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WITTE KEUKENS
Inclusief inbouwapparatuur

11.690,IN MAT WIT EN OXID BLUE

Verfijnde designkeuken met overal laden die volledig worden opgenomen
in de strakke lijnen. Frontkleur in mat wit en Oxid Blue (een diepe kleur met
een mineraal aandoend decor). Afgewerkt met een mooi laminaat werkblad.

Inclusief inbouwapparatuur

4690,TIJDLOZE KLASSIEKER

Tijdloze witte keuken in rechte opstelling met bijpassende vrijstaande halfhoge kast met inbouwapparatuur. Praktische opstelling met veel bergruimte, onder andere door de handige brede laden.

Inclusief inbouwapparatuur

6490,STRAK LIJNENSPEL

Door strakke belijning wordt een keuken rustig en strak. Extra brede lades
versterken dit geheel. Leverbaar in ontelbaar veel kleurencombinaties.

TIJDLOOS:
WIT, WITTER.
WITST

STRAK GREEPLOOS

Verfijnde, witte hoogglans designkeuken. Groot contrast zijn de strakke witte fronten en het werkblad met het bargedeelte, waar mooi organisch hout een
echte eyecatcher is.
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OM JE
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DESIGN

BETONLOOK

BINNEN- EN BUITENKANT OP KLEUR

Geef uw keuken een luxe uitstraling
met kasten op kleur. U heeft keuze uit
25 corpuskleuren. De binnenzijde van de
kasten hoeven dus niet wit te zijn.

MOOIE COMBINATIE; HOUT EN BETON
Dat strak design en een warme sfeer goed samen kunnen gaan bewijst deze keuken. Dat is het beste uit twee werelden. Combineer fronten met betonlook
met fronten van warm hout. In deze keuken lopen keuken en woonkamer naadloos in elkaar over, door een mooi wandmeubel in dezelfde betonlook.

MOOI

GECOMBINEERD

MET HOUT!

VEEL KEUS IN HOUT

Onze houten keukens zijn leverbaar in veel
verschillende kleuren, gebeitst of gelakt,
geborsteld of gezandstraald,eventueel met
zaagslag en/of een vintagebehandeling. Wij
laten u graag de mogelijkheden zien in
onze showroom.

GREEPLOOS SPECIALIST
Wij zijn specialist in greeploze keukens met
een grote kleurkeus in fronten en greeplijsten.
Hoge kasten zijn bovendien leverbaar met
verticale greeplijsten.

BIJZONDER DESIGN
Inclusief inbouwapparatuur

9190,KLEINE RUIMTE, GROOT VOLUME

Mooi vormgegeven keuken in de kleuren Canyon en Kashmir grey, Lava kast.
Praktische, compacte opstelling, met veel bergruimte. Inclusief koelkast,
oven, inductiekookplaat, vaatwasser en eilandschouw).

BETONLOOK

Stijlvolle keuken met strakke belijning. Een bijzonder spoeleiland loopt
naadloos over in de rest van de woning. Mooie combinatie; hout en beton.

Inclusief inbouwapparatuur

8690,GREEPLOZE HOOGGLANS KEUKEN
Mooie greeploze hoogglans keuken met praktische (ingebouwde) kastenwand. Stijlvolle kleurencombinatie, met warm hout en mooi werkblad.
Inclusief inbouwapparatuur.

TREND:
ROBUUST

DARE TO GO WILD!

Stijlvol contrast tussen de soberheid van het matzwart en de warmte van de fronten met het aspect ruw hout. Het ziet er echt prachtig uit, deze compacte
Nano Black-keuken met vochtbestendig laminaat. De perfecte combinatie van zachtheid en duurzaamheid. Deze nieuwe generatie high tech kunststof heeft
een extreem mat oppervlak. Is stoot- en schuurvast, hygiënisch (antibacteriële eigenschappen) en heeft zelfs een zelfherstellend vermogen. Kleine krasjes
die ontstaan door dagelijks gebruik, kunnen namelijk door warmte die vrij komt door wrijving met een speciale spons verdwijnen.

SHOWROOM
AANBIEDING:

KWALITEITSLEVERANCIER

Van regendouche met Shower Technology tot ligbad met
whirlpool of een badkamermeubel met dubbele wastafel en veel
bergruimte en een spiegel met geïntegreerde verlichting.
Via onze kwaliteitsleveranciers hebben we voor ieder wat wils.

Info over onze actiekeukens?
Kom naar de showroom!
Showroomkeukens nu vanaf

--

We hebben alles in een hand

2495,VLOERTEGELS,
KERAMISCH PARKET
HOUTLOOKTEGELS

Houtlooktegels zijn tegels met het uiterlijk, de
structuur en de warmte van hout. Keramisch
parket is onderhoudsvrij, zeer stoot- en slijtvast
en bestand tegen water. Bovendien een ideale
combinatie met vloerverwarming. Interesse?
U bent van harte welkom in onze showroom!

KERAMISCH PARKET

MOOI EN PRAKTISCH

Wij regelen het graag voor
Tramstraat 1 4371 BV Koudekerke
T 0118-551681 www.vanbovenkeukens.nl
Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 – 12.00 en van 13.00 – 17.30 uur
Zaterdag van 9.00 – 12.00 uur en ’s avonds op afspraak.
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BADKAMERS

Wij hebben alles in huis om van de
badkamer een comfortabele
ruimte te maken, die van alle
gemakken is voorzien.

