STRAK DESIGN
Wall solutions

+
Mooie,
robuuste
grepen

+

+

Nieuw
Split Oak decor

SCAN DE QR CODE VOOR
PRIJZEN EN MEER INFORMATIE!

Stoer en chique: hout en staal
Wie zegt dat stoer niet chique kan zijn, heeft deze keuken nog niet gezien. De uitstraling van warm hout gecombineerd met de look van koel zwart staal. De hoge kasten zijn uitgevoerd met een strakke, robuuste greep die past bij de
belijning van deze keuken. De zwarte Wall Solutions achterwand biedt ruimte aan planken waarop je accessoires of
serviesgoed een plek kunt geven. Het nieuwe Split Oak decor van de keuken straalt warmte en luxe uit en combineert
prachtig met het zwarte koele staal. Ga voor klasse, kies voor naturel met een stoere knipoog.

Keukens voor de

TOEKOMST
Het is niet meer dan logisch dat je een
keuken wilt die lang meegaat. Maar hij moet
ook groen zijn en energiezuinig worden geproduceerd. Daarom kun je bij ons, zonder
extra kosten, iezen voor de milieuvriendelijke keukenkasten van Greenline.

HANDIG!

Extra werkruimte met een
werkbladdiepte van 65cm
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!

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

© Vanhaaster Reclamebureau, Hoogeveen. Afbeeldingen kunnen afwijken. Prijs- en zetfouten onder voorbehoud.

NEW

KEUKENINSPIRATIE
Een keukenkrant volop inspiratie, nieuwe stijlen en trends

NEW
+

Burned wood
in de kleur
Coal Black

+

Nieuwe
Gietijzeren
greep

+

Wijnbewaarkast

SCAN DE QR CODE
VOOR PRIJZEN EN
MEER INFORMATIE!
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.

Meer weten over deze keuken?
Scan deze QR code!

STRAK DESIGN

NEW

Eilandframe
met afzuigunit

+
Vertikaal
greeploos

Cubes met
inbouwapparatuur

+
+

Wall Solutions
achterwand

+

Greep 854 op
de hoge kasten

+

Geïntegreerde
greep

SCAN DE QR CODE VOOR
PRIJZEN EN MEER INFORMATIE!

Kaderfront met geïntegreerde greep
Sfeervolle keuken voorzien van kaderfronten met geïntegreerde greep in de warme grijze kleur Lava. Het eilandframe boven het kook- en spoeleiland geeft een industriële, stoere look aan de
keuken en biedt plaats aan de afzuigunit. De hoge kasten hebben een robuuste doorgaande staafgreep. De Wall Solutions achterwand past perfect bij deze keuken. De zwarte kraan en spoelbak
maken het geheel helemaal af.

Greeploos
kaderfront
Een bijzondere combinatie; een
greeploos kaderfront. De greep is
geraffineerd in de deur weggewerkt.
Makkelijk te openen én schoon te
houden.

DONKERE FRONTEN?

Neem ook een donkere kast!
Eilandframe

We hebben meer dan twintig verschillende kastkleuren waar de kasten aan de binnen- en
buitenzijde in kleur zijn. Kies je een keuken met donkere fronten? Dan is het ook mooi om de
kasten hier op aan te passen. Kies bijvoorbeeld voor de kleur Zwart, Carbon of Lava.

We hebben en zeer flexibele oplossing
gecreëerd voor het realiseren van
frames boven een eiland. In combinatie 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.

Glazenhouder

Wall solutions
achterwand

Keukenrolhouder

Vakkundig advies

|

Opbergbox

Wall solutions zijn muurpanelen voorzien
van ultrahandige metalen lijsten waaraan
je onder andere schappen kan bevestigen
(van rookglas, zwart- metaal of in een kastkleur). Ook ideaal voor je tablet, kookboeken,
foliehouder of messenset. En ben je de
indeling na een tijdje zat? Dan kan je de
wand zeer eenvoudig veranderen!

Begeleiding van A t/m Z

|

Vakkundige montage

|

Voor ieder budget

KWALITEIT

waar je jaren plezier van hebt

IDEAAL:
MOOI
donkere

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.

Rugwand: 8mm,
geschroefd en verzonken

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!

scharnieren
Antraciet kleurige scharnieren met
geïntegreerde demping: extra mooi bij
donkere kasten én supersterk.

Extra hoge
hangkasten
Verticaal
greeploos

3mm boringen voor
legplankdragers

+

Wall Solutions
achterwand

+

+

+

+

Daylight Grey
fronten

Strak design

New
Dimensions
91 CM HOOG

Greeploos,
strak design
Mooie rechte keukenopstelling in de kleur Daylight Grey. Deze greeploze keuken
heeft zwarte greeplijsten, die mooi contrasteren bij het lichte front. De Wall Solutions
achterwand biedt een flexibele indeling voor legplanken en andere handige accessoires, zoals een houder voor je tablet of kookboek, een messenblok, keukenrolhouder,
opbergboxen, wijnglazenhouder etc. Alles in een luxe zwartmetalen uitvoering.

Groot assortiment

|

Keukens in alle stijlen

|

Goede kwaliteit

|

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 én een
ergonomische werkhoogte!

Vele mogelijkheden

