
NEW

KEUKENINSPIRATIE
Een keukenkrant volop inspiratie, nieuwe stijlen en trends

Graag vertellen we meer over onze keukens 
dan dat we in onze folder kwijt kunnen.  
Je kan daarom de QR code scannen met je 
telefoon of tablet. We laten van deze keuken 
prijzen zien in verschillende opstellingen en 
vertellen meer over de pluspunten van de 
keuken.

SCAN DE QR CODE 
VOOR PRIJZEN EN 
MEER INFORMATIE!

Meer weten over deze keuken? 
Scan deze QR code!

+

+

Eilandframe 
met afzuigunit

+ Greep 854 op 
de hoge kasten

Cubes met 
inbouwapparatuur

+
Geïntegreerde 
greep

+ Wall Solutions 
achterwand



Vertikaal 
greeploos

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! 

Donkere keuken is populair  
 
 
 

Het strakke eiland is voorzien van inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging. Dat biedt ruimte voor een eilandframe met verlichting en plaats voor accessoires op de plek waar je normaal 

gesproken de afzuigkap verwacht. De geïntegreerde afzuiging zorgt er trouwens ook voor dat kookluchtjes en vetdeeltjes direct verwijderd worden; nog voordat ze de keukenruimte kunnen 

bereiken. De frontkleur Clay Dark XT combineert prachtig met de bicolor kasten, zwarte kraan en hoge glaskasten. En mogen we je even attenderen op het 20mm brede kader rondom de 

glaskasten? Een subtiel maar sfeer bepalend element van deze keuken. De plinten die meelopen met de kast maken de strakke belijning compleet.

NEW

Vakkundig advies    |    Begeleiding van A t/m Z    |    Vakkundige montage    |    Voor ieder budget

SCAN DE QR CODE VOOR  
PRIJZEN EN MEER INFORMATIE!

STRAK DESIGN

City Brown Oak

Clay Dark

Eilandframe 
 

We hebben en zeer flexibele oplossing gecreëerd voor 

het realiseren van frames boven een eiland. In combi-

natie me twee horizontale panelen ontstaat een stabiel 

zwevend element.  

 

Plafondframes zijn niet alleen decoratief, maar geven 

ook veel extra praktische ruimte. Het is ook mogelijk een 

afzuigunit in het eilandframe op te nemen. 

Bicolore kasten 
 

Voor wie niet van monotoon houdt, hebben we een serie ‘Bicolore’  

kasten opgenomen in onze collectie. De fronten van de laden kunnen 

worden voorzien van een andere frontkleur. Hiermee creëer je een  

contrasterende, of juist harmoniërende, lijn in je keuken. Het is ook  

mogelijk het werkblad of een afdekpaneel mee te nemen in de kleur  

van het Bicolore front.

+

+

Eilandframe 
met verlichting

+ Apparatuur aan 
de zijkant

+Glaskasten K 
met 20 mm 

kader

Frontkleur 
Clay Dark XT

+
Frontlijnende 
plinten

+
Bicolore 

kasten



Strak lijnenspel  
 

De grepen zijn geïntegreerd in de keukenkasten, zodat er een strak lijnenspel ontstaat dat zelfs doorloopt over de 

zijkant van het eiland. De keuken  is verkrijgbaar van een hoogglans uitvoering tot extreem mat. De gedurfde keuze 

voor inbouwapparatuur in dezelfde kleur als het front, maken de pure, chique uitstraling compleet.  De wandpanelen 

met sfeervolle LED-verlichting bieden ruimte om je mooiste accessoires te etaleren. Ook mooi om door te trekken 

naar je woonkamer! Een prachtige verbinding tussen je keuken, eet- en woonkamer.

Wandplanken

Doorlopend 
profiel

Fronten in  
extreem mat of 

hoogglans

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.

IDEAAL:

Groot assortiment    |    Keukens in alle stijlen    |    Goede kwaliteit    |    Vele mogelijkheden

+

+ Apparatuur in  
de kleur ‘Snow’

+

Subtiel, dun  
werkblad

+

+

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!

KWALITEIT 
waar je jaren plezier van hebt

3mm boringen voor  
legplankdragers

Legplanken  
19mm dik!

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 leg-

planken.  

 

In combinatie met de acht millimeter dikke 

en geschroefde verzonken rugwand zorgt 

dit voor extra stabiliteit van de keuken- 

kasten. Daar kun je jaren mee vooruit!

SCAN DE QR CODE  
VOOR MEER INFORMATIE

Subtiel, dun 
werkblad 
 

Het extra dunne werkblad 

geeft deze keuken een  ele-

gante uitstraling. Het Tessilo 

grijs textieldecor vormt de bi-

jzondere finishing touch van 

deze keukenopstelling en is 

wat ons betreft echte eye-

catcher. 
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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!

Wall solutions

+Mooie,  
robuuste  

grepen

+
Nieuw 
Split Oak decor

NEWSTRAK DESIGN
+

SCAN DE QR CODE VOOR  
PRIJZEN EN MEER INFORMATIE!

UNIEK! 
hout 
zoals jij 
het wilt  
 
 
 

Wood unlimited is ons unieke houten programma 

waarmee je in vier eenvoudige stappen je eigen 

houten keuken samenstelt. 

 

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. 

SCAN DE QR CODE  
VOOR MEER INFORMATIE

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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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?


