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Welkom bij Bruynzeel Keukens
Keukeninformatie voor de toekomstige bewoners van

Hoef en Haag | De Erven 4D
In deze brochure vind je alle informatie over jouw nieuwe keuken. Al onze keukens worden CO2-neutraal
geproduceerd in onze eigen fabriek in Bergen op Zoom. De basis voor jouw keuken is ons uitgebreide Atlas
assortiment. De uitstraling kies je zelf in het Homestudios experience center. Je persoonlijke wensen en eigen
smaak combineren we met onze kennis. Het resultaat is een mooie en functionele keuken die werkt. Voor jou.

Uitgebreide keuze bij Homestudios
In deze brochure vind je de standaardopstelling van de keuken in jouw woning. Maar er is nog veel meer
mogelijk, omdat de ideale keuken voor iedereen anders is. In het Homestudios experience center krijg je alle
vrijheid om een keuken naar jouw wensen, smaak en budget samen te stellen. Bekijk en voel alle kleuren en
materialen en gebruik het brede assortiment van keukenapparatuur. Met die kennis op zak maak je vervolgens in
het Homestudios experience center, onder begeleiding van een keukenspecialist, persoonlijke keuzes voor een
keuken die bij je past.

Impressie
Op "Mijn Homestudios" geven we je straks alvast een impressie van de mogelijkheden en ontdek je welke opties
je nog meer tot jouw beschikking hebt om de keuken op je eigen wensen af te stemmen.

Persoonlijke begeleiding
Wij zijn partner in het bouwtraject. Alle details van het project zijn bij ons bekend. Je krijgt dus gegarandeerd
advies op maat, bij de keuze van jouw keuken. En bij de oplevering ervan: altijd klaar voor gebruik en met een
persoonlijke toelichting. Als koper ben je straks welkom in het Homestudios experience center. Daar ontwerpen
we samen de keuken die werkt. Voor jou.

CO2 neutraal geproduceerd.

Als enige keukenproducent in Europa.

Wij voldoen aan de ISO 14001-milieunorm,
omdat we in de hele bedrijfsvoering structureel
aandacht besteden aan milieu.

De 14.396 m2 aan zonnepanelen op onze fabriek
in Bergen op Zoom wekken per jaar meer dan
2,8 miljoen kWh op.

In de keukenfabriek maken we alleen gebruik van
elektrisch transport.

Onze keukens worden CO2-neutraal geproduceerd
in onze eigen fabriek in Bergen op Zoom. Dit

Door een optimale zaagindeling produceren wij
minder afval. In een speciaal magazijn slaan we
reststroken op voor een volgende productie

houdt in dat wij bijvoorbeeld vrijgekomen
restwarmte opnieuw gebruiken voor verwarming
van de fabriek. De Atlas keuken heeft als enige
keuken in de Benelux het Milieukeur keurmerk.

Afgezogen warme lucht wordt gerecirculeerd en
teruggevoerd naar de fabriek door ons moderne
afzuigsysteem.

Wij zijn trots dat we actief werken aan een gezond
en leefbaar milieu.

mvo prestatieladder 4

Meer over maatschappelijk verantwoord ondernemen bij
Bruynzeel Keukens: mvo.bruynzeelkeukens.nl
Vraag naar onze FSC®-gecertificeerde producten.

Levensloopwoning

DEZE KEUKEN
COMPLEET
MET APPARATUUR
IN JE NIEUWE WONING

Apparatuur

Apparatuur

AB660ZT

KI2160ZT

ETNA Slimline blokmodel afzuigkap
60cm, elektronische bediening,
matzwart

ETNA Inductiekookplaat 60 cm,
2-fase, centrale bediening, classic
design

- Kleur:
- Aansluitwaarde: 213,00 W
- Diepte: 500 mm
- Hoogte: 660 - 1213 mm
- Afzuigcapaciteit: m³/h
- Aantal snelheidsinstellingen: 4
- Type: wandschouwkap
- Breedte: 597 mm

- Kleur: zwart glas
- Diepte: 520 mm
- Aansluitwaarde: W
- Energiebron: elektrisch
- Hoogte: 60 mm
- Breedte: 590 mm

KKS4102
ETNA Inbouw koeler, sleepdeur, nis
102 cm
- Inhoud: 162 l
- Kleur:
- Aansluitwaarde: 122,00 W
- Deurophanging: sleepdeur
- Hoogte: 1020 mm
- Geluidsniveau: 38.0 dB
- Breedte: 540 mm

VW249M

A2132HRVS

ETNA Volledig geïntegreerde
vaatwasser (60 cm)

ETNA Oven met magnetronfunctie
(nis 45 cm)

- Hoogte: 820 - 870 mm
- Breedte: 598 mm
- Aantal programma's: 5
- Energielabel: A++
- Geluidsniveau: 49 db
- Aansluitwaarde: 1.900,00 W

- Hoogte: 460 mm
- Aansluitwaarde: 3.600,00 W
- Inhoud binnenruimte: 32 l

Werkblad

Eigenschappen

Kleurkeuze voor kunststof werkblad

Alle kunststof werkbladen
hebben een HPL toplaag
(High Pressure Laminate).
Deze onder hoge druk
samengeperste toplaag
is zeer waterafstotend
en stootvast.

DE2611
Terrazzo Classic

DE2612
Terrazzo Grey

DE2378
Balance

DE2382
Statue Black

DE2392
Statue Grey

DE2610
Variety

DE2381
Statue White

R6216TC
Graniet zwart

F7684TC
Fino donker
antraciet

R6424TC
Black limestone

MK432C
Peru marron

R4264RT
Oud eiken grijs

F8340MP
Midnight dream

F7919TC
Koren donkergrijs

R6520VV
Beton licht

DE2802
Vulkaan grijs

F275ST15
Beton

R4262RT
Oud eiken natuur

DE2800
Vulkaan zwart

F76037FG
Roest

R6234BR
Titan

DE2380
Wave

F105ST15
Marmer wit

DE 5888
Burned Wood

DE2390
Rocky

DE2613
Subtile

DE2615
Solid

F638ST16
Beton Grijs

4896RT
Noce milano

R4366FG
Puur Eiken

DE 5977
Roots

DE 5902
Cosy Oak

DE 5901
Nordic Wood

H1146ST22
Ruw eiken grijs

R 5151MO
Noten blok

R4263RT
Ruw eiken blond

Digitaal
keukenboek
Laat je inspireren!
Hoe kan een mooie keuken ook functioneel en toch betaalbaar
zijn? Hoe zorgen wij dat de keuken werkt voor jou? In het
digitale keukenboek op onze website vind je de antwoorden.
Bekijk vooral ook de filmpjes van de keukenopstellingen. Zo
krijg je een gevoel van sfeer en stijl en waan je jezelf al even
helemaal in je nieuwe keuken. Je leest er ook alles over
Bruynzeel Keukens. Wie we zijn en waar we voor staan. Over
de duurzame productie in onze eigen fabriek. De kwaliteit en
de garantie die je jarenlang laten genieten van de keuken die
werkt. Voor jou. Veel inspiratie!
www.bruynzeelkeukens.nl/bruynzeel-keukenboek

Persoonlijk keukenontwerp
Nadat je de koop-aannemingsovereenkomst hebt getekend nemen wij contact met
je op om een afspraak te maken in het Homestudios experience center. Daar
maken we samen een persoonlijk ontwerp voor de keuken die werkt. Voor jou.
Graag tot ziens!
Team Homestudios
Bruynzeel Keukens

© Bruynzeel Keukens 2022 - Hoewel dit overzicht met uiterste zorg voor je is samengesteld kan het zijn dat
de afgebeelde kleuren afwijken van de werkelijkheid. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.
Bruynzeel Keukens kan tevens niet aansprakelijk worden gesteld voor het afwijken van de informatie,
wijzigingen, zet- en drukfouten die deze brochure bevat.

