
Maestro - woontoren A - Den Haag
Brochure standaard keukens



Welkom bij Bruynzeel Keukens
Keukeninformatie voor de toekomstige bewoners van

Maestro - woontoren A te Den Haag

In deze brochure vindt u alle informatie over uw nieuwe keuken. Net als al onze keukens CO2-neutraal
geproduceerd in onze eigen fabriek in Bergen op Zoom. De basis voor uw keuken is ons uitgebreide Atlas Laser
assortiment. De uitstraling kiest u zelf. Uw persoonlijke wensen en eigen smaak combineren we met onze kennis.
Het resultaat is een mooie en functionele keuken die werkt. Voor u.

Uitgebreide keuze
In deze brochure vindt u een standaardopstelling. Deze opstelling zit standaard in uw woning. Maar Bruynzeel
Keukens biedt nog vele andere opties. U heeft de keuze uit diverse kleuren, werkbladen en handgrepen.
Bruynzeel Keukens heeft betaalbare en gebruiksvriendelijke keukens in alle stijlen.

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 DEN HAAG!
Dan ontwerpen we samen de keuken die werkt. Voor u.

Medewerkers Bruynzeel Keukens DEN HAAG



De keuken die werkt voor u.
Mooi, functioneel en betaalbaar.



Onze keukens worden CO2-neutraal geproduceerd 
in onze eigen 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.

CO2 neutraal geproduceerd.
Als enige keukenproducent in Europa.

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

mvo prestatieladder 4

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.

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

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

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

Vraag naar onze FSC®-gecertificeerde producten.





Apparatuur

DEZE KEUKEN
COMPLEET
MET APPARATUUR

IN JE NIEUWE WONING

Keuken woningtype A1

* Kosteloos kan je ook kiezen voor een van de 5 kleuren uit onze Andes collectie.
Dit is een melamine front met hoogglans afwerking.



Apparatuur

KCS4178

ETNA Inbouw koel_vriescombinatie,
sleepdeur, nis 178 cm

- Aansluitwaarde: 195,00 W
- Deurophanging: sleepdeur
- Energie-efficiëntieklasse: F
- Hoogte: 1770 mm

CM851ZT

ETNA Oven met magnetron

- Inhoud binnenruimte: 51 l
- Aansluitwaarde: 3.200,00 W
- Hoogte: 454 mm

KI2160ZT

ETNA Inductiekookplaat 60 cm,
2-fase, centrale bediening, classic
design

- Kleur: zwart glas
- Diepte: 520 mm
- Aansluitwaarde: W
- Energiebron: elektrisch
- Hoogte: 60 mm
- Breedte: 590 mm

VW647M

ETNA Volledig geïntegreerde
vaatwasser (60 cm)

- Hoogte: 815 - 865 mm
- Breedte: 598 mm
- Aantal programma's: 5
- Energielabel: A++
- Geluidsniveau: 47 db
- Aansluitwaarde: 2.100,00 W

AB160RVS

ETNA Blokmodel 60 cm

- Breedte: 600 mm
- Hoogte: 620 - 1115 mm
- Diepte: 485 mm
- Aansluitwaarde: 135,00 W
- Type: wandschouwkap
- Aantal snelheidsinstellingen: 3



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. 



Apparatuur

DEZE KEUKEN
COMPLEET
MET APPARATUUR

IN JE NIEUWE WONING

Keuken woningtype A2

* Kosteloos kan je ook kiezen voor een van de 5 kleuren uit onze Andes collectie.
Dit is een melamine front met hoogglans afwerking.



Apparatuur

KCS4178

ETNA Inbouw koel_vriescombinatie,
sleepdeur, nis 178 cm

- Aansluitwaarde: 195,00 W
- Deurophanging: sleepdeur
- Energie-efficiëntieklasse: F
- Hoogte: 1770 mm

CM851ZT

ETNA Oven met magnetron

- Inhoud binnenruimte: 51 l
- Aansluitwaarde: 3.200,00 W
- Hoogte: 454 mm

KI2160ZT

ETNA Inductiekookplaat 60 cm,
2-fase, centrale bediening, classic
design

- Kleur: zwart glas
- Diepte: 520 mm
- Aansluitwaarde: W
- Energiebron: elektrisch
- Hoogte: 60 mm
- Breedte: 590 mm

VW647M

ETNA Volledig geïntegreerde
vaatwasser (60 cm)

- Hoogte: 815 - 865 mm
- Breedte: 598 mm
- Aantal programma's: 5
- Energielabel: A++
- Geluidsniveau: 47 db
- Aansluitwaarde: 2.100,00 W

AB160RVS

ETNA Blokmodel 60 cm

- Breedte: 600 mm
- Hoogte: 620 - 1115 mm
- Diepte: 485 mm
- Aansluitwaarde: 135,00 W
- Type: wandschouwkap
- Aantal snelheidsinstellingen: 3



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. 



Apparatuur

Keuken woningtype A4

DEZE KEUKEN
COMPLEET
MET APPARATUUR

IN JE NIEUWE WONING

* Kosteloos kan je ook kiezen voor een van de 5 kleuren uit onze Andes collectie.
Dit is een melamine front met hoogglans afwerking.



Apparatuur

KCS4178

ETNA Inbouw koel_vriescombinatie,
sleepdeur, nis 178 cm

- Aansluitwaarde: 195,00 W
- Deurophanging: sleepdeur
- Energie-efficiëntieklasse: F
- Hoogte: 1770 mm

CM851ZT

ETNA Oven met magnetron

- Inhoud binnenruimte: 51 l
- Aansluitwaarde: 3.200,00 W
- Hoogte: 454 mm

KI2160ZT

ETNA Inductiekookplaat 60 cm,
2-fase, centrale bediening, classic
design

- Kleur: zwart glas
- Diepte: 520 mm
- Aansluitwaarde: W
- Energiebron: elektrisch
- Hoogte: 60 mm
- Breedte: 590 mm

VW647M

ETNA Volledig geïntegreerde
vaatwasser (60 cm)

- Hoogte: 815 - 865 mm
- Breedte: 598 mm
- Aantal programma's: 5
- Energielabel: A++
- Geluidsniveau: 47 db
- Aansluitwaarde: 2.100,00 W

AB160RVS

ETNA Blokmodel 60 cm

- Breedte: 600 mm
- Hoogte: 620 - 1115 mm
- Diepte: 485 mm
- Aansluitwaarde: 135,00 W
- Type: wandschouwkap
- Aantal snelheidsinstellingen: 3



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. 



Apparatuur

Keuken woningtype A5a en A5b

* Kosteloos kan je ook kiezen voor een van de 5 kleuren uit onze Andes collectie.
Dit is een melamine front met hoogglans afwerking.

DEZE KEUKEN
COMPLEET
MET APPARATUUR

IN JE NIEUWE WONING



Apparatuur

KCS4178

ETNA Inbouw koel_vriescombinatie,
sleepdeur, nis 178 cm

- Aansluitwaarde: 195,00 W
- Deurophanging: sleepdeur
- Energie-efficiëntieklasse: F
- Hoogte: 1770 mm

CM851ZT

ETNA Oven met magnetron

- Inhoud binnenruimte: 51 l
- Aansluitwaarde: 3.200,00 W
- Hoogte: 454 mm

KI2160ZT

ETNA Inductiekookplaat 60 cm,
2-fase, centrale bediening, classic
design

- Kleur: zwart glas
- Diepte: 520 mm
- Aansluitwaarde: W
- Energiebron: elektrisch
- Hoogte: 60 mm
- Breedte: 590 mm

VW647M

ETNA Volledig geïntegreerde
vaatwasser (60 cm)

- Hoogte: 815 - 865 mm
- Breedte: 598 mm
- Aantal programma's: 5
- Energielabel: A++
- Geluidsniveau: 47 db
- Aansluitwaarde: 2.100,00 W

AB160RVS

ETNA Blokmodel 60 cm

- Breedte: 600 mm
- Hoogte: 620 - 1115 mm
- Diepte: 485 mm
- Aansluitwaarde: 135,00 W
- Type: wandschouwkap
- Aantal snelheidsinstellingen: 3



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. 



Apparatuur

DEZE KEUKEN
COMPLEET
MET APPARATUUR

IN JE NIEUWE WONING

Keuken woningtype A6

* Kosteloos kan je ook kiezen voor een van de 5 kleuren uit onze Andes collectie.
Dit is een melamine front met hoogglans afwerking.



Apparatuur

KCS4178

ETNA Inbouw koel_vriescombinatie,
sleepdeur, nis 178 cm

- Aansluitwaarde: 195,00 W
- Deurophanging: sleepdeur
- Energie-efficiëntieklasse: F
- Hoogte: 1770 mm

CM851ZT

ETNA Oven met magnetron

- Inhoud binnenruimte: 51 l
- Aansluitwaarde: 3.200,00 W
- Hoogte: 454 mm

KI2160ZT

ETNA Inductiekookplaat 60 cm,
2-fase, centrale bediening, classic
design

- Kleur: zwart glas
- Diepte: 520 mm
- Aansluitwaarde: W
- Energiebron: elektrisch
- Hoogte: 60 mm
- Breedte: 590 mm

VW647M

ETNA Volledig geïntegreerde
vaatwasser (60 cm)

- Hoogte: 815 - 865 mm
- Breedte: 598 mm
- Aantal programma's: 5
- Energielabel: A++
- Geluidsniveau: 47 db
- Aansluitwaarde: 2.100,00 W

AB160RVS

ETNA Blokmodel 60 cm

- Breedte: 600 mm
- Hoogte: 620 - 1115 mm
- Diepte: 485 mm
- Aansluitwaarde: 135,00 W
- Type: wandschouwkap
- Aantal snelheidsinstellingen: 3



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. 



Apparatuur

DEZE KEUKEN
COMPLEET
MET APPARATUUR

IN JE NIEUWE WONING

Keuken woningtype A7a, A7b en A7c

* Kosteloos kan je ook kiezen voor een van de 5 kleuren uit onze Andes collectie.
Dit is een melamine front met hoogglans afwerking.



Apparatuur

KCS4178

ETNA Inbouw koel_vriescombinatie,
sleepdeur, nis 178 cm

- Aansluitwaarde: 195,00 W
- Deurophanging: sleepdeur
- Energie-efficiëntieklasse: F
- Hoogte: 1770 mm

CM851ZT

ETNA Oven met magnetron

- Inhoud binnenruimte: 51 l
- Aansluitwaarde: 3.200,00 W
- Hoogte: 454 mm

KI2160ZT

ETNA Inductiekookplaat 60 cm,
2-fase, centrale bediening, classic
design

- Kleur: zwart glas
- Diepte: 520 mm
- Aansluitwaarde: W
- Energiebron: elektrisch
- Hoogte: 60 mm
- Breedte: 590 mm

VW647M

ETNA Volledig geïntegreerde
vaatwasser (60 cm)

- Hoogte: 815 - 865 mm
- Breedte: 598 mm
- Aantal programma's: 5
- Energielabel: A++
- Geluidsniveau: 47 db
- Aansluitwaarde: 2.100,00 W

AB160RVS

ETNA Blokmodel 60 cm

- Breedte: 600 mm
- Hoogte: 620 - 1115 mm
- Diepte: 485 mm
- Aansluitwaarde: 135,00 W
- Type: wandschouwkap
- Aantal snelheidsinstellingen: 3



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. 



Apparatuur

DEZE KEUKEN
COMPLEET
MET APPARATUUR

IN JE NIEUWE WONING

Keuken woningtype A8a en A8b

* Kosteloos kan je ook kiezen voor een van de 5 kleuren uit onze Andes collectie.
Dit is een melamine front met hoogglans afwerking.



Apparatuur

KCS4178

ETNA Inbouw koel_vriescombinatie,
sleepdeur, nis 178 cm

- Aansluitwaarde: 195,00 W
- Deurophanging: sleepdeur
- Energie-efficiëntieklasse: F
- Hoogte: 1770 mm

CM851ZT

ETNA Oven met magnetron

- Inhoud binnenruimte: 51 l
- Aansluitwaarde: 3.200,00 W
- Hoogte: 454 mm

KI2160ZT

ETNA Inductiekookplaat 60 cm,
2-fase, centrale bediening, classic
design

- Kleur: zwart glas
- Diepte: 520 mm
- Aansluitwaarde: W
- Energiebron: elektrisch
- Hoogte: 60 mm
- Breedte: 590 mm

VW647M

ETNA Volledig geïntegreerde
vaatwasser (60 cm)

- Hoogte: 815 - 865 mm
- Breedte: 598 mm
- Aantal programma's: 5
- Energielabel: A++
- Geluidsniveau: 47 db
- Aansluitwaarde: 2.100,00 W

AB160RVS

ETNA Blokmodel 60 cm

- Breedte: 600 mm
- Hoogte: 620 - 1115 mm
- Diepte: 485 mm
- Aansluitwaarde: 135,00 W
- Type: wandschouwkap
- Aantal snelheidsinstellingen: 3



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. 



Apparatuur

DEZE KEUKEN
COMPLEET
MET APPARATUUR

IN JE NIEUWE WONING

Keuken woningtype A8 gespiegeld

* Kosteloos kan je ook kiezen voor een van de 5 kleuren uit onze Andes collectie.
Dit is een melamine front met hoogglans afwerking.



Apparatuur

KCS4178

ETNA Inbouw koel_vriescombinatie,
sleepdeur, nis 178 cm

- Aansluitwaarde: 195,00 W
- Deurophanging: sleepdeur
- Energie-efficiëntieklasse: F
- Hoogte: 1770 mm

CM851ZT

ETNA Oven met magnetron

- Inhoud binnenruimte: 51 l
- Aansluitwaarde: 3.200,00 W
- Hoogte: 454 mm

KI2160ZT

ETNA Inductiekookplaat 60 cm,
2-fase, centrale bediening, classic
design

- Kleur: zwart glas
- Diepte: 520 mm
- Aansluitwaarde: W
- Energiebron: elektrisch
- Hoogte: 60 mm
- Breedte: 590 mm

VW647M

ETNA Volledig geïntegreerde
vaatwasser (60 cm)

- Hoogte: 815 - 865 mm
- Breedte: 598 mm
- Aantal programma's: 5
- Energielabel: A++
- Geluidsniveau: 47 db
- Aansluitwaarde: 2.100,00 W

AB160RVS

ETNA Blokmodel 60 cm

- Breedte: 600 mm
- Hoogte: 620 - 1115 mm
- Diepte: 485 mm
- Aansluitwaarde: 135,00 W
- Type: wandschouwkap
- Aantal snelheidsinstellingen: 3



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. 



Apparatuur

DEZE KEUKEN
COMPLEET
MET APPARATUUR

IN JE NIEUWE WONING

Keuken woningtype A8c

* Kosteloos kan je ook kiezen voor een van de 5 kleuren uit onze Andes collectie.
Dit is een melamine front met hoogglans afwerking.



Apparatuur

KCS4178

ETNA Inbouw koel_vriescombinatie,
sleepdeur, nis 178 cm

- Aansluitwaarde: 195,00 W
- Deurophanging: sleepdeur
- Energie-efficiëntieklasse: F
- Hoogte: 1770 mm

CM851ZT

ETNA Oven met magnetron

- Inhoud binnenruimte: 51 l
- Aansluitwaarde: 3.200,00 W
- Hoogte: 454 mm

KI2160ZT

ETNA Inductiekookplaat 60 cm,
2-fase, centrale bediening, classic
design

- Kleur: zwart glas
- Diepte: 520 mm
- Aansluitwaarde: W
- Energiebron: elektrisch
- Hoogte: 60 mm
- Breedte: 590 mm

VW647M

ETNA Volledig geïntegreerde
vaatwasser (60 cm)

- Hoogte: 815 - 865 mm
- Breedte: 598 mm
- Aantal programma's: 5
- Energielabel: A++
- Geluidsniveau: 47 db
- Aansluitwaarde: 2.100,00 W

AB160RVS

ETNA Blokmodel 60 cm

- Breedte: 600 mm
- Hoogte: 620 - 1115 mm
- Diepte: 485 mm
- Aansluitwaarde: 135,00 W
- Type: wandschouwkap
- Aantal snelheidsinstellingen: 3



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. 



Greeplijst

In een greeploze keuken plaatsen we greeplijsten tussen deuren, lades en werkblad. Door de ruimte die ontstaat kunt 

u de kast of lade openen en heeft u geen handgreep nodig. De greeplijsten zorgen voor een strakke uitstraling tussen

kastdeuren en lades en kunnen uitgevoerd worden in onderstaande kleuren.

Zand

Kiezelwit

RVS look

Metallic Titan

Kashmir

Tin

Leisteengrijs

Metallic Gun Metal

Magnolia Taupe

Rotsgrijs

Metallic Gold

Crème vanille Leem

Grindgrijs

Metallic Copper

Wit

Metallic Bronze

IJswit

Greeploos





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!



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

Bruynzeel Keukens
Bruynzeel Keukens
Hogewal 16
2514 HA DEN HAAG
070-3560417
klantcontact@bruynzeelkeukens.nl

© Bruynzeel Keukens 2022 - 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.




