Aangenaam Gouda Oost
Van Heuven Goedhartsingel Gouda
Mogelijke keukenopstelling in uw woning

De keuken die werkt voor u.

Mooi, functioneel en betaalbaar.

Welkom bij Bruynzeel Keukens
Keukeninformatie voor de toekomstige bewoners van

Aangenaam Gouda Oost Van Heuven Goedhartsingel
Uw Fijn Wonen woning wordt standaard opgeleverd zonder keuken. Bruynzeel Keukens heeft als vaste
leverancier van Fijn Wonen alvast een ontwerp gemaakt voor een functionele keuken die perfect in uw
keukenruimte past of hiervoor passend te maken is. De prijs die in het kopersboekje bij de keukenopstelling
vermeld staat is inclusief inmeten, leveren en monteren. Ook verzorgen wij de infrees werkzaamheden in de
steelframe wand t.b.v. het huishoudelijk gebruik van wandcontactdozen en de wandcontactdoos voor de
afzuigkap. Tevens levert Bruynzeel Keukens alle WAGO materialen mee om uw keuken kook klaar aan te
kunnen opleveren. Op de kopers informatieavond vertellen wij u hier graag meer over. Wij willen u met dit
boekje een prijsindruk geven van een complete keuken. Bruynzeel heeft betaalbare en gebruiksvriendelijke
keukens in alle stijlen.

Persoonlijke begeleiding

Onze adviseurs weten alles over dit bouwproject door onze samenwerking met de aannemer en helpen u
graag bij een persoonlijk ontwerp. Alle details van het project zijn bij ons bekend, U krijgt dus gegarandeerd
advies op maat bij de keuze van uw keuken. Wij leveren en monteren de keuken na oplevering. Omdat Fijn
Wonen werkt met het WAGO systeem zijn er dan (nog) geen wandcontactdozen aangebracht in de Steelframe
wand. Dit zal Bruynzeel Keukens voor u verzorgen. Let er dus op dat u niet direct na oplevering de
keukenwanden afwerkt. In een persoonlijk keukengesprek zullen wij u hierover volledig informeren. In onze
winkel Bruynzeel Keukens Rotterdam heten wij u van harte welkom en ontwerpen wij samen de keuken die
werkt. Voor u!
Medewerkers Bruynzeel Keukens Rotterdam

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.

Keukenopstelling 1

DEZE KEUKEN
COMPLEET
MET APPARATUUR

€ 9.395,Exclusief
extra leidingwerk

Apparatuur

ZDLN2521
Zanussi Vaatwasser
- Hoogte: 818 mm
- Breedte: 596 mm
- Aantal programma's: 6
- Aansluitwaarde: 1950 W

ZHB92670KA
Zanussi Wandafzuigkap 90 cm
- Kleur: zwart
- Aansluitwaarde: 266 W
- Diepte: 450 mm
- Hoogte: 60 mm
- Afzuigcapaciteit: 600 m³/h
- Aantal snelheidsinstellingen: 3
- Breedte: 898 mm
- Let op:

ZITN644K

ZVEXM8K1

ZNLE18FS1

Zanussi Inductie Kookplaat 60 cm
met Hob2Hood

Zanussi Heteluchtoven met
magnetron

Zanussi LowFrost Koelvrieskast 178
cm

- Kleur: Zwart
- Diepte: 520 mm
- Aansluitwaarde: W
- Energiebron: Elektrisch
- Hoogte: 44 mm
- Breedte: 590 mm

- Kleur: Roestvrij staal
- Aansluitwaarde: W
- Hoogte: 455 mm
- Inhoud: 43 l

- Aansluitwaarde: 140 W
- Deurophanging:
Sleepdeur-systeem
- Energie-efficiëntieklasse:
- Hoogte: 1772 mm

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

DE2381
Statue White

R6216TC
Graniet zwart

DE2378
Balance

DE2382
Statue Black

- F7684TC
Fino donker
antraciet

R6424TC
Black limestone

DE2392
Statue Grey

DE2610
Variety

MK432C
Peru marron

R4264RT
Oud eiken grijs

-�

F8340MP
Midnight dream

F7919TC
Koren donkergrijs

R6520W
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

Keukenopstelling 2

DEZE KEUKEN
COMPLEET
MET APPARATUUR

€ 10.950,Exclusief
extra leidingwerk

Apparatuur

Apparatuur

BSSA970MAT

MAC524MAT

PKVS2102

IK1264

Pelgrim Blokschouw matzwart 90cm
AutoAir, touch control

Pelgrim Multifunctionele oven met
magnetronfunctie

Pelgrim Koelkast + vriesvak sleep,
102cm hoog

Pelgrim Inductiekookplaat 60cm 4
ronde zones - aansluiting 2-fasen

- Kleur:
- Aansluitwaarde: 272,00 W
- Diepte: 470 mm
- Hoogte: 805 - 1235 mm
- Afzuigcapaciteit: m³/h
- Aantal snelheidsinstellingen: 4
- Type: wandschouwkap
- Breedte: 898 mm

- Aansluitwaarde: 3.000,00 W
- Hoogte: 455 mm
- Inhoud binnenruimte: 51 l

- Aansluitwaarde: 105,00 W
- Deurophanging: sleepdeur
- Energie-efficiëntieklasse: E
- Hoogte: 1020 mm

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

GVW220L
Pelgrim Vaatwasser 60cm breed,
44dB, ledlicht
- Hoogte: 815 - 865 mm
- Breedte: 598 mm
- Aantal programma's: 9
- Energielabel: A+++
- Geluidsniveau: 44 db
- Aansluitwaarde: 2.100,00 W

Werkblad

Eigenschappen
Quartsiet is een combinatie
van korrels natuursteen,
bindend hars en pigment.
Door het productieproces van
Quartsiet is het niet poreus en
zeer onderhoudsvriendelijk en
hygiënisch.
De keukenbladen zijn
zeer hard en hebben een
natuurlijke uitstraling
waardoor het een uitstekend
alternatief is voor
natuurstenen keukenbladen.

Selectie uit kleuren voor het Quartsiet werkblad

Easy Black

Easy Minor

Easy Clay

Milan Grey

Easy Grey

Easy White

*Quartsiet is een combinatie van korrels natuursteen, bindend hars en pigment.
Door het productieproces van Quartsiet is het niet poreus, zeer onderhoudsvriendelijk
en hygiënisch.

Keukenopstelling 3

DEZE KEUKEN
COMPLEET
MET APPARATUUR

€ 14.500,Exclusief
extra leidingwerk

Apparatuur

Apparatuur

PCS24178L
Pelgrim Koelvriescombinatie 178 cm
- Aansluitwaarde: 100,00 W
- Deurophanging: sleepdeur
- Energie-efficiëntieklasse: F
- Hoogte: 1772 mm

MAC524MAT

GVW220L

IKR2083RVS

Pelgrim Multifunctionele oven met
magnetronfunctie

Pelgrim Vaatwasser 60cm breed,
44dB, ledlicht

Pelgrim Hood-in-hob toestel met
vrije uitblaas

- Aansluitwaarde: 3.000,00 W
- Hoogte: 455 mm
- Inhoud binnenruimte: 51 l

- Hoogte: 815 - 865 mm
- Breedte: 598 mm
- Aantal programma's: 9
- Energielabel: A+++
- Geluidsniveau: 44 db
- Aansluitwaarde: 2.100,00 W

- Kleur: zwart glas
- Diepte: 520 mm
- Aansluitwaarde: W
- Energiebron: elektrisch
- Hoogte: 185 mm
- Breedte: 860 mm

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

DE2381
Statue White

R6216TC
Graniet zwart

DE2378
Balance

DE2382
Statue Black

- F7684TC
Fino donker
antraciet

R6424TC
Black limestone

DE2392
Statue Grey

DE2610
Variety

MK432C
Peru marron

R4264RT
Oud eiken grijs

-�

F8340MP
Midnight dream

F7919TC
Koren donkergrijs

R6520W
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

Maak uw eigen
moodboard
De keuken vinden die bij u past
Het klinkt gemakkelijker dan het is. Weet u ook niet goed hoe uw keuken er nu precies
uit moet zien? ‘Maak je Moodboard’ helpt u snel op weg. Stap voor stap loopt u alle
onderdelen van uw keuken door. U kiest steeds wat het beste bij u past. Bekijk onze collectie
op www.bruynzeelkeukens.nl en doe inspiratie op. Die keuken in uw favoriete stijl,
dat trendy rekje, die handige kastindeling, die goede tips uit het blog: u verzamelt het
allemaal op uw persoonlijke moodboard. Het werkt heel eenvoudig. U klikt op het hartje
rechtsboven en de foto of het onderwerp is toegevoegd.

Samen één moodboard
Deel uw moodboard vol ideeën met uw partner, familie en vrienden. U kunt zelfs samen
aan één moodboard werken! Hoe dat werkt? Stuur uw persoonlijke pincode naar anderen.
Zij kunnen met deze pincode ‘inloggen’ op uw moodboard en dat aanvullen met hun ideeën.

Goed voorbereid naar uw afspraak
U maakt eenvoudig online een afspraak bij de Bruynzeel winkel bij u in de buurt.
Uw moodboard kunt u meteen meesturen. Handig als voorbereiding op het gesprek,
voor u én voor onze verkoopadviseur.

www.bruynzeelkeukens.nl/moodboard-maken

Persoonlijk keukenontwerp
Binnenkort nemen wij contact met u op om een afspraak te maken in onze winkel in ROTTERDAM.
Daar maken we samen een persoonlijk ontwerp voor de keuken die werkt. Voor u.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.
Graag tot ziens!
Team Bruynzeel Keukens ROTTERDAM.

Bruynzeel Keukens
Bruynzeel Keukens
Watermanweg 11
3067 GA ROTTERDAM
010-2201885
klantcontact@bruynzeelkeukens.nl

© Bruynzeel Keukens 2022 - Hoewel dit overzicht met uiterste zorg voor u 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.

