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Welkom bij Bruynzeel Keukens
Keukeninformatie voor de toekomstige bewoners van

Heldenhof te Emmen

Uw woning wordt standaard opgeleverd zonder keuken erin. Bruynzeel Keukens heeft alvast een ontwerp
gemaakt voor een functionele keuken die perfect in uw keukenruimte past. Of dit voor u de ideale keuken is,
bepaalt u natuurlijk zelf. Bruynzeel Keukens heeft betaalbare en gebruiksvriendelijke keukens in alle stijlen. Al
onze keukens worden CO2-neutraal geproduceerd in onze eigen fabriek in Bergen op Zoom. Onze adviseurs
weten alles over dit bouwproject en helpen u graag bij het maken van een persoonlijk ontwerp.

Persoonlijke begeleiding
Wij werken samen met de aannemer in het bouwtraject. Alle details van het project zijn bij ons bekend. U krijgt
dus gegarandeerd advies op maat, bij de keuze van uw keuken. En bij de oplevering ervan: altijd klaar voor
gebruik en met een persoonlijke toelichting.

Kom gerust eens langs in de Bruynzeel winkel in Groningen!
Dan ontwerpen we samen de keuken die werkt. Voor u.

Medewerkers Bruynzeel Keukens Groningen



De keuken die werkt voor u

Mooi, functioneel 
en betaalbaar

1
2
3
4
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Een keuken die past bij uw leefsituatie, stijl en budget
Samen creëren we uw keuken op maat

Wij zijn eerlijk over de prijs
Ontspannen kiezen met direct de juiste prijs. Aanbetalen is niet nodig

Een keuken van Nederlands fabrikaat
Duurzame kwaliteit en slimme ontwerpen sinds 1937

Van onze kwaliteitskeukens kunt u lang genieten
De zekerheid van 10 jaar volledige fabrieksgarantie

Wij zijn pas tevreden als u dat bent
Wij begeleiden u tot uw keuken klaar is voor gebruik

Bijzonder van Bruynzeel Keukens:

www.bruynzeelkeukens.nl/dekeukendiewerkt



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

De 2.300 m2 zonnepanelen op het dak van de 
keukenfabriek wekken per jaar 350.000 kWh op. 

In de keukenfabriek maken we alleen gebruik 
van elektrisch transport.

Alle vrachtauto’s en trailers van onze 
transporteur worden gewassen met regenwater.

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

We verwarmen de fabriek door verbranding van 
ons eigen houtafval.

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

- neutrale keukenproductie

Als eerste én enige
keukenfabrikant in Europa
Onze keukens worden CO2-neutraal gemaakt in onze
fabriek in Bergen op Zoom. Dit houdt bijvoorbeeld in dat
wij vrijgekomen restwarmte opnieuw gebruiken voor
verwarming van de fabriek. De Atlas keuken heeft als enige 
keuken in de Benelux het Milieukeur keurmerk. Wij zijn trots 
dat we actief werken aan een gezond en leefbaar milieu.



Hoeveel kastruimte er nodig is, is 
voor ieder huishouden verschillend. 
In de verschillende kasten deelt u uw 
voorraad en keukenspullen slim in. U 
kunt meer kwijt dan u denkt. Deze 
keuken heeft een ladekast van 60 cm 
breed, twee lades van 1 meter en 
een brede vouwklepkast (90 cm). 
Door te kiezen voor de juiste indeling 
passen de afgebeelde spullen er 
allemaal in. In de winkel adviseren we 
u graag over slimme indelingen en 
oplossingen.

Achter de keukendeur



Getekend bnr. 1,8, gespiegeld bnr.
18,26,30

Apparatuur

DEZE KEUKEN
COMPLEET
MET APPARATUUR

€ 7.350,-
Inclusief

leidingwerk



Apparatuur

CM836GNB6

Siemens STUDIOLINE Comp oven
13 syst, 45 liter, magnetron 900 W,
Home Connect, cookControl Plus,
ecoClean, LED, 1-voudige
telescooprails

- Inhoud binnenruimte: 45 l
- Kleur: zwart
- Aansluitwaarde: 3600 W
- Diepte: 548 mm
- Hoogte: 455 mm
- Breedte: 594 mm

SN836X00AE

Siemens STUDIOLINE Vol.int, 6
progr (kort,glas, stil), 4 functies (ED,
HB, IZ, VS), voorpr24, variokorven,
retrofit, wijnglazenhouder

- Kleur: n.v.t
- Aansluitwaarde: 2400 W
- Diepte: 550 mm
- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Hoogte: 815 mm
- Geluidsniveau: 46 db
- Aantal programma's: 6
- Breedte: 598 mm

EH651FEB1E

Siemens PowerInduction, 4 zones,
touchSlider, timer, quickStart,
reStart, energie, wipeGuard

- Energietype: Elektrisch
- Materiaal basisoppervlak:
glaskeramisch
- Kleur: zwart
- Waarde elektrische aansluiting:
7400 W
- Breedte: 592 mm
- Hoogte: 51 mm
- Diepte: 522 mm

LC96BBM50

Siemens Wandschouwkap 90 cm, 4
standen, intensief, touchControl,
LED 2x1,5W

- Kleur ombouw: inox
- Aansluitwaarde: 220 W
- Diepte: 500 mm
- Energie-efficiëntieklasse: A
- Type installatie: Wandmodel
- Type gebruikte lampen: LED
- Maximale afzuigcapaciteit: 360
m³/h
- Totaal vermogen motoren: 215 W
- Breedte: 900 mm

KI20RV20

Siemens Koelkast, inh. 181 l,
sleepsysteem, A+, 102,5 cm

- Aansluitwaarde: 90 W
- Bruto-inhoud koelkast: 185 l
- Hoogte: 1021 mm
- Breedte: 541 mm
- Diepte: 542 mm
- Energie-efficiëntieklasse - NIEUW
(2010/30/EG): A+
- Energieverbruik per jaar: 126
kWh/annum
- Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW
- Deurophanging:
Sleepdeur-systeem



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

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. 

Easy White Easy Grey Easy Miner Easy black

Keuze uit 4 kleuren voor het quartsiet* werkblad

Werkblad



Greep

Stretto
Kleur: RVS

Persoonlijke stijl en dagelijks gemak

 
Het lijkt een detail, maar handgrepen zijn bepalend voor de uitstraling 
van de keuken. Samen met de keukendeuren, het werkblad en de 
achterwand. Een belangrijk detail dus en goed om even bij stil te staan. 
Handgrepen benadrukken een bepaalde stijl. Ze zijn er in diversen 
maten en materialen. Ook in vormgeving en afwerking is genoeg te 
kiezen, van romantisch tot stoer en van mat tot glimmend. 
De handgreep wordt dagelijks intensief gebruikt. Let dus ook op de 
praktische kant. Een grote handgreep is makkelijker in gebruik. 
Een strak vormgegeven greep is eenvoudiger schoon te maken.

Handgreep



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

© Bruynzeel Keukens 2018 - 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.


