Just
enjoy!

PLUSPUNTEN
Ontdek de vele
MOGELIJKHEDEN
VAN ONZE
KEUKENS

Uitstraling,
kwaliteit én groen!
U wilt een mooie keuken. Een keuken die past bij de
rest van uw interieur en een sieraad is voor uw huis.
Maar u wilt ook kwaliteit, zodat u er lang van kunt
genieten. Wij bieden beide én meer.
Bij ons koopt u een keuken die uitstraling heeft en
tegen een stootje kan, maar ook groen is. We nemen
onze verantwoordelijkheid voor het milieu en vinden
dat keukens duurzaam moeten zijn. Dat heeft geleid
tot onze keuze voor Greenline made of BioBoard:
sterk, licht en milieuvriendelijk materiaal.

Wat een pluspunten
We hebben een heel breed spectrum van
modern greeploos tot ambachtelijk eiken.
In deze brochure leest u meer over de
ontelbare pluspunten van onze keukens.
En er zijn er nóg meer, dat kunnen we u in
onze showroom laten zien en vertellen er
graag meer over.

‘Bij ons heeft
u iets te kiezen’
In het adviseren van klanten word ik niet graag
beperkt door de mogelijkheden van het product.
Door een ruime keuze in kleuren, materialen en
maatvoeringen kan ik u immers op maat adviseren.
En bij ons heeft u iets te kiezen. Zo hebben we de
grootste keuze in greeploze oplossingen en bieden we
daarin zelfs planmogelijkheden voor alle apparaten.
Laden en korven zijn verkrijgbaar in hout, inox
metaal en grafietgrijs metaal, terwijl de designlijsten
daarvan bovendien in elke kastkleur en met helder
veiligheidsglas leverbaar zijn. Alles kan en de prijs
valt altijd mee.

Sinja Bouwhuis
keukenadviseur

Wat een pluspunten
Uniek X13 maatsysteem met een rustig lijnenspel
Kunststof in 30 verschillende kleuren
■ Van extreem mat tot superhoogglans
■ Enorme keus in gelakte fronten
■ Zeer realistische - real oak - houtdecoren
■ Grootste keus in greeploze oplossingen
■ Laden en korven met designlijsten in elke kastkleur
■ Inox korven standaard met zijdelen van helder glas
■ Wood - houten laden en korven leverbaar
■ Vinora - grafietgrijze metalen laden en korven
■ Grote keus in energiezuinige LED verlichting
■ Planmogelijkheden voor alle apparaten
■ Brede korven met fronten uit één stuk tot 120 cm
■ Korven in elke tussenmaat leverbaar
■
■

‘Handige oplossingen
voor gemak in de keuken’
Een mooie keuken waarin het fijn werken is, daar
zorgen verschillende handige oplossingen voor.
Dankzij de volledig uittrekbare laden en korven kun
je overal gemakkelijk bij en de 78 centimeter hoge
onderkasten bieden veel praktische ruimte. De cooking
en cleaning agents, indelingen voor het netjes
opbergen van keuken- en schoonmaakspullen,
zorgen voor een opgeruimde keuken.
Door andere oplossingen, zoals extra ruimte achter
de kraan, omdat het werkblad 65 cm diep is, is de
keuken gemakkelijk schoon te houden. Fronten van
mat kunststof blijven dankzij de anti-fingerprinttechnologie vrij van vlekken.

Katja en Tygo van Zanten
zeer tevreden met haar keuken

Wat een pluspunten
Extra ruimte door 78 cm hoge onderkasten
Volledig uittrekbare laden en korven
■ Standaard werkbladdiepte van 65 cm
■ Voor extra ruimte op het werkblad
■ Een grote collectie met bijzondere kasten
■ Kast met Coocking Agent - voor kookgerei
■ Cleaning Agent - voor alle schoonmaakspullen
■ Ruime keus in gescheiden afvalemmersystemen
■ Draaibodems met antislip-bodem
■ Luxe draaibodems met chroom reling
■ Le Mans en Monza uitzwenkbare bodems
■ Extreem matte HPL kunststof
■ Met anti-fingerprint-technologie
■
■

‘Deze keuken kan
tegen een stootje’
Als monteur heb ik graag degelijk materiaal in handen.
Daarmee lever ik een keuken af waar u jarenlang
plezier van hebt. Dat onze keukens een lange
levensduur hebben, komt onder meer door de 19
millimeter dikke kastbodems en legplanken. Deze
bieden extra stabiliteit, net als de 8 millimeter
dikke, geschroefde verzonken rugwand.
Greenline made of BioBoard is bovendien licht in
gewicht (tot 30% lichter) en uiterst stabiel. Door de
diepere uitvoering past al het leidingwerk achter de
kasten, dat spaart veel tijd en kosten.

Pieter de Groot
keukenmonteur

Wat een pluspunten
19 mm dikke bodems en legplanken
8 mm dikke geschroefde verzonken rugwand
■ Uiterst stabiel BioBoard is licht in gewicht
■ Extra ruimte voor aansluitingen achter de kasten
■ Drie-dimensionaal verstelbare metalen scharnieren
■ Volledig nastelbare fronten van laden en korven
■ Metalen ophangsysteem voor de hangkasten
■ Montagevriendelijke kasten voor spoelunit
■ Met uitneembare naar voren geplaatste rugwand
■ Aluminium beschermplaat bij de spoelunit
■ Watervaste verlijming van alle zijkanten
■ Aluminium beschermplaat onder de koelkast
■
■

‘Mooie uitstraling dankzij
de nieuwste technieken’
Prachtige materialen en de nieuwste technieken
maken van onze keuken een plaatje. Aan de binnenen buitenzijde is dezelfde kleur toegepast en dat
creëert een rustig geheel. De geruisloos sluitende
laden en korven zijn zeer comfortabel en praktisch.
Door de gedempte scharnieren gaan de deuren ook
onhoorbaar dicht.
Ook de lademeenemers die automatisch de binnenladen achter de korven openen, passen in een keuken
die niet alleen mooi is, maar ook gebruiksgemak
biedt. Er zijn oneindig veel mogelijkheden, waardoor
wij de keuken van onze dromen hebben gevonden.

Aamir en Halina Osman
hebben pas een nieuwe keuken gekocht

Wat een pluspunten
Kasten binnen en buiten rondom in dezelfde kleur
Blumotion geruisloos sluitende scharnieren
■ Scharnieren met geïntegreerde demping
■ Lademeenemers openen de binnenladen
■ Diverse planmogelijkheden voor vaatwasser
op hoogte
■ Grepen en knoppen in verschillenden kleuren
en materialen
■ Ruime keus in staafgrepen
■ Ruime keus in geïntegreerde greeplijsten,
in inox en hout
■ Combinaties van verschillende grepen en knoppen
■
■

‘Denkt u ook aan
onze toekomst?'
Gelukkig denken steeds meer mensen aan de
toekomst van de aarde, zodat ik later ook nog kan
genieten van de natuur. Voor mensen die voor het
milieu willen zorgen, zijn er nu milieuvriendelijke
keukens. Daardoor wordt de aarde een stuk
gezonder en blijft dat ook in de toekomst zo.
De keukenkasten van Greenline made of BioBoard
zijn vervaardigd uit milieuvriendelijk BioBoard.
BioBoard is duurzaam, groen en milieuvriendelijk.
Er worden snelgroeiend mais, andere eenjarige
planten en verantwoord hout gebruikt. In BioBoard
wordt 37% minder hout gebruikt. Kiest u ook voor
zo’n groene keuken?

Fleur de Jong
heeft hart voor het milieu

Wat een pluspunten
Greenline made of BioBoard
Kasten vervaardigd uit milieuvriendelijk BioBoard
■ BioBoard is duurzaam, groen en milieuvriendelijk
■ In BioBoard wordt 37% minder hout gebruikt
■ In BioBoard worden snelgroeiende gewassen gebruikt
■ BioBoard wordt energiezuinig geproduceerd
■ BioBoard is volledig recyclebaar
■ BioBoard is FSC, PEFC en ISO 14001 gecertificeerd
■ Energiezuinige LED verlichting met energielabel
■
■

'Moderne details zijn
enorme aanwinsten'
Een keuken koop je niet zomaar, die gaat vele jaren
mee en moet dus zorgvuldig uitgezocht worden. Ik
heb daarbij gelet op bijzondere details. Zo heb
ik over een aantal jaren nog steeds een keuken die
van alle gemakken is voorzien. Niet alleen laden en
korven sluiten geruisloos, ook klepdeuren hebben
een geïntegreerde demping.
Bijzonder vind ik ook dat de warmte van het licht
centraal traploos te regelen is én zelfs via een app.
Het geïntegreerde oplaadsysteem voor mobiele
apparatuur is een enorme aanwinst. Gemak dient
de mens!

Johan Marijnis
heeft een nieuwe keuken in bestelling

Wat een pluspunten
Stootvaste dikkanten aan kasten en legplanken
Subtiele 3 mm boringen voor legplankdragers
■ Metalen legplankdragers met borgstift
■ Slowmotion geruisloos sluitende laden en korven
■ Klepdeuren met geïntegreerde demping
■ Verdekt ophangsysteem voor de hangkasten
■ Doorlopende onderzijde hangkasten
volledig afgewerkt
■ Naadloze randafwerking door lasertechniek
■ Geen passtukken en verloren ruimte boven de oven
■ Grepen en knoppen in verschillende uni-kleuren
■ De 'warmte' van LED is centraal traploos te regelen
■ LED met centrale dimfunctie
■ LED voor verlichting van laden en korven
■
■

