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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk,
fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Spotlight
Er is waarschijnlijk geen materiaal dat dichter bij ons staat: hout.
Hout ademt sfeer, het kan strak of juist robuust afgewerkt worden.
Hout doet het eigenlijk altijd goed in een keuken!

Natuur
Vele kleuren en bewerkingen
Betaalbaar

Trend

Echt hout
Veel of weinig
noesten

Spotlight

Warm hout leeft
Natuulijk
Duurzaam

REAL OAK
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DE NATUUR
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KEUKEN
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Spotlight

Strakke combinatie
Wat een plaatje! Met recht kunnen we spreken van ‘mooi door eenvoud’! Deze strak afgewerkte combinatie van verschillende materialen
kenmerkt zich door elegantie en ingetogenheid. Sober en toch opvallend. De ideale combinatie voor wie houdt van strakke lijnen en
bescheiden uitvoering.
Alle keukenspullen berg je eenvoudig op achter glad afgewerkte greeploze fronten. De deuren verbergen de stevige legplanken;
de 8 mm dikke rugwand is verzonken aangebracht en stevig geschroefd; robuuste kwaliteit met een strakke afwerking. Een keuken die
heel zichtbaar is en tegelijkertijd naadloos overgaat in je interieur.

Kwaliteit
door stevige
keukenkasten
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Rugwand: 8mm,
geschroefd en verzonken

Legplanken
19mm dik!

3mm boringen voor
legplankdragers

Inductiekookplaat met
geïntegreerde afzuiging
foto: Senza Nome

foto: Küppersbusch

Ideaal: afzuiging verwerkt in de kookplaat
Een inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging geeft het
gevoel van ruimte en openheid in je keuken. Er hoeft geen
grote afzuigkap meer boven de kookplaat. Vooral bij een
kookeiland is afzuiging in de kookplaat ideaal. Alle geur- en
vetdeeltjes worden meteen afgezogen. De bijhorende kookdampen kunnen niet eerst opstijgen en zich hinderlijk door

de ruimte verspreiden. De vrijgekomen vetdeeltjes worden
effectief door het vetfilter opgevangen. De vrijwel onzichtbare
afzuiging zorgt voor een strak design. Kookplaatafzuigingen
zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen, afmetingen en
prijsklassen; zo is er altijd een kookplaatafzuiging die matcht
met jouw keuken.

Functioneel
design

foto: Elementi di Cucina

Spotlight

Jouw keuze in kasten en apparatuur, jouw
smaak weerspiegeld in je werkblad; de
mooiste keuken is jouw eigen keuken.
Precies samengesteld zoals jij het wilt.
Ook is het mogelijk een eigen vrijstaand
fornuis samen te stellen. Je maakt zelf de
keuze voor bijvoorbeeld een hetelucht-,
magnetron- of stoomoven. Ga voor een
fornuis met een inductieplaat met 30%
meer panruimte.
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Een
robuust
statement

Stoer en robuust; het front; ’Raw’, hier zwart gelakt uitgevoerd, zet een
herkenbare toon in deze schitterende keuken. Combineer deze stoere
eyecatcher met zwarte details, zoals een zwarte kraan en nieuwe zwarte
designknoppen met een oppervlakte met structuur voor extra grip.
Het ‘zwevend’ blad met afschuining aan de onderzijde in de kleur eiken white
wash geeft je gasten extra ruimte om even aan te schuiven terwijl jij aan
het koken bent. Maak je keuken helemaal af met bijpassende wandplanken.
Deze keuken roept om industriële accessoires die gezien mogen worden;
leef je uit!
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UIT

Raw design
Maak een statement en ga voor puur, robuust en
stoer. Jouw keuken in Raw Design. Maak ‘m
extra stoer in een donkere kleur, een gedurfde
keuken met karakter. Combineer deze keuken
met een eigentijdse stenen muur en maak ‘m
helemaal af met accessoires van staal, glas en
hout; hij wordt alleen maar mooier.

ROBUUSTE
TSTRALING
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Keukentrends

Greeploos
Een trend die de afgelopen jaren een vaste positie heeft veroverd
én de keus van veel designliefhebbers: de greeploze keuken.
Mooi door eenvoud, stijlvol in afwerking. Een greeploze keuken
straalt rust en ruimte uit. Wist je dat een keuken zonder grepen
ook groter toont dan hij daadwerkelijk is? Een veelgehoord
bezwaar van de greeploze keuken is de zichtbaarheid van vette
vingerafdrukken. Dat is echt niet
Greeploze keukens
meer nodig. De fronten zijn voorzien
hebben een vaste
van Fenix anti vingerprint technologie;
zeg maar dág tegen vette vingerpositie veroverd!
afdrukken! Daarnaast is een
greeploze keuken veel eenvoudiger te reinigen; je hoeft immers
niet meer om de handgrepen heen te poetsen. Misschien ook iets
om mee te nemen in je overweging?

Meer dan 160
mogelijkheden

Het ontbreken van zichtbare handgrepen geeft je keuken meteen een strakke look. En hoewel greeploze kasten en laden meestal
toegepast worden in een keuken met een moderne look, past deze variant ook prima bij een robuuste of juist klassieke keuken!
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Keukentrends

Flexibel
Deze duurzame en
flexibele kraan van
Caressi is vervaardigd
uit loodvrij rvs. Dat is
beter voor het milieu
én voor je gezondheid. Verkrijgbaar
in 12 kleuren.

New Dimensions
Plus 13cm extra bergruimte!
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?

Mooi!
Bijpassende bijkeuken
Is het geen plaatje? Je zou van wassen en strijken bijna
je hobby maken… Een bijkeuken uitgevoerd in de stijl
van je keuken. Transformeer je, vaak saaie en slordige,
bijkeuken of washok in een mooie, handige en efficiënte
ruimte! Er is natuurlijk plek voor je wasmachine en
wasdroger. Handige lades onttrekken wasmiddelen aan
het zicht.

Verse kruiden
Ieder recept verdient verse
kruiden. Kweek je eigen verse
kruiden in de tuin, op het balkon
of in leuke potjes in de keuken.
Wil je net even wat anders? Kies
dan voor een speciaal designelement voor planten en/of
keukengerei (zie foto hierboven
bij New Dimensions).

Binnenkant
kasten in kleur
Geen zin in een saaie binnenkant
van je keukenkast? Dat hoeft
ook helemaal niet! Kies uit
één van de ruim 26 kleuren;
je kijkt er tenslotte dagelijks
naar!

Een hoge kast verbergt strijkplank en (stoom)strijkijzer.
Er is opbergruimte voor je wasrek en plek voor alles wat
je maar nodig hebt. Je wasmanden zet je desgewenst op
de planken of in één van de andere kasten. Maak het af
met leuke accessoires en tover jouw bijkeuken om tot een
echte luxe waskamer. De berg was wordt er niet minder
van, maar wassen, strijken en vouwen worden wel nét
even wat leuker!
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Dutch Diet boek
Trots zijn we ook op ons
Dutch Diet boek! In 8 weken
8 kilo afvallen! Inclusief
8 weekmenu’s, feiten &
fabels, checklist en tips
om op gewicht te blijven.
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Hollandse kost
De zussen Patricia en Sabrina Hemel. Trotse eigenaressen van Dutch Diet.
Ze adviseren, begeleiden en motiveren mensen
met gewichtsproblemen. Ze doen niet aan afslankproducten,
shakes of maaltijdvervangers.

Misschien herken je het gevoel wel dat
“het roer om moet”. Je wilt een goede
ouder en partner zijn, propt 40 uur
werk in een 24-urige werkweek, je wilt
er ook nog representatief uitzien, een
uurtje sporten én een gezonde leefstijl nastreven zou ook fijn zijn.
Kortom we willen aan allerlei persoonlijke eisen voldoen, maar hebben geen
idee hoe we alle ballen in de lucht
moeten houden. Daarom hebben wij
destijds besloten om het roer om te
gooien en ons hart te volgen.
We hebben beide de opleiding tot
voedingsdeskundige gevolgd en onze
Dutch Diet methode ontwikkeld,
waarmee wij heel graag alle mensen
willen helpen die zich herkennen in
bovenstaande.
Het resultaat... ons eerste Dutch
Diet boek! In 8 weken 8 kilo afvallen!
Inclusief 8 weekmenu’s, feiten &
fabels, checklist en tips om op gewicht
te blijven. In het boek staat Hollandse
kost centraal met een sausje van
Drentse nuchterheid wat toepasbaar
is voor het hele gezin.
Inmiddels hebben wij
honderden mensen gelukkig
gemaakt met onze Dutch Diet
methode.

Zij weten wat een Dutch Diet leefstijl met je doet; je voelt je fitter,
energieker, gezonder dan ooit en je
verliest ook nog eens vele kilo’s.
Kies voor Dutch Diet! Want je ideale
gewicht bereiken is heus niet moeilijk!
Ook jij hebt het in je! Je hoeft echt
niet mee te doen met alle hypes en
trends op voedingsgebied om af te
vallen. Met normale voeding op basis
van Hollandse kost en een snack op
zijn tijd kun jij ook je doel bereiken.
Voordeel hierHollandse kost
bij is dat deze
gezonde leefen een snack
stijl op lange
op zijn tijd
termijn veel
goedkoper, leuker en efficiënter is!
• Gezonde en bewuste keuzes maken.
• Een no-nonsense dieet.
• Het eten moet snel op tafel staan.
• Alle ingrediënten moeten in vrijwel
alle supermarkten verkrijgbaar zijn.
• Hollandse kost, denk aan boterham
met kaas, een stamppot en een
lekkere pan soep in het weekend.
• Het moet toepasbaar zijn voor het
hele gezin/ thuissituatie.
• Blijvend resultaat houden!

Dutch Diet Kapsalon
Ingrediënten (voor 1 persoon)
• 125 / 175 gram Celavita oma’s
opbak-aardappelen
• 125 / 175 gram kipshoarma
• 125 gram ijsbergsla
• 75 gram komkommer
• 75 gram kerstomaten
• 70 gram magere yoghurt
• 1 teentje knoflook
• 2 tl koolzaadolie
• snufje peper en zout
Bereidingswijze
1. Bak de kipshoarma met wat
koolzaadolie in een koekenpan.
2. Bak tevens de aardappelen met
wat koolzaadolie in een andere
koekenpan.
3. Snijd ondertussen de
komkommer in reepjes en
halveer de kerstomaten.
4. Maak ondertussen de saus klaar.
Doe de yoghurt in de kom, pers
de knoflook uit en breng op
smaak met peper en zout.
5. Nadat de aardappelen goudbruin
van kleur zijn schep je de
aardappelen in een (oven)schaal,
voeg daarna de kipshoarma, sla,
komkommer en kerstomaten toe.
6. Verdeel tot slot de saus over het
geheel en smullen maar.

Interview

Wij adviseren op basis van de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad en Voedingscentrum wat
neerkomt op gewoon, puur en gezond
eten.

Het officiële kapsalonrecept
is een echte caloriebom:
een kleine portie bevat ongeveer
1200 kcal en de meest gangbare
grote portie zelfs 1800 kcal.
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Vele verrassende
combinaties

Hoe je van ‘een’ keuken ‘jouw’ keuken maakt? Dat bepaal je
helemaal zelf. Kleur, stijl en afwerking van een front geven de
keuken de uitstraling die jij wilt. Kies voor licht of donker, of
misschien wel een combinatie van die twee. Ga je voor de

elegantie van een frontoppervlak dat helemaal glad is of hou je
van een kader? Of een decoratieve ril? Laat je keuken geborsteld
afwerken of gestraald. Spiegel jezelf in hoogglans kastdeuren of
kies voor een subtiele stoere matte afwerking.

Ook de kleur van je keuken is heel bepalend. Wil je de keuken
laten aansluiten bij je interieur? Ga jij voor tijdloos wit of durf je
te kiezen voor een uitgesproken kleur? Maak eens een gedurfde
combinatie en kies voor meerdere tinten.

Over smaak valt niet te twisten; de keuze is enorm! Fronten in
meer dan 80 kleuren waarmee je meer dan 3.600 combinaties
kunt maken! Stel je eigen palet samen; dat maakt dat het echt
jouw keuken wordt.
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Mix & Match

m at zw ar t

Ga oo k op zo ek na ar na tie
de pe rf ec te co m bi

W ar m ho ut

Tr en d: gla sk as te n

reep!
S t ij lv o ll e g

Ka ste n in ho ut
of to ch ee n
an de re kl eu r?

Co m po sie t we rk bla d
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Koel weetjes...
4 Al 30 jaar een begrip in de regio
4 Vrijblijvend keukenadvies
4 Topkwaliteit Duitse keukens
4 Duidelijke prijsstellingen
4 Eigen montagedienst
4 Begeleiding bij zelfmontage
4 Uitgebreide collectie
4 Keukens worden klaar

voor gebruik opgeleverd
4 Géén aanbetaling

Welkom bij Koel keukens
Kies de keuken
die bij je past!
Koel keukens
helpt je daarbij!
Koel Keukens is al meer dan 30 jaar een begrip in de
Zaanstreek en ver daar buiten. Wij zijn gespecialiseerd in
het verkopen en plaatsen van complete keukens. In onze
showroom wordt u geholpen door onze vakbekwame
verkopers. Zij leiden u door het uitgebreide assortiment en
maken een offerte die aan al uw keukenwensen voldoet.
Wij leveren keukens voor ieder zijn smaak en elk budget.
Onder het plaatsen van de keukens wordt ook verstaan, het
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verleggen van gas, water, afvoer en electrawerk. Betegelen
van de achterwanden, timmeren van een koof etc.
Dit alles wordt gedaan door ons eigen allround montageteam. Tevens verkopen en plaatsen wij ook losse inbouwapparatuur en losse werkbladen ten behoeve van uw
bestaande keuken.
Tot ziens in onze showroom!

Keukenrenovatie
Geef uw keuken een geheel nieuwe uitstraling. Denk eens
aan keukenrenovatie, dé facelift voor uw bestaande keuken.
Dat kan door:
4

Een ander front geeft uw keuken een totaal nieuwe aanblik!
Een nieuw werkblad en/of andere grepen kan veel voor uw
keuken doen.
4 Met energiezuinige inbouwapparatuur werkt alles weer
goed en voordelig.
4 Meer gemak en comfort met bijvoorbeeld een close-in
boiler of Quooker.
4

Kom gerust langs om de mogelijkheden te bespreken.

Zelf uw keuken monteren?
Misschien bent u wel heel handig, een echte klusser, en kiest
u voor zelf monteren van uw keuken. Koel Keukens zal u
daarbij professioneel begeleiden door;
4 de keuken voor u op te meten
4 de werktekening te maken voor technische installatie
4 de keuken bij u thuis te bezorgen
4 u uitleg te geven over de montage door één van onze
vakbekwame monteurs
Bob en Christien

van Ouwerkerk

Advies

We zullen u ook helpen met het monteren van zware granieten
of composieten werkblad(en).

Altijd een passend advies
Jouw keuken; jouw keuze. Wij zorgen voor een passend advies!
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Carbon Black.
Smaakvol op alle fronten.
Wie kiest voor de nieuwe Bosch accent line productserie
uitgevoerd in Carbon Black, raakt niet alleen in de ban van het
design, maar ook van het gemak waarmee de apparaten zijn te
combineren. De hoogte van de panelen en het design van de
displays zijn bij alle accent line Carbon Black apparaten gelijk.
Met welke inbouwapparatuur van Bosch je ook besluit je
keuken samen te stellen.
Ga voor meer informatie naar bosch-home.nl/carbonblack
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Into the wild!
De natuur doet je goed! Al wandelend in de natuur voer je de
mooiste gesprekken met elkaar, adem diep in en voel de stress
wegvloeien. Wist je dat ‘lekker naar buiten’ ook heel erg goed is
voor de ontwikkeling van kinderen? En dan hebben we het nog
niet eens gehad over het effect van bewegen. Waar wacht je nog
op? Heerlijk de natuur in!

Besparing
in je keuken

EEN KEUKEN
VOOR DE
TOEKOMST
ONTDEK ONZE DUURZAME, GROENE
EN MILIEUVRIENDELIJKE KEUKENS
Ga ook voor duurzaam. Kies voor een keuken die lang
meegaat, 100% recyclebaar is en energiezuinig wordt
geproduceerd. De milieuvriendelijke keukenkasten van
Greenline zijn gemaakt van BioBoard, een licht en uiterst
stabiel materiaal waarin snelgroeiende gewassen en
andere eenjarige planten worden verwerkt. Hierdoor zijn
deze kasten tot 30% lichter en wordt tot 37% aan hout
bespaard. Het hout dat wel in BioBoard zit, komt uit
duurzaam beheerd bos. Vandaar ook dat BioBoard
het PEFC-certificaat heeft gekregen. Duurzaam hoeft
trouwens niet duurder te zijn; BioBoard kent geen extra
kosten!

milieuvriendelijk
en energiezuinig
geproduceerd

volledig
recyclebaar
materiaal

besparing bossen
-37% minder
hout nodig

plaatmateriaal
met hoge
stabiliteit

BioBoard
is PEFCgecertificeerd
PEFC/04-31-1776

1

Kies de juiste pan
De pit en de pan moeten bij elkaar horen.
Bij een kleine pan gebruik je dus een kleine pit
en andersom natuurlijk. Heb je niet de juiste
pan bij de hand? Onthoud dan: de pan kan
beter te groot zijn voor de pit dan te klein.

Ga wokken!

er
Pak als het even kan vak
de wok. Hierbij hoef je
en
geen water te verwarm
er.
nig
zui
k
stu
en dat is een

Gebruik een magnetron
Gebruik de magnetron wanneer je
eten op wilt warmen. Dat is echt veel
voordeliger dan een pan of de oven.

De waterkoker
Verwarm niet meer water dan dat je nodig hebt en
maak het niet heter dan nodig. Het verwarmingselement van de waterkoker geeft het meest
efficiënt warmte af wanneer het vrij is van
kalkaanslag: regelmatig ontkalken dus!

Energielabel

4

Let bij het kopen van nieuwe
apparatuur
altijd op het energielab
el. Vooral bij
ovens en afzuigkappen kun
je besparen
op het energieverbruik.
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Keukentrends

Laden
Laden; ze vormen een belangrijk onderdeel van je
keuken. Het werkt maar wat prettig wanneer je ze
volledig kunt uittrekken zodat de ruimte in de lade
optimaal benut wordt. Soft-sluiting zorgt voor comfort
en gebruiksgemak. Lades moeten praktisch zijn, maar
het oog wil ook wat; ze zijn daarom verkrijgbaar in hout,
metaal of zelfs met glas.

Laden zonder front
Wow! De open designlade; is het geen plaatje? Hier kunnen
we met recht spreken van de kunst van het weglaten!
Deze lade heeft geen frontje; in één oogopslag heb je
een overzicht van de inhoud. En met een werkelijk
fantastische uitstraling. Een gedurfd én ook nog eens super
praktisch design.

Aan tafel!
Wat is er nu gezelliger dan samen eten? Imponeer met een
uitgebreid meergangen-diner of maak een tafel vol kleine
hapjes. Nog meer variatie? Vraag je gasten een gerechtje
mee te nemen. Succes gegarandeerd!
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Kies de kleur kast
die bij je past!
Op zoek naar een luxe uitstraling? Kies voor keukenkastjes die ook aan de binnenkant in kleur zijn uitgevoerd.
Er zijn meer dan 26 kleuren om uit te kiezen.

Glaskasten

Glaskasten
Prachtige kommen, een bijzondere schaal of die aparte mokjes.
Sommige onderdelen van je servies wil je altijd kunnen zien; zelfs
wanneer ze opgeborgen zijn in een keukenkast. Met een glaskast
maak je van je keuken je eigen mini-showroom. Kies bijvoorbeeld
voor een kristalheldere variant voor een echt vitrine-effect.
Ook zonder ‘doorkijkje’ kan glas voor een bijzonder effect
zorgen. Matter glas laat wat licht door en onttrekt je spulletjes
toch aan het zicht. Ook heel bijzonder is het gebruik van
‘chimney-glass’. Een type glas dat zijn naam eer aan doet; het is
roetdonker van kleur. En wat vind je van glas waarin lijnen en
blokjes verwerkt zijn? Sfeervol en trendy!

Er zijn vijf glassoorten: Chrystal, Diffuse, Chimney,
Factory en Quadrat.
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Aardetinten
Aardetinten zoals bruin en andere warme kleuren
zijn een echte trend. We zien ze steeds meer in
uni- kleuren en houttinten. Wat vind je van deze
diepbruine kleur Arabica? De natuurlijke en luxe
basis wordt aangevuld met stijlvolle grepen; de
opvallende zwarte kraan is een echte eyecatcher.
De sfeervolle verlichting maakt het plaatje compleet.
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Spotlight
En dan opeens komt alles samen en ontstaat de keuken van je dromen.
Sfeervol, luxe, duurzaam en helemaal naar jouw smaak:
dát is optimaal koken, proeven, eten en genieten!

Natuur
Vele kleuren
Betaalbaar

Trend

City chique
Verfijnd
Luxe materialen

Spotlight

Vers en puur
Gezelligheid
Lang tafelen
Duurzaam
LED verlichting

City chique
23

Jouw perfecte combinatie
Hou je van meerdere stijlen in je keuken? Leef je uit en maak je eigen keuze uit materialen en kleuren. Het is jouw combinatie die de
keuken helemaal perfect maakt. Kies voor de mix van glas met greeploos en ga nog een stapje verder: combineer meerdere kleuren uit
eenzelfde serie tot een prachtig smaakvol geheel. Wat dacht je van dit top-ontwerp? De combinatie van lichte en donkere strakke fronten
maken dat deze keuken een geheel eigen stijl heeft. Jouw stijl? Alles is mogelijk!

Umbra

Nieuwste kleuren
De nieuwste bruintinten zijn zó warm en
natuurlijk dat ze solo of in combinatie altijd
een mooi resultaat geven. Geef je keuken de
uitstraling waar een barista warm van wordt
met de kleur Arabica. Of kies voor het classy
City Brown Oak. Maar waarom zou je ze niet
combineren? Het is aan jou!

Arabica

City Brown Oak

Praktisch én mooi!
Veel overzichtelijke opbergruimte
Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in de ideale keuken: schoonheid én doeltreffendheid. Je wilt opbergruimte waar je wat aan hebt, verborgen achter een deur waar je
wat méé hebt. Dat maakt je keuken tot de plek waar het prettig kokkerellen én verblijven is.
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Nieuwe greep

Nieuw!

Wat een plaatje! De zwarte designgreep met een oppervlakte
met structuur voor extra grip. Kijk eens hoe bijzonder mooi en
elegant deze greep past zowel op het gladde front met een matte
uitstraling, als op het Sherwood front. Een stijlvolle en toch
strakke keuze!

Extra
werkruimte!
Werkbladdiepte van 65cm
Wist je dat alle keukens in dit magazine 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!

Zwarte details in de keuken
Eigentijds, heel bijzonder en toe te passen bij verschillende
stijlen: kies voor zwarte details in je keuken. Een zwarte
kraan wordt bijna een kunstobject. Combineer met zwarte
handgrepen en zwarte accessoires voor een rustige look.
Of ‘go industrial’ en combineer zwart met glas, hout en staal.
Een echt statement.

De kracht
van eenvoud

Spotlight

Een keuken in één kleur straalt naast eenvoud ook kracht
uit! Je maakt ‘m eigen met accessoires in de stijl die jou
het beste past. Zoals bij deze ingetogen keuken met
royale vakken in de kleur terragrey. De accessoires geven
‘m een naturelle, wat lichtere look. Zin in wat anders?
Vervang de accessoires dan eens door andere materialen
in frisse, felle kleuren. Je keuken is weer helemaal nieuw!
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NIEUW
CUBES

®

Echt iets bijzonders: Cubes! Een nieuwe en stijlvolle ‘verpakking’ voor ovens
en magnetrons. De rechthoekige Cubes zijn er om op een werkblad te plaatsen
of tussen hoge kasten te bouwen. Voorzien van een ophangsysteem hang je
ze vrij aan de muur! Extra bijzonder is de panorama-uitvoering voor twee of
zelfs drie apparaten naast elkaar.
Om ze zo optimaal mogelijk te laten aansluiten op het apparaat dat je erin
wilt ‘verpakken’, worden de Cubes exact op maat gemaakt. Wil je je keuken
helemaal in stijl afmaken? Er zijn ook Cubes met legplanken, binnenlades of
een uittrekbaar plateau. Zo creëer je bijvoorbeeld je eigen Cubes-koffiecorner!
Cubes zijn verkrijgbaar in mat Black of mat Snow; smaakvolle tinten die altijd
matchen met de kleuren in je keuken.
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T

OP DIVERSE
MANIEREN
EN OVERAL
TOEPASBAAR
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Coffee & cake...
Koffie: gezelligheid met anderen en tegelijkertijd een moment voor jezelf.
Hoe het geserveerd wordt is voor mij van essentieel belang.
De inhoud moet goed zijn, maar het oog wil ook wat!
Door Cick Geers

Thuis heb ik voor iedere koffievariant
een aparte kop of beker. Zelf drink ik
mijn cappuccino het liefst uit een
dubbelwandig glas. Maar tijdens mijn
koffieafspraken met vriendinnen in
mijn gezellige woonkeuken, staat sinds
vorig jaar zo’n beetje een compleet
koffieservies op tafel.

Klein kopje of grote mok
Inge drinkt alleen maar espresso; voor
haar heb ik een hip klein kopje gescoord;
de roomwitte binnenkant past bij de
crèmelaag die een mooie espresso
moet hebben. Voor Judith en Jacqueline heb ik fraaie Latte Macciato
glazen in huis; de laagjes melk, koffie
en het schuim zijn goed te zien. En
Ester zweert bij de ouwe getrouwe
filterkoffie; voor haar heb ik een
aardewerken grote mok. Op de één of
andere
Bijpassend servies
manier
geeft net even meer
geeft het
servies
smaak aan je koffie
net even
meer smaak aan je koffie.

Eigen gemaakte taart
Iets zoets hoort er ook altijd bij. Een
koekje, stukje eigengemaakte taart of
chocolade. Ook dat lekkers hoort,

zoals ik erover denk, op een bijzonder
bordje. Noem het gek; maar ik geniet
gewoon meer van een taartje
wanneer het mooi gepresenteerd
wordt.

Met volle teugen genieten
Dat ik niet de enige ben met deze
koffie-fetish, bleek toen ik vorig jaar in
Stockholm was. Wat een genot; Stockholm bleek een stad te zijn met een
koffietentjes-dichtheid waar je ‘u’
tegen zegt. Werkelijk op iedere hoek
van de straat was een zaakje te vinden
waar ze de overheerlijkste koffies met
wat lekkers erbij serveerden. Bomvol
zaten ze; iedere Zweed greep de kans
aan om het typisch Zweedse ‘Fikamoment’ buiten de deur te nuttigen.
‘Fika’ is de Zweedse en Finse traditie
waarbij je je werk of andere dagelijkse
bezigheden onderbreekt door bij
elkaar te komen voor een drankje en
zoetigheid. Maar het is meer dan
alleen dat. Fika staat ook voor écht de
tijd voor elkaar nemen, uitgebreid
genieten van je drankje en iets te
eten. En dat dus dagelijks of zelfs
meerdere keren per dag! Even terug
naar wat echt belangrijk is: contact
met mensen!

Een lust voor het oog
Stockholm

Interview

In Stockholm zag ik het van dichtbij:
de Zweden kletsten tijdens de ‘Fika’
met vrienden bij, onder het genot van
koffie en iets lekkers. Al die soorten
koffie werden geserveerd in de
mooiste mokken en glazen. Vrolijke
bordjes vol muffins, plankjes met
chocolade en natuurstenen tegeltjes
vol ‘kanelbullar’ (kaneelbroodjes)
kwamen voorbij. Ik genoot met volle
teugen van al dat moois en lekkers én
van de tijd die ik eraan besteedde!
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Eenmaal thuisgekomen hield ik de
‘Fika’ erin! Ik nam meer de tijd om te
genieten van mijn koffiemomenten. Ik
breidde mijn collectie koppen, mokken
en glazen uit en kocht ook wat
plankjes, schaaltjes en bordjes erbij.
Mijn keuken werd mijn eigen Fikadomein. Ik matig inmiddels wel wat
met de zoetigheden. Want een
dagelijkse Fika is dan wel een lust
voor het oog, maar stiekem ook een
kwelling voor de weegschaal!
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Keukentrends

Panoramadesign

Strak!

Wanneer je kiest voor apparaten van hetzelfde merk, in dezelfde
kleur en stijl, dan creëer je harmonie in je keuken. Plaats
inbouwapparatuur zoals (combi)magnetron, koffiemachine,
stoomoven of wijnkast zoveel mogelijk naast elkaar in één lijn.
De strakke, doorlopende lijnen zorgen voor een rustig geheel.

Sssst... alles sluit geruisloos
Wanneer een keuken is uitgerust met een softmotion
sluitsysteem, sluiten laden en kastjes geruisloos. Het is
één van de vele snufjes die het gebruik van je keuken
zo veel prettiger maken.

Makkelijk!
Afval scheiden
Afval scheiden; één van de meest makkelijke manieren
om je bijdrage te leveren aan een beter milieu. Daarom
is deze keuken uitgevoerd met een gescheiden afvalemmersysteem. Keurig weggewerkt achter een deurtje
wordt afval scheiden echt appeltje-eitje!

Koekjes bakken!
Pret voor iedereen!
Ieder kind vindt het een feest en het is ideaal voor een
regenachtige dag: koekjes bakken! Het is heel gemakkelijk
en plezier gegarandeerd: 1 deel suiker, 2 delen boter en
3 delen bloem. Lekker met je handen in het deeg, leuke
vormpjes maken, tien minuutjes op 170˚ in de oven en dan
lekker smikkelen! Oók leuk voor grote kinderen ;-)
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Praktisch
In één handige beweging je
koffiezetapparaat naar je
toe en weer terug in de kast.
Deze keukenkast bevat een
praktische uitschuifbare lade.
Ook handig voor andere
apparatuur die je niet altijd
in het zicht wilt hebben!

Met de nieuwe Quooker CUBE haal je nu ook koel bruisend en ge昀lterd water uit de Quooker-kraan.
In een handomdraai geniet je van een glas tintelend fris water of maak je de lekkerste limonades
en cocktails. De CUBE komt onderin het keukenkastje naast het Quooker-reservoir te staan.
Zo haal je alles uit één kraan: kokend, warm, koud, bruisend en ge昀lterd water.
Kijk op quooker.nl voor meer informatie.

Guisweg 28

Zaandijk

T 075 - 62 14 122

info@koelkeukens.nl

www.koelkeukens.nl

© Vanhaaster Reclamebureau,

Hoogeveen. Afbeeldingen kunnen afwijken. Prijs- en zetfouten onder voorbehoud.

