KEUKENBROCHURE PROJECT DE GROENE HOVEN TE LEEK

Welkom bij Bruynzeel Keukens
Keukeninformatie voor de toekomstige bewoners van het project De Groene Hoven.
Beste heer en / of mevrouw,
Van harte proficiat met de aankoop van jouw woning. Er breekt een tijd aan waarin veel keuzes gemaakt mogen
gaan worden.
Bruynzeel keukens te Groningen is door Plegt-Vos geselecteerd als keukenleverancier. Wij zijn volledig op de
hoogte van de mogelijkheden binnen dit project en hebben een nauwe samenwerking met de aannemer.
Bruynzeel heeft voor jouw woning een keukenvoorstel gemaakt welke is opgenomen in deze brochure. Of dit voor
jou de ideale keuken is bepaal je uiteraard zelf. Deze keuken kan volledig worden aangepast aan jou wensen, stijl
en budget. Uiteraard is het ook mogelijk een keuken geheel naar eigen idee te laten ontwerpen en begroten. Onze
deskundige adviseurs helpen jou daar graag mee. Wij ontwerpen altijd 3-dimensionaal waarmee je de beste
impressie krijgt van het eindresultaat. Bruynzeel keukens biedt je een ruim assortiment in diverse prijsklassen.
T.a.v. de werkbladen en inbouwapparatuur werken wij met meest gerenommeerde fabrikanten samen. Het beste
voor jou!
Bruynzeel keukens heeft ruim 80 jaar ervaring in het fabriceren van keukens en al onze keukens worden in Bergen
op Zoom CO2 neutraal geproduceerd. Wij bieden je 10 jaar garantie op de keukenmeubelen en een aanbetaling is
niet nodig. Tevens werken wij met vaste transparante prijzen zodat je precies weet hoe de opbouw van de
begroting tot stand komt.
Wij dragen zorg dat de aannemer tijdig, voor sluitingsdatum, de juiste installatietekening van jou gewenste keuken
ontvangt zodat de bouwstroom optimaal kan verlopen. Met een Bruynzeel keuken ben je in ieder geval verzekerd
van totale ontzorging in het aankoop-en uitvoeringsproces. Bruynzeel mag jouw keuken zowel voor- als na
oplevering van de woning leveren en monteren. Wij stellen een projectbegeleider aan welke alle ontwikkelingen op
de bouw nauwkeurig volgt. Tevens zal hij voor fabricage van de keuken, de keukeninstallatie en maten controleren.
Kom gerust eens langs in onze winkel, dan ontwerpen wij samen geheel vrijblijvend, de keuken die werkt, voor jou.
Met vriendelijke groet,
Medewerkers Bruynzeel Keukens te Groningen

De keuken die werkt voor u.

Mooi, functioneel en betaalbaar.

Keukenvoorstel vrijstaande woningen *€ 8.950,- incl. BTW

* Getoonde keuken is inclusief apparatuur volgens het overzicht, Quartsiet werkblad, inmeten, levering, montage,
aansluiten en afval retour nemen. De basis installatie voorziening van de keuken sluit aan op de aangeboden
apparatuur. Accessoires en verlichting zijn niet inbegrepen.

Apparatuur

WS90292EM

SN63H800UE

EH845BFB1E

KI86V5SF0

ATAG Wandafzuigkap 90 cm, grafiet

Siemens STUDIOLINE Vol.int,
Home Connect, 6 progr, 5 functies
(HC, IZ, HB, VS+, MC), varioFlex,
retroFit, rackM, infoLight, 24h-timer,
44 dB, 9,5 ltr

Siemens PowerInduction, 4 zones,
braadzone, warmh.zone,
touchControl, timer, quickStart,
reStart

Siemens Koel-vries, inh. 184-85 l, 4
plateaus 3 deurvakken 3 vriesladen,
lowFrost, digital LED, bigBox,
LED-verlichting, sleepsysteem, A+,
177,5 cm

- Kleur:
- Aansluitwaarde: 272,00 W
- Diepte: 470 mm
- Hoogte: 870 - 1200 mm
- Afzuigcapaciteit: m³/h
- Aantal snelheidsinstellingen: 4
- Type: wandschouwkap
- Breedte: 898 mm

CM585AMS0
Siemens Combi 4 syst, 44 liter,
magnetron 900 W, verlichte
knoppen, Ø 36cm draaiplateau
- Inhoud binnenruimte: 44 l
- Aansluitwaarde: 3350 W
- Hoogte: 454 mm

- Hoogte: 815 mm
- Breedte: 598 mm
- Aantal programma's: 6
- Aansluitwaarde: 2400 W

1150524890
Franke
Eenhandel mengkraan
Active Plus uittrekbaar
Matt Black

- Energiebron: Elektrisch
- Kleur: zwart
- Aansluitwaarde: 7400 W
- Breedte: 795 mm
- Hoogte: 55 mm
- Diepte: 517 mm

- Deurophanging:
Sleepdeur-systeem
- Hoogte: 1772 mm

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.

Persoonlijk keukenontwerp
Binnenkort nemen wij contact met u op om een afspraak te maken in onze winkel in Groningen.
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 GRONINGEN.

Bruynzeel Keukens
Groningen
Hoendiep 99
9718 TC GRONINGEN
050-3110124
klantcontact@bruynzeelkeukens.nl

© Bruynzeel Keukens 2020 - 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.

