
Loftkeuken
front: Decor eiken Havanna,
werkblad: Keramiek Cretonna
> Inclusief Atag inbouwapparatuur

Zeelandkeukens.nl
Kloosterweg 2

4317 AL  Noordgouwe
T. 0111 – 40 79 26

E. info@zeelandkeukens.nl

ZEELANDKEUKENS.NL
Voor elk budget een passende oplossing

I.V.M. DEZE
VERHUIZING SLUIT
ONZE SHOWROOM

IN KERKWERVE
1 DECEMBER

Tijdens deze openingsdag 

THAISE KOK AANWEZIG
Alle andere zaterdagen in december:

ATAG KOK AANWEZIG

Maak in december een afspraak bij ons, bestel uiterlijk 
31 januari uw keuken en kies uit deze twee aanbiedingen:

EEN THUISKOK in uw nieuwe keuken
Deze kok komt voor u een 4-gangen menu bereiden tot max. 8 personen

in uw nieuwe keuken

Voor elk budget 
D.V. 8.12.18

GRANDIOZE 
OPENING 

van onzenieuwe
SHOWROOM 

Kloosterweg 2
Noordgouwe

EEN GRATIS 
Quooker®
DE KRAAN DIE ALLES KAN
(vraag naar de voorwaarden)

OF

Voorzijde folder Nobilia.indd   1 19-10-18   08:27

ZEELANDKEUKENS.NL

DESIGN EN LIFESTYLE
veel keukeninspiratie

WAS- EN OPBERGRUIMTES
Nieuwe collectie; verlengstuk van uw keuken…

Onze 
nieuwe

virtueel!

SHOW-
ROOM

www.zeelandkeukens.nl
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Loftkeuken
front: Decor Beton grijs,
werkblad: Decor Beton grijs, 
werkbladafzuiging Elica
>  Inclusief Elica / Pelgrim 

inbouwapparatuur

Met onze fl exibele Bridge Zones 
combineert u eenvoudig twee kookzones 
tot één groot kookoppervlak. Met Bridge 
Induction heeft u alle ruimte zich culinair 
uit te leven. Ook met grotere pannen 
en speciaal geschikt voor Teppan Yaki 
en grillplaat!

Wij helpen u graag uw aandacht bij het 
koken te houden. Met onze drie automa-
tische programma’s zorgen wij dat een 
kookzone altijd een constante en juiste 
temperatuur aanhoudt tijdens het koken, 
smelten of sudderen, bijvoorbeeld voor 
het maken van een delicate saus.

Hoekkeuken
front: Decor zwart beton, 
werkblad: Decor zwart beton
> Inclusief Pelgrim inbouwapparatuur

Eilandkeuken
front: Laklaminaat, zijdegrijs hoogglans, 
werkblad: Basalt black
> Inclusief Atag inbouwapparatuur

Induc� on progra� a’s

FLEXIBELE 
BRIDGE

AUTO-
MATISCHE 

Wij helpen u graag uw aandacht bij het 
koken te houden. Met onze drie automa-
tische programma’s zorgen wij dat een 
kookzone altijd een constante en juiste 
temperatuur aanhoudt tijdens het koken, 

AUTO-
MATISCHE 

grenzeloze veelzijdigheid
INNOVATIEF KEUKENDESIGN,

Induc� on

8.995 €
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2-delige keuken
front: Laklaminaat, Aqua supermat, 
werkblad: Solid granietlook
> Inclusief Etna inbouwapparatuur

Keukenblok
front: Laklaminaat, zwart supermat, 
werkblad: Decor Ferro brons
> Inclusief Atag inbouwapparatuur

Woonkeuken
front: Lak, Alpin wit ultrahoogglans,
werkblad: Zwart granietlook
> Inclusief Atag inbouwapparatuur

hier past a� es bij elkaar
DESIGN EN LIFESTYLE –

10.950 €
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Moderne landelĳ ke keuken
front: Laklaminaat, Alpin wit, 
werkblad: Decor balkeneik
> Inclusief Pelgrim inbouwapparatuur

Hoekkeuken
front: Laklaminaat, steengrijs, 
werkblad: Fior di Bosco (marmer)
> Inclusief Pelgrim / Falcon inbouwapparatuur

7

Moderne open-kast systemen zijn niet weg te denken uit 
de actuele inrichtingstrends. Daarbij staan enerzijds modulaire 
en planbare systemen op de voorgrond, die fl exibel ingepast 
kunnen worden in verschillende woonsituaties. Anderzijds is 
er vraag naar kleine, losse elementen, die eenvoudig 
gecombineerd kunnen worden. Of u uw open kast wilt 
gebruiken voor de presentatie van mooie spullen of als 
handige hulp voor de indeling, dat is aan u. 

open kasten
VORMGEVING 
MET

Lan� uis impre� ies
PASSIE VOOR MOOIE DINGEN –

11.990 €



4.999 €

Zeelandkeukens.nl
Kloosterweg 2

4317 AL  Noordgouwe
T. 0111 – 40 79 26

E. info@zeelandkeukens.nl

ZEELANDKEUKENS.NL
Voor elk budget een passende oplossing

I.V.M. DEZE
VERHUIZING SLUIT
ONZE SHOWROOM

IN KERKWERVE
1 DECEMBER

Tijdens deze openingsdag 

THAISE KOK AANWEZIG
Alle andere zaterdagen in december:

ATAG KOK AANWEZIG

Maak in december een afspraak bij ons, bestel uiterlijk 
31 januari uw keuken en kies uit deze twee aanbiedingen:

EEN THUISKOK in uw nieuwe keuken
Deze kok komt voor u een 4-gangen menu bereiden tot max. 8 personen

in uw nieuwe keuken

Voor elk budget 
D.V. 8.12.18

GRANDIOZE 
OPENING 

van onzenieuwe
SHOWROOM 

Kloosterweg 2
Noordgouwe

EEN GRATIS 
Quooker®
DE KRAAN DIE ALLES KAN
(vraag naar de voorwaarden)

OF
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Keukenblok  
front: Zijdegrijs, 
werkblad: Decor eiken geolied
>  Inclusief Elica / Pelgrim 

inbouwapparatuur

Zeelandkeukens.nl 
Kloosterweg 2, 4317 AL Noordgouwe

Openingstĳ den
Ma, Di, Do, Vr  10 - 17 uur
Wo  gesloten
Za  10 - 16 uur

T.  0111 - 40 79 26
E. info@zeelandkeukens.nl
www.zeelandkeukens.nl

ZEELANDKEUKENS.NL

Onze nieuwe
SHOW-
ROOM

Neem eens 
een kijkje!

Kloosterweg 2
Noordgouwe

Alle prijzen zonder armaturen, verlichting, toebehoren, nisuitrusting en decoratie. Afwijkingen in modellen en 
kleuren alsmede fouten in prijzen en levermogelijkheden voorbehouden. Verkoop zolang de voorraad strekt. 
Voor drukfouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Geldig tot 31.10.2019


