
Be Inspired



Van de Zwarte Markt, naar de Haarlemmerweg
In 1998 begon het allemaal… STOX werd gevestigd op de Zwarte Markt met de 
verkoop van allerlei partijen. De handel werd steeds meer uitgebreid, en zo ook de 
wens om ‘een echte winkel’ te openen. 

Deze winkel werd gevonden, een prachtig pand op de Haarlemmerweg te Amster-
dam. In deze jaren werd er hard aan de weg gewerkt en kon STOX inmiddels flink 
uitbreiden met andere vestigingen.
Vandaag de dag staat STOX bekend als een winkel waar u de tijd krijgt om uw keuze 
te maken. Waar de verkopers zich niet opdringen, de klant voorop staat en een 
goed resultaat altijd de prioriteit is. 

Kom gerust eens langs, en maak kennis met de STOX Cultuur.

Wat onderscheidt STOX?

“Ik heb zowel een vloer als een keuken gekocht en ben zeer 
tevreden over de kwaliteit, de prijs en de service. Bij de 
vloer werden goed geïnformeerd over de verschillende 
soorten en het leggen werd super gedaan. Goede afspra-
ken, nakomen daarvan en een formele oplevering. Ook de 
keuken, voor een ander pand van ons, was super. Verkoper 
Jeroen dacht heel goed mee en de 3d presentatie gaf  een 
geweldig beeld van de uiteindelijke keuken. De keurige en 
terzake kundige plaatsing maakte het af. Goede prijs, goede 
kwaliteit en goede aflevering. STOX is mijn zaak voor keu-
kens en vloeren van nu af  aan!” 

- B. van der Vossen 

Geduldige, vriendelijke adviseurs
Alle tijd die u nodig heeft om te beslissen
Transparant design proces
Verschillende kwaliteit/prijsniveaus
Uw wensen staan bij STOX voorop



Uitsluitend de beste merken
Bij STOX helpen we u bij het creëren van 
een thuis. Door uitsluitend te werken met 
kwalitatief  hoogwaardige producten weten 
we zeker dat u iedere dag weer kunt genie-
ten van uw investering.



Een goede keuken is het hart van een woning
Bij STOX begrijpen we dat de keuken 
meer is dan de plaats in het huis waar 
gekookt wordt. Het is het kloppend hart 
van het huis. Een ontmoetingsplaats. Het 
sociale centrum. De keuken is een plek 
waar u zich prettig moet voelen en graag 
tijd zou willen doorbrengen. Wij zetten 
ons (gepassioneerd) voor u in om dit te 
bereiken en zijn pas tevreden als u 
enthousiast bent!



De wensen van de klant staan altijd voorop
Om tot een keuken te komen die ideaal bij 
u en uw levensstijl past beginnen wij met 
luisteren. Zodra wij u en uw wensen beter 
hebben leren kennen maken we een fraai 
ontwerp dat we volledig fotorealistisch of  
in Virtual Reality aan u presenteren. Hier-
door weet u exact hoe de nieuwe keuken 
er uit zal komen te zien. In ons brede 
aanbod aan keukens hebben wij voor 
ieder budget een passende keuken. Wist u 
dat u bij ons meteen een duidelijke, com-
plete en vooral scherp geprijsde netto 
offerte krijgt? Wel zo duidelijk. Klanten 
waarderen onze aanpak met een 9,1.

Tijd is de sleutel tot een goed resultaat

Behoefte aan advies op maat?
Heeft u behoefte aan advies van 
één van onze specialisten, maar 
lijkt het u makkelijker om de spe-
ci-alist op locatie naar uw keuken 
te laten kijken?
Onze STOX specialisten komen nu 
ook bij u thuis langs! Maak uw 
afspraak op www.stox.nl/thuisad-
vies! 



Het belang van de juiste vloer
Iedereen heeft zijn eigen wensen en eisen aan hun ideale droom-
vloer.
Uiterlijk, gebruikersgemak, budget, duurzaamheid, toepassingsmo-
gelijkheid zijn belangrijke factoren die hierin meespelen. 

Of  dit nu een houten visgraat vloer is of  een pvc vloer wij helpen u 
graag op weg naar de juiste vloer van uw dromen met daarbij reke-
ning te houden met u woonsituatie.

Wilt u een vloer zonder onderhoud?

Zoekt u een vloer die geschikt is i.v.m. onderburen?

Wilt u een vloer van uitsluitend natuurlijke producten?

Heeft u vloerverwarming en zoekt u een geschikte vloer?



Een vloer weerspiegelt persoonlijkheid

Wij werken uitsluitend met de beste leveranciers en leggers

“Wij hebben via STOX laminaat besteld en laten plaatsen. Zeer 
vriendelijk, behulpzaam en bekwaam personeel. We zijn heel 
goed geholpen en het laminaat was maar liefst binnen een 
halve dag heel netjes gelegd. Er werd zelfs nazorg gepleegd 
door telefonisch te vragen of  wij tevreden waren met het 
resultaat.” 

- Av & Tf

Door onze jarenlange ervaring in de vloerenbranche hebben wij bij alle topfabrikanten 
de krenten uit de pap gehaald en zijn wij constant bezig het assortiment aan te passen 
om tot een evenwichtig aanbod te komen en op de hoogte te blijven van de nieuwste 
trends en ontwikkelingen.

Daarnaast hebben we nu een team van specialisten in hun vakgebied die deze materi-
alen vakkundig installeren met daarbij de juiste aandacht en gevoel voor afwerking om 
tot een prachtig resultaat te komen. Ons doel is de klant van a tot z te ontzorgen in dit 
proces.



Iedere woning is anders, daardoor is iedere vloer ook anders
Vooral in Amsterdam is iedere 
woning uniek en vraagt deze de 
juiste expertise en advies.

Zo hebben wij in verschillende 
productgroepen speciale vloeren 
die uiterst geschikt zijn voor appar-
tementen en of  vloerverwarming. 

Ook hebben wij bijvoorbeeld 
houten vloeren die speciaal zijn 
ontwikkeld i.c.m. vloerverwarming 
en die met de juiste ondervloer 
geschikt zijn om in een apparte-
ment de plaatsen rekening hou-
dend met de -10db geluidsreduc-
ties. Deze zijn tevens is visgraat 
beschiktbaar!

Creativiteit en Flexibiliteit
Het centrum van Amsterdam is 
geen makkelijke plek om keukens 
en vloeren te leggen. Ons team 
heeft hier echter al jaren ervaring 
mee en heeft de meeste proble-
men al een keer voorbij zien 
komen. Voor al deze problemen 
bedenken wij een oplossing, op 
maat, en zorgen wij ervoor dat u 
de keuken en/of vloer van uw 
dromen toch kunt realiseren.



QUICK STEP

We zien u graag terug in onze showroom!
   - Het STOX Team


