KEUKENINSPIRATIE
Een keukenkrant volop inspiratie, nieuwe stijlen en trends
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NEW

+
Glaskasten K
met 20 mm
kader

Eilandframe
met verlichting

+

Bicolore
kasten

+
+

Frontkleur
Clay Dark XT

+
BEIDE KERSTDAGEN
ZIJN WIJ GESLOTEN

Lieve mensen, wij willen u graag op de hoogte houden dat wij in deze
onzekere tijd ook voor u klaar staan. Onze showroom is tijdens onze
reguliere openingstijden gewoon GEOPEND. Uiteraard volgens de richtlijnen gesteld door het RIVM. Wij houden alle eventuele veranderingen
door de overheid en het RIVM nauwlettend in de gaten, en waar nodig
zullen wij bij sturen. Tenslotte gaat er niets boven uw en onze gezondheid. Wees welkom, wij staan graag voor u klaar.

Frontlijnende
plinten

GREEPLOOS

NEW

Wall Solutions
achterwand

+
Cubes met
inbouwapparatuur

+

+

+

Verlichting
boven het
eiland

+

Vertikaal
greeploos

Softlak
finishing

+

New Dimensions
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Mooi in eenvoud
91 CM HOOG

Hou je van strak, stijlvol en praktisch? Deze keuken doet het voor je. De greeploze kasten en de softlak finish zorgen voor een
eigentijdse uitstraling. Ruime kasten en eigenzinnige cubes voor inbouwapparatuur maken deze keuken compleet.

Kraan wordt kunst
De zwarte kraan wordt in deze keuken bijna een kunstobject.
Combineer 'm met de glaskasten, zwarte greeplijsten en
zwarte cubes voor inbouwapparatuur en je keuken krijgt
echt het wow-effect!

TREND

SCAN DE
QR CODE
VOOR MEER
INFORMATIE

New
Dimensions
Plus 13cm
extra bergruimte!

Glas is niet
zomaar glas

Ruim voldoende plek voor al je spulletjes.
Deze keuken heeft het! Met standaard
maar liefst 13cm extra bergruimte is deze
keuken in iedere opstelling direct royaal.
De hogere corpus geeft niet alleen een
prachtig statig uiterlijk, maar zorgt ook
meteen voor meer ruimte. En dat komt
altijd van pas, toch?

Glaskasten geven een keuken net dat beetje extra uitstraling. Kies
voor helder, mat of roetdonker glas. Wil je het spannender? Wat
dacht je van glas met een diagonale lijn (factory glass) of een
geblokte variant (quadrat glass).

Vakkundig advies

|

Begeleiding van A t/m Z

|

Vakkundige montage

|

direct een eerlijke prijs

Alles een
vaste plek
Laden; de manier om alles lekker handig op te bergen.
Het werkt maar wat prettig wanneer je ze volledig kunt uittrekken
zodat de ruimte in de lade optimaal benut wordt. Soft-sluiting
zorgt voor makkelijk en vloeiend sluiten. Het oog wil ook wat;
laden zijn daarom verkrijgbaar in hout, metaal of zelfs met glas.
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KWALITEIT

waar je jaren plezier van hebt

Rugwand: 8mm,
geschroefd en verzonken

Een nieuwe keuken koop je voor langere
tijd. Kies daarom voor kwaliteit;
een keuken die voorzien is van maar liefst
19 millimeter dikke kastbodems en legplanken.

IDEAAL:

Legplanken
19mm dik!

In combinatie met de acht millimeter dikke
en geschroefde verzonken rugwand zorgt
dit voor extra stabiliteit van de keukenkasten. Daar kun je jaren mee vooruit!

3mm boringen voor
legplankdragers

Inductiekookplaat met
geïntegreerde afzuiging
Op zoek naar ruimte en openheid in je keuken? Kies dan voor een
inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging. Kookluchtjes gaan linea
recta de afzuiging in! Zeg dus maar dag tegen geurtjes en vetdeeltjes.
En dag tegen die grote afzuigkap boven de kookplaat!

+

Plafondlijst

Wijnbewaarkast
met chimney glas

+

+

Hoge
kasten

Flessen die gezien mogen worden
Ben jij een wjnliefhebber? Een wijnkast is een prachtige eyecatcher in
iedere keuken. De kasten zijn als hoge kast en als onderkast verkrijgbaar.
Natuurlijk inclusief flessendragers en in een glaskleur en afmeting die
bij jouw keuken past. En wat dacht je van een wijnkast die aan twee
kanten open kan? Je creëert er een spannend verbindend element
tussen je keuken en je woonkamer mee!

+

Lambrizeringslijst

+

Kaderfronten
van hout

Eigentijds landelijk
Strak kan ook heel gezellig zijn! Deze keuken komt uit ons Wood Unlimited programma. Hier uitgevoerd in wit en
zwart, maar natuurlijk leverbaar in vele andere kleuren. De opvallende hoge zwarte kast staat in een mooi contrast
met het witte spoeleiland.En zie je die prachtige wijnbewaarkast? Laat die gezellige avonden maar komen; je keuken
is er klaar voor.

Groot assortiment

|

Keukens in alle stijlen

|

Goede kwaliteit

|

Vele mogelijkheden

STRAK DESIGN
Wall solutions

+
Mooie,
robuuste
grepen

+

+

Nieuw
Split Oak decor
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Stoer en chique: hout en staal
Wie zegt dat stoer niet chique kan zijn, heeft deze keuken nog niet gezien. Warm hout gecombineerd met de look van zwart staal.
Een gedurfde maar absoluut smaakvolle combinatie!

UNIEK!
hout
zoals jij
het wilt

HANDIG!

Wood unlimited is ons unieke houten programma
waarmee je in vier eenvoudige stappen je eigen
houten keuken samenstelt.

Extra werkruimte
met een werkbladdiepte van 65cm

Kies voor noest-of ga voor stoer noest-rijk
met gezandstraalde grove eikenstructuur.
En de kleur? Ook daarin krijg je alle keuze.
Wood unlimited is er in alle beitskleuren
en alle uni-gelakte kleuren.

Wist je dat onze keukens standaard een werkbladdiepte van 65cm hebben? Dat is 5cm meer dan de
meeste werkbladen. En die 5cm geeft jou net die
extra ruimte op het werkblad, achter de kraan en
bij de kookplaat. Meer ruimte; dat is altijd handig!
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Guisweg 28

Zaandijk T 075 - 62 14 122

www.koelkeukens.nl
OPENINGSTIJDEN:
dinsdag t/m vrijdag 09.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 16.00 uur
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