Keuzebrochure
28 halfvrijstaande villa’s Kortenoord
Wageningen
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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. Keller Keukens B.V. kan tevens niet aansprakelijk worden gesteld voor het
afwijken van de informatie, wijzigingen, zet- en drukfouten die deze brochure bevat. Versie: 1 juli 2021.
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Voorwoord
Keller Keukens staat voor de persoonlijke keuken. Persoonlijk betekent dat we aandacht hebben voor persoonlijke
wensen. Of het nu gaat over smaak, budget of service. Wij luisteren en bieden alternatieven in stijlen, kleuren, materialen
en afwerking om uw keuken echt persoonlijk te maken. Deze persoonlijke benadering verwachten wij ook van onze
samenwerkingspartners.
Keller Keukens voelt zich alleen thuis bij ervaren en professionele partners. Een hoogwaardig project als Kortenoord
in Wageningen vraagt namelijk om mooie designkeukens die op professionele wijze gefaciliteerd worden. En waarbij
deskundige mensen u stap voor stap begeleiden in het uitzoeken van uw persoonlijke droomkeuken.

Niet voor niets werkt Keller Keukens samen met BMN Bouwmaterialen:
Vanuit de vier beloftes; beste service, juiste voorraad, flexibele logistiek en vakkundig advies streeft BMN ernaar de
beste bouwmaterialenhandel in Nederland te zijn.
9 De activiteiten van BMN zijn afgestemd op het
gehele bouwproces; van ontwerp tot en met het op
tijd leveren van de producten. Dat maakt BMN een
ervaren en professionele partner voor nieuwbouw en
renovatieprojecten

9 Montage in overleg met opdrachtgever direct na
oplevering van uw appartement.

BMN en Keller Keukens vinden het belangrijk dat u uw persoonlijke wensen en smaak in uw nieuwe keuken
kunt toepassen. Daarom hebben we, speciaal voor Kortenoord in Wageningen , diverse kleuren, materialen en
uitbreidingsopties geselecteerd. In deze brochure geven wij u hier meer informatie over.

4 stappen naar uw persoonlijke keuken
U wilt graag een mooie nieuwe keuken... maar mooi is heel persoonlijk en voor iedereen anders. Wat u mooi vindt hangt
af van verschillende elementen, zoals uw basis woonstijl, trends, personal touch en natuurlijk budget. Denk eens na hoe
deze elementen er voor u uitzien. Deze mix is voor iedereen anders en dat maakt elke keuken een persoonlijke keuken.
1. Basis woonstijl
Houdt u van industrieel, modern of landelijk? Speciaal voor Woontoren Apollo in Hengelo hebben we ons, bij het
ontwerpen van de keukenopstellingen, door deze woonstijlen laten inspireren. Er is dus altijd een Keller keuken die bij
uw smaak past.
2. Trends
Welke trends spreken u aan? Trends inspireren ons om onze basis woonstijl net even een eigentijdse draai te geven. Ons
design- en ontwikkelingsteam volgt de internationale trends op de voet en vertaalt deze naar onze keukens. Ook voor
de appartementen van Woontoren Apollo in Hengelo. Geheel volgens de huidige trend zijn er bijvoorbeeld ultramatte
fronten toegepast bij een van de industriële keukenopstellingen.
3. Personal touch
Houdt u van koken, kunst, groen in huis of kleurrijke accessoires? Wat is uw gezinssamenstelling? Uw individuele
voorkeuren en situatie bepalen wat voor u belangrijk is in uw keuken. Bereidt u graag uitgebreide maaltijden? Dan past
het uitgebreide Siemens apparatenpakket perfect in uw persoonlijke keuken.
4. Budget
Keller Keukens staat voor mooi en bereikbaar, binnen ieder budget. Daarom biedt Keller u de mogelijkheid om te spelen
met verschillende materialen en afwerkingen. Heeft u een bepaalde keukenstijl in uw hoofd? Dan bieden wij altijd
meerdere materialen, goedkoper of duurder, zonder dat het ten koste gaat van de sfeer en uitstraling van de keuken.
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Basiskleuren
gecombineerd met
hout en pasteltinten.

"Strakke lijnen, rechte hoeken;
less is more."
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Modern
De moderne woonstijl is onder te verdelen in verschillende stromingen, zoals
Scandinavisch design, Italiaans design en uiteraard Dutch design. Ze hebben
in ieder geval gemeen dat het interieur minimalistisch, strak en tijdloos is
ingericht. Strakke lijnen, rechte hoeken, less is more en gebruik van natuurlijk
licht. In het moderne interieur is plek voor vernieuwing, kunst en een mooie
afwerking met bijzondere details.
Veelgebruikte materialen in een modern interieur zijn metaal, aluminium,
chroom, glas, (hoogglans) kunststof, leer, hout en staal.
De basiskleuren zijn neutraal en sober (b.v. wit, zwart) soms gecombineerd
met hout, opvallend gekleurde accessoires en/of wanden en markante
kunstwerken. Of zoals bij de Scandinavisch stroming (koele) pasteltinten.
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Kenmerkend is het gebruik van
industriële materialen, zoals beton.

Kleuren zijn sober.
Wit, zwart en grijstinten.

Stoere, vintage
accessoires maken
het plaatje compleet.
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Industrieel
Deze stijl zien we vaak in oude gebouwen of lofts. Het uitgangspunt is een
open ruimte waarin nog constructiedetails zichtbaar zijn met betonnen
of bakstenen wanden. Deze stijl kenmerkt zich door strakke lijnen en het
gebruik van eerlijke en industriële materialen zoals metaal, beton, steen, grof
hout etc. Als accessoires worden vaak (vintage) objecten gebruikt die niet
altijd functioneel zijn, maar wel een stoere uitstraling hebben. Denk aan de
grote industriële lampen of fabriekslampen. De vloeren zijn vaak sober en
trekken geen aandacht.
De kleuren zijn sober. Wit, zwart en alle grijstinten daartussenin. Als
accentkleur wordt vaak een primaire kleur toegevoegd, zoals geel of rood.
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Het buitenleven
en nostalgie
staan centraal.
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Landelijk
Veel mensen houden van een sfeervol, landelijk interieur. Hierin staan het
buitenleven, nostalgie, comfort en handwerk centraal. De landelijke woonstijl
weerspiegelt het romantische plaatje van dat leuke, oude boerderijtje op
het platteland in je eigen interieur met veel karakteristieke kenmerken zoals
pure bouwmaterialen, natuurlijke materialen, balkenplafonds en zichtbare
dakconstructies.
De landelijke woonstijl wordt ook moderner, maar toch nog steeds met
doorleefde objecten met een ziel, zoals brocante en karakteristieke details.
Kenmerkend is het gebruik van veel natuurlijke materialen zoals hout, steen,
grove structuren, linnen, katoen, kalk, riet en sobere kleuren. Accessoires
zoals kussens en plaids geven de ruimte sfeer en warmte.
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Rijke stoffen,
ornamenten,
kroonluchters.
Een gevoel van luxe
en weelde.
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Klassiek
De klassieke woonstijl is statig en elegant, waarin het interieur bol staat
van luxe en antiek. Kenmerkend zijn symmetrische lijnen, ornamenten,
(donker) hout, rijke stoffen, zuilen, haarden, rijkgevulde boekenkasten en
kroonluchters. Een gevoel van luxe en weelde. Accessoires die de klassieke
stijl benadrukken zijn erfstukken en oude serviezen.
Maar ook de klassieke woonstijl wordt steeds moderner. Bijvoorbeeld de
sfeer van een luxe hotel, waarbij klassieke elementen op een moderne
manier worden toegepast. Kies voor een interieur met royale meubels, luxe
leersoorten, hoogglans zwarte lak en moderne kroonluchters. Luxe, status
en rijkdom blijven in de modern klassieke woonstijl centraal staan.
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Keukenopstelling 1
Voor alle woningtypes

93211201
23 juni 2021
93211201
23 juni 2021

Keukenprijs

Paraaf opdrachtgever:

Model GL3000

Greeploze ultra matte keukenuitvoering met
een composieten werkblad. U heeft voor alle
elementen de keuze uit diverse kleuren.
Paraaf opdrachtgever:

Incl. Siemens apparatuur:

9 Oven met magnetronfunctie
9 Koelkast
9 Vaatwasser
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9 Inductiekookplaat met afzuigsysteem

€ 14.150,incl. BTW en
montage

Uw apparatenpakket
Siemens apparatenpakket
Standaard bij uw keuken inbegrepen

Siemens combi-magnetron
Type Compact Range iQ700

Siemens Induction Air
iQ500
(Geschikt voor eiland keuken)

Spoelbak en kraan
Standaard bij uw keuken inbegrepen

Grohe Concetto
Type 32661DC1

Spoelbak RVS
Type ARTE4040 VI

Siemens koelkast
Type iQ100

Siemens vaatwasser
Type iQ100

BMN, de
Keller
keukenspecialist
Omdat Keller het belangrijk vindt dat
u uw persoonlijke wensen rustig kunt
bespreken met een specialist, verkoopt zij
haar keukens uitsluitend via geselecteerde
dealers. Dan weet u namelijk zeker dat u
kunt rekenen op een persoonlijk advies,
professionele service en vakkundige
montage.
De keukenspecialisten bij BMN Nijverdal helpen u graag
om de keuken te kiezen die het beste bij u past. U kunt
vertrouwen op mensen die u objectief adviseren en stap
voor stap begeleiden, van ontwerp tot en met het moment
dat u de keuken in gebruik neemt. Dat noemen wij liefde
voor het vak.

De voordelen
van BMN:
9 Geen aanbetaling bij aanschaf keuken
9 BMN coördineert de nieuwe situatie met
Kuiper Bouw en overlegt met u de definitieve
montagedagen
9 Betaalbaar maatwerk
9 Geen misleidende acties
9 5 jaar fabrieksgarantie op uw keuken
9 A-merken apparatuur, werkbladen en accessoires
9 Vakkundige montage en nazorg
9 Afval wordt meegenomen

Welkom
Wij nemen graag de tijd om je zo goed en volledig mogelijk te adviseren.
Om die reden werken wij alleen op afspraak. Hiervoor kun je contact opnemen
met de vestiging. De koffie staat klaar!
BMN Nijverdal
Bedrijvenweg 11
7442 CX Nijverdal
T: 0548 61 35 67
Openingstijden showroom
Maandag				
08:30 - 17:30 uur
Dinsdag				
08:30 - 17:30 uur
Woensdag				
08:30 - 17:30 uur
Donderdag				
08:30 - 21:00 uur
Vrijdag					
08:30 - 17:30 uur
Zaterdag				
09:00 - 17:00 uur
Zondag					Gesloten

