
KEUKEN 
Trends Volop inspiratie, nieuwe stijlen  

en trends op keukengebied

Wijnkast 
Onze wijnkasten zijn zowel 
als hoge kast en onderkast 
verkrijgbaar in diverse 
maten. Vanzelfsprekend  
inclusief flessendragers en 
de optie om uit diverse 
glaskleuren voor de deur 
te kiezen. 

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. (Tijdelijk hebben wij GEEN koopavond). 
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.



NEW COLLECTION

Bijzondere kleur: 
Bronze Metal 
 

Nieuw in onze collectie is de kleur Bronze Metal. Een chique front, met 

een stoere uitstraling door de metaalstructuur. Het front heeft een sub-

tiele glans die het licht reflecteert. Leverbaar met kanten in de frontkleur 

of met metalen kanten rondom. Ideaal is de New Dimensions onderkast-

hoogte. Een lage plint en hoge onderkasten geven 13% meer opberg-

ruimte én eem ergonomische werkhoogte. Het subtiele dunne werkblad 

is helemaal volgens de laatste trends. Op het werkblad staan twee cubes, 

met combimagnetrons. 

Nieuw

Keukentip: 
 
Van een nieuwe keuken wil je 
jarenlang plezier hebben. Kies 
daarom voor een keuken die  
uitgerust is met 19 millimeter 
dikke kastbodems en legplanken. 
In combinatie met de acht  
millimeter dikke en geschroefde 
verzonken rugwand zorgt dit  
voor extra stabiliteit van de 
keukenkasten.

Een echte trend zijn zwarte details in de keuken,  
zoals een zwarte kraan en spoelbak.

Nieuw: 
Cubes

Bronze 
Metal

Subtiel  
dun  
werkblad



Wandplanken 
Bij deze keuken kozen we  

ervoor geen bovenkasten te 
plaatsen. De keuken krijgt  

hierdoor een open en strakke 
uitstraling. Wandplanken  

met daarop enkele mooie  
accessoires geeft de keuken 

weer wat meer sfeer.

Ideaal! Een bijpassende kastenwand 
voor extra veel bergruimte.

Cubes zijn leverbaar om op het werkblad te plaatsen,  
tussen hoge kasten te bouwen, maar kunnen ook voorzien 
worden van een ophangsysteem. Bovendien zijn ze lever-
baar in panorama-uitvoering met 2 of 3 apparaten naast 
elkaar. Leverbaar in mat Black of mat Snow.

Cubes op het werkblad

Panorama-uitvoering met 3 apparaten Cubes vrijstaand aan de wand

NIEUW! CUBES 
 
Met onze Cubes geven we het begrip ‘vrijstaande oven’ een nieuwe betekenis. We bieden nu een mooie ‘verpakking’ voor ovens 
en magnetrons. De hoogte van de Cubes wordt op maat gemaakt, zodat de panelen zo optimaal mogelijk aansluiten op het in te 
bouwen apparaat. Er zijn ook Cubes met legplanken, binnenlades of een uittrekbaar plateau voor bijvoorbeeld een koffiemachine.

Uniek
binnenkant kasten 
in kleur! 
 
Kies voor kasten die aan de binnen-
kant in kleur zijn. Dat geeft een luxe 
gevoel en je ziet het iedere dag!

Grepen
Met de juiste grepen versterk je de stijl en 
sfeer in je keuken. Een bijzondere greep 
in onze collectie is deze nieuwe staafknop 
in de kleur Bronze. Ook leverbaar in de 
kleur Carbon of Messing én leverbaar als 
staafgreep in dezelfde kleuren.
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Puur wit hout 
 

Zo mooi bij een wit, landelijk interieur. Deze  
keuken heeft het helemaal. Massief houten witte 
kaderdeuren gecombineerd met klassieke kom-
grepen en een zwart werkblad. Een prachtige 
combinatie, voor die moderne landelijke sfeer. 
 

                          5790,-

Strak design met een vleugje industrieel  
Strakke keuken is in de kleur Umbra. Het Black Line front heeft een zwarte rand langs de fronten wat een 
bijzonder strakke belijning geeft. Het wandmeubel geeft door de stoere metalen frames een industrieële 
touch aan de keuken.

Strak lijnenspel  
 

Strakke designkeuken. Op werkelijk elk detail is 
gelet. Het extra dunne werkblad geeft de keuken 
een elegante finesse. De grepen zijn geïntegreerd 
in de keukenkasten, zodat er een strak lijnenspel 
ontstaat dat doorloopt over de zijkant van het  
eiland. 
                         14.190,-

<<

ÉN DUURZAAM
Kwaliteit

Wandplanken

Doorlopend 
profiel

Fronten in 
extreem mat 
of hoogglans

Greenline keukenkasten 
 
Het is niet meer dan logisch dat je een 

keuken wilt die lang meegaat. Maar hij 

moet ook groen zijn, 100% recyclebaar en 

energiezuinig worden geproduceerd. 

Daarom kun je bij ons, zonder extra kosten, 

kiezen voor de milieuvriendelijke keuken-

kasten van Greenline. 

Trend:  
metalen frames

Uniek: 
Black Line 

fronten

Mooi detail! Black Line fronten.

Inclusief inbouwapparatuur!

Inclusief inbouwapparatuur!

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


