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Het geribbelde houten front geeft  
een verrassend speelse touch aan  
de verder strakke belijning.  
En vingerafdrukken? Die krijgen 
geen kans op het matzwarte front 
met anti-fingerprint technologie! 
Daarnaast heb je aan ruimte geen 
gebrek in deze keuken en kun je al 
je keuken spullen kwijt.

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 opstel -
lingen en vertellen meer over de 
pluspunten van de keuken.

Scan 
en ontdek

Scan de code  
voor meer 
mogelijk heden

https://keukensmetsmaak.nl/keuken2201/
https://keukensmetsmaak.nl/keuken2201/


Bijpassende grepen 
en knoppen

Grepen met ribbelpatroon ▲  
We hebben een ruime keus in grepen en 
knoppen met een modern ribbelpatroon. 
Met een goede grip en goed combineer baar 
met houten keukens, zoals hier bij deze 
Tinfilled-Oak kleur.

Luxe gietijzeren grepen ▲  
Grepen van gietijzer laten zich mooi 
combineren met hout. Vooral bij een 
stoere, robuuste keuken is dit een 
perfecte combinatie!

Grepen met lasnaden 
Passend bij robuust houten 
fronten: grepen met 
lasnaden. Leverbaar  
als T-vormige knop  
en als beugelgreep.

Niet van echt hout te onderscheiden: 
Synchron Pore 
Deze keuken heeft een bijzonder front.  
Het heeft een houtdecor, houtstructuur 
(naar smaak horizontaal of verticaal) en  
de tekening van echt hout. Wat je ziet voel 
je ook echt!  Wat dacht je van Split Oak 
Synchron Pore? De 'scheuren' in dit 
decorbeeld zijn zeer natuur getrouw  
en zelfs voelbaar. 

Tip! Combineer je keuken  
met Burned Wood of Flamed Wood 
fronten. Of kies voor een warme houttint 
in combinatie met koel zwart staal; 
gedurfd maar absoluut smaakvol!

De perfecte 
match met 
een houten 
keuken

▼
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Op zoek naar 
warmte en sfeer? 
Kies voor hout!

Dat deze luxe houten lade 
geruisloos opent en sluit komt door 
de gedempte geleiding die zich onder 
de houten bodem van de lade bevindt. 
Door gebruik te maken van ons variabel 
houten bestekindelingen-systeem richt je 
je lades optimaal in. Er is ruimte voor 
allerlei accessoires zoals een kruidentrap, 
een messenblok en een foliehouder!

Lades 
van hout
Maak je houten 
keuken tot in 
detail af met 
massief houten 
lades en korven.

We hebben in deze keuken een traditioneel 
front opnieuw uitgevonden; de cassette!  
De strakke randen van het smalle kader zijn 
gecombineerd met afschuiningen van het 
binnenpaneel. Dat zorgt niet alleen voor een 
actueel en tijdloos karakter, maar ook voor 
een bijzonder detail. Warmte, sfeer, stijl en 
creativiteiit; het komt allemaal samen in  
deze extra voordelige actiekeuken.

Tip! Grijs is een echte trendkleur.  
Wij hebben grijs in vele tinten. Van heldere 
grijstinten zoals Carbon, Lava, Just Grey, 
Grigio en Daylight Grey tot warme grijstinten 
zoals Clay Dark, Umbra, Terra Grey, Kashmir 
en Stone. Al deze grijzen zijn prachtig te 
combineren met hout.
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Hout 
gelakt

Naast een groot aantal houtkleuren is het  
ook mogelijk om houten keukens in veel 
verschillende kleuren te lakken. De hout -
structuur blijft onverminderd zichtbaar, terwijl 
er door de uni-kleur een veel rustiger beeld 
ontstaat. Bij veel houtgelakte kleuren hebben 
we kasten die aan de binnen- en buitenkant 
dezelfde kleur hebben. Dit is weer heel goed 
te combineren met echt houten elementen, 
zoals het barblad op de foto hiernaast. 
 
De sfeer en uitstraling van je houten keuken 
worden ook bepaald door de verticale 
belijning op de frontjes. Kies je voor een breed 
profiel of juist een smalle plankbreedte? 
Helemaal glad kan natuurlijk ook! In onze 
showroom kunnen we je veel voorbeelden 
laten zien. 

Bij hout gelakte keukens kun je 
kiezen uit vier verschillende 
uitstralingen 
 
–  Classic line: neutraal en rustig; 

een prachtige klassieker.  
Glad afgewerkt hout met 
nauwelijks noesten. 

–  Forest line: wanneer je voor iets 
stoerder gaat! Geborsteld hout 
met een klein aantal noesten. 

–  Split Line: naast noesten zijn  
hier ook duidelijk scheuren in  
het geborstelde hout zichtbaar. 

–  Oak line: onze robuuste variant! 
Rijk aan noesten en gezand -
straald voor een stevige look.

Oak Line staat voor robuust!  
Gezandstraald hout met 
duidelijk zichtbare noesten.
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Bekijk de ‘Wood Unlimited’ 
mogelijkheden in onze showroom.

Scan de code  
voor meer 
mogelijk heden

Guisweg 28,  Zaandijk 
T 075 - 62 14 122 
www.koelkeukens.nl
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