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Country & Classic interieur is sinds mei 2008 gevestigd in een authentiek huisje in het terpdorp Ee, bij Dokkum. Het
huisje ademt de sfeer van vroeger maar het is in 2008 helemaal nieuw gebouwd in oude stijl en met grotendeels oude
bouwmaterialen. Dit huisje wordt als "showroom" gebruikt en kan op afspraak bezichtigd worden. In september 2009 is
dit uitgebreid met een woonwinkel tegenover het huisje, voor interieur en kleuradvies kunt u ook bij ons terecht.

Het huisje is ingericht met meubelen en interieur artikelen die een pure, stoere en landelijke uitstraling hebben. We
werken samen met een meubelmaker die maatwerk levert. Zo heeft hij bijvoorbeeld de keuken en veel andere meubels
in het Country & Classic huis gemaakt. Er wordt gewerkt met kwalitatief goede materialen van de betere merken.

{gallery}home{/gallery}U kunt bij Country & Classic niet alleen nieuwe meubels kopen, het interieur in het huis is
aangevuld met brocante en oude artikelen die de stoere en landelijke sfeer compleet maken. Voor ons is het belangrijk
dat de artikelen vaak met de hand gemaakt zijn en van eerlijke, pure en duurzame materialen.

In de keuken is bijvoorbeeld niet alleen het meubilair met de hand gemaakt, maar ook de tegeltjes boven het aanrecht.

Wilt u komen logeren en in alle rust de meubels uitproberen? Kijk dan op de site van De Gastenkamer voor meer
informatie.

Wij zijn momenteel erg druk met 4 grote interieur opdrachten, we maken o.a. 2 prachtige grote woonkeukens op maat
i.s.m. meubelmakerij Emko, maar ook totale "make overs" van kleur advies tot complete inrichtingen. Dit vraagt enorm
veel tijd en in combinatie met onze B&B de gastenkamer is het momenteel niet mogelijk om in de winkel op de standaard
openingstijden aanwezig te zijn. Maar vaak zijn we in onze vakantie huisjes aan het werk of op kantoor onze projecten
aan het uitwerken.

Bel gerust naar 06-23663230, als ik aanwezig of in de buurt ben doe ik even voor u open!

Voor kleur en interieur advies ztten wij vol t/m 1 oktober 2019, voor informatie hierover kunt u mij mailen. Binnen kort
kunt op deze site de foto's bekijken van de "voor en na's"

https://www.countryandclassic.nl
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