


Welkom bij Bruynzeel Keukens

Keukeninformatie voor de toekomstige bewoners van het project Waterlijn te Meerstad.

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 twee keukenvoorstellen gemaakt welke zijn opgenomen in deze brochure. Of dit voor jou de 
ideale keuken is bepaal je uiteraard zelf. Deze keukens kunnen 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.



* 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 is afgestemd op deze rechte opstelling. De groep voor 
het koffiecenter en de Quooker zijn niet inbegrepen en zal tegen meerprijs worden aangepast op de meerwerk lijst van de 
aannemer. Accessoires en verlichting zijn niet inbegrepen.

Keukenvoorstel alle  woningen *€ 15.750,- incl. BTW
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Apparatuur

HIDD8471EV

ATAG Hood-in-Hob 83 cm zwart

- Kleur: zwart glas
- Diepte: 520 mm
- Aansluitwaarde: W
- Energiebron: elektrisch
- Hoogte: 230 mm
- Breedte: 830 mm

VA6113HT

ATAG Volledig geïntegreerde
vaatwasser geschikt voor 13
couverts (60 cm)

- Hoogte: 818 - 898 mm
- Breedte: 596 mm
- Aantal programma's: 8
- Energielabel: A+++
- Geluidsniveau: 44 db
- Aansluitwaarde: 1.950,00 W

CX4692C

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

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

CM4574M

ATAG Inbouw koffiemachine met
TFT touchscreen

- Kleur: zwart glas
- Aansluitwaarde: 1.350,00 W

KD63178D

ATAG Koelvriescombinate 178 cm,
deur-op-deur

- Aansluitwaarde: 140,00 W
- Deurophanging: deur-op-deur
- Energielabel: A++
- Hoogte: 1771 mm



Selectie uit kleuren voor het Quartsiet werkblad

Easy Black

Easy Clay

Easy Minor Easy Grey

Milan Grey

Easy White

Werkblad

*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. 



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

ISO 14001

Onze keukens worden CO2-neutraal gemaakt in onze 
fabriek in Bergen op Zoom. Dit 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. 
Wij zijn trots dat we actief werken aan een gezond 
en leefbaar 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 een optimale zaagindeling 
produceren wij minder afval. In 
een speciaal magazijn slaan we 
reststroken op voor een volgende 
productie.

We verwarmen de fabriek door ver-
branding van ons eigen houtafval.

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

CO2 neutraal geproduceerd.
Als enige keukenproducent in Europa.

Meer over maatschappelijk verantwoord ondernemen bij
Bruynzeel Keukens: mvo.bruynzeelkeukens.nl



Door een moderne lage plint hebben de Maxilijn 

keukenkasten 20% meer opbergruimte dan de reguliere 

kasten uit ons assortiment. Dit maakt het plaatsen van 

een extra lade of legplank mogelijk. Zo creëer je 20% 

meer opbergruimte. 

Bijkomend voordeel van de lage plint is de 5 cm extra 

werkhoogte. We worden steeds langer en met de Maxilijn 

keukenkasten kan de werkhoogte ergonomisch gemaakt 

worden.

Nog meer voordelen:
• Ideaal in kleine woningen door optimaal benutten

van beschikbare ruimte.

• De Bruynzeel Maxilijn is een eigen ontwikkeling en

wordt gemaakt in onze eigen fabriek in Nederland.

• Verbeterde inhoud-prijs verhouding.

• Al onze keukens zijn leverbaar in Maxilijn.

Voor meer informatie kijk op

bruynzeelkeukens.nl/zakelijk/maxilijn. Of neem 

contact op met onze accountmanager. Hij of zij vertelt u 

er graag meer over.

werkhoogte

werkhoogte

werkhoogte

Bruynzeel Maxilijn
Functioneel, ergonomisch én mooi



Hoe kan een mooie keuken ook functioneel en toch 
betaalbaar zijn? Hoe zorgen wij dat de keuken 
werkt voor u? In het digitale keukenboek op onze 
website vindt u de antwoorden. Bekijk vooral ook de 
filmpjes van de keukenopstellingen. Zo krijgt u een 
gevoel van sfeer en stijl en waant u zich al even 
helemaal in uw nieuwe keuken. U 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 u 
jarenlang laten genieten van de keuken die werkt. 
Voor u. Veel inspiratie!

Digitaal
keukenboek
Laat u inspireren!

www.bruynzeelkeukens.nl/bruynzeel-keukenboek







Bruynzeel Keukens dealer van next125
Naast ons eigen merk Bruynzeel kun je nu ook 
voor next125 bij ons terecht. Dit Duitse, premium 
keukenmerk staat niet alleen bekend om het 
stijlvolle design, maar staat ook voor authenticiteit, 
exclusiviteit en duurzaamheid. Het uitgangspunt 
bij het ontwerp is een kwaliteitskeuken van 
next125. Een merk dat precies past bij Bruynzeel 
Keukens en onze uitgangspunten. We zijn er dan 
ook trots op onszelf next125 dealer te mogen 
noemen. 

scan de QR code
en ontdek meer!



Met Quooker haal je alles uit één kraan: 100°C kokend, warm, koud, gekoeld en bruisend water. 
Heel handig en je gebruikt hem vaker dan je denkt. In een handomdraai zet je thee, kook je pasta 

of tap je een glas koel bruisend water. Meer weten? Ontdek alle voordelen op quooker.nl

De kraan die alles kan
100°C KOKEND, GEKOELD EN BRUISEND



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.






