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Welkom bij Bruynzeel Keukens
Keukeninformatie voor de toekomstige bewoners van

Grasbuurt 3
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.
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DEZE KEUKEN
COMPLEET
MET APPARATUUR
IN JE NIEUWE WONING

Apparatuur

Apparatuur

KS13178D

CX4692C

ATAG Koelvriescombinatie, 178 cm,
sleepdeur

ATAG Oven met geïntegreerde
magnetron met TFT-display 3.0 (45
cm) grafiet

- Aansluitwaarde: 140,00 W
- Deurophanging: sleepdeur
- Energie-efficiëntieklasse: F
- Hoogte: 1771 mm

- Inhoud binnenruimte: l
- Aansluitwaarde: 3.000,00 W
- Hoogte: 458 mm

HIDD8471EV
ATAG Hood-in-Hob 83 cm zwart
- Kleur: zwart glas
- Diepte: 520 mm
- Aansluitwaarde: W
- Energiebron: elektrisch
- Hoogte: 230 mm
- Breedte: 830 mm

VA2113PT
ATAG Volledig geïntegreerde
vaatwasser XL geschikt voor 13
couverts (60 cm)
- Hoogte: 817 - 890 mm
- Breedte: 596 mm
- Aantal programma's: 5
- Energielabel: A+++
- Geluidsniveau: 45 db
- Aansluitwaarde: 1.900,00 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.

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
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