hiervoor is een rijk palet aan warme 

kleuren voor u samengesteld. 

Stij lvol le 
inbouwkasten

Mediteraan Landelijk

Klassiek

Modern



Kom voor meer 
inspirat ie naar 
één van onze 
showrooms

Inspiration



Keramische tegels
Tegels zijn er in verschillende soorten,  

maten en toepassingen. Van wandtegels  

tot vloertegels. Van lichte tot donkere  

tegels. Daarnaast is een vloer van natuur- 

steen ook mogelijk. Daarmee haal je  

warmte in huis en past het in iedere  

woonstijl door de tijdloze uitstraling.

PVC vloeren
PVC-stroken zijn een gewilde keuze 

voor consumenten, architecten 

 en projectinrichters. Het is een 

bijzonder sterke, vlakke en vormvaste  

vloer die zich uitstekend leent voor 

intensief belopen ruimtes en makkelijk  

in het onderhoud is. De PVC vloeren  

zijn in veel verschillende soorten  

en maten verkrijgbaar. 

Laminaat vloeren 
Laminaat is er in veel verschillende soorten, kleuren 

maten en uitstralingen. De vloer is voorzien van een 

klikverbinding waardoor het laminaat eenvoudig te 

leggen is. Een vloer van laminaat heeft veel voordelen: 

Het is erg onderhoudsvriendelijk, sterk, snel te plaatsen, 

nauwelijks te onderscheiden van een houten vloer en 

geschikt voor bijna iedere ruimte. Tegenwoordig is 

laminaat ook geschikt voor toepassing in de keuken. 

Wanden  
& vloeren LaminaatPVC Keramische tegels 



Gevelstenen
Gevelstenen zijn het visitekaartje van uw woning. De textuur, de kleur en 

de afwerking bepalen het karakter en de sfeer van elk gebouw. Witzand 

biedt een divers assortiment gevelstenen in allerlei kleuren en formaten, 

zodat er altijd een gevelsteen bij zit die aansluit bij uw wensen. 

Gevelbekleding
RensWood is een duurzame en hoogwaardige houten gevelbekleding met 

een mooi en natuurlijke uitstraling. Het hout is afkomstig uit een PEFC 

gecertificeerd bos en is thermisch gemodificeerd (dus zonder chemicaliën). 

De producten zijn leverbaar is verschillende modellen en kleuren. 

Daarnaast is zijn de producten uit voorraad leverbaar. 

Keramische dakpannen
Keramische dakpannen kennen holle en vlakke varianten. Beide zorgen 

voor een goede bescherming van het dak, goed waterafvoer en een 

mooie uitstraling. De dakpannen zijn geschikt voor nieuwbouw en voor 

renovatieprojecten. Bij renovatieprojecten werk je vaak met de bestaande 

breedte van het dak. Om toch een passende dakpanformatie te realiseren, 

zijn dakpannen ontwikkeld met variabele zij- en kopsluiting. De dakpannen 

zijn in verschillende soorten en kleuren leverbaar.

Gevel- 
bekleding  
en dakpannen



Bijzondere 
bestrat ing

Bestrating
De sfeer in uw tuin wordt voornamelijk bepaald door de bestrating. Net als een  

vloer dat vaak is voor uw woonkamer. Bestrating heeft voornamelijk een praktische 

functie en maakt uw tuin leefbaar. 

Beton & gebakken tegels
Iedereen kent de betonstraatsteen van het dagelijkse straatbeeld. De sierbetonstenen 

zijn verkrijgbaar in veel verschillende vormen, kleuren en bewerkingen. Vaak gaan  

deze tegels lang mee en zijn ze in veel soorten en maten verkrijgbaar. 

Siertegels, siergrind of split
Siertegels, siergrind of split zorgen voor een gepersonaliseerde tuin. De siertegels, 

siergrind of split zijn toepasbaar in veel verschillende toepassingen, van tuinpad  

tot de omlijsting van uw tuin. Afhankelijk van uw smaak en wensen helpen  

onze specialisten u met het vinden van uw stijl. 

Stapelblokken voor de finishing touch
Met stapelblokken maakt u gemakkelijk een plantenbak, een trap of een verhoogd 

terras. Zo brengt u meer diepte in uw tuin of terras. Met het brede assortiment  

dat beschikbaar is, maakt u van elke wens, uw realiteit.



Wij helpen 
u graag

 Van persoonl i jk  adv ies  
tot  een of fer te op maat

Plan uw showroombezoek

Uw voordeel
 
Advies van deskundige 
specialisten

Klantvriendelijke  
service 
 
Een oplossing  
voor elk budget

Laat u 
inspireren

in  Vr iezenveen 
of  Eibergen



ALMELO 
Sluiskade NZ 36 
7602 HR Almelo

ENSCHEDE 
H. ter Kuilestraat 202 
7547 SK Enschede

T  (0546) 559 559 - www.witzand.nl

LICHTENVOORDE
Nobelstraat 17
7131 PZ Lichtenvoorde

RUURLO
De Vente 2
7261 ST Ruurlo 

EIBERGEN 
Kiefteweg 2 
7151 HT Eibergen

showroom showroom

VRIEZENVEEN 
Hammerweg 11
7671 JE Vriezenveen


