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Bruynzeel keukenmenu voor de toekomstige bewoners van

Havenkwartier | Nieuwegein

Met behulp van dit Bruynzeel keukenmenu kan de keuken voor de nieuwe woning helemaal op smaak 
worden gemaakt. We hebben samen met Aalberts verschillende basis opstellingen ontworpen. 
Deze keukens zijn allemaal compleet en uitgerust met Etna apparaten, HPL multiplex werkblad 
en leidingwerk. Inmeten, bezorgen en monteren is altijd bij de prijs inbegrepen. Uiteraard is het 
mogelijk om buiten het keukenmenu om je droomkeuken op maat uit te zoeken in de winkel.

Bij elke opstelling is in een handig overzicht te zien met welke extra’s, en tegen welke meerprijs,  
de keuken nog meer kan worden aangepast aan je persoonlijke wensen. Want een Bruynzeel keuken 
is een keuken die functioneel én mooi én betaalbaar is. Denk dan bijv. aan greeploze uitvoering, 
apparatuur van Siemens of een quartsiet werkblad. Verderop in dit Bruynzeel keukenmenu staan 
overzichten van beschikbare kleuren, apparatuur specificaties, evenals inspiratie voor het maken van 
persoonlijke combinaties. Bruynzeel Keukens staat voor de keuken die werkt.

Voor een complete maatwerk keuken, waarbij u volledige keuze vrijheid heeft in frontjes, kleuren, 
materiaal van werkbladen, apparaten en indeling bent u van harte welkom in onze showroom in 
Utrecht voor een gepersonaliseerd traject. 

Medewerkers Bruynzeel Keukens Utrecht



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.





Prijs 
rechte opstelling

7.455,-
INCLUSIEF
Atlas deuren

5 Etna apparaten HPL 
Werkblad 

Incl. leidingwerk €860



Rechte opstelling
Het begint bij de basis. 
De rechte opstelling is uitgevoerd met Atlas deuren (6 kleuren om uit te kiezen), 
5 Etna apparaten, HPL multiplex werkblad (5 motieven om uit te kiezen) 
Dit is inclusief inmeten, bezorgen en monteren. 

Breng zelf de keuken op smaak. 
Je kan de rechte opstelling eenvoudig op smaak maken met de los geprijsde opties. 
Andere kleuren, greeploze uitvoering, een ander merk apparatuur of een quartsiet 
werkblad? Het kan allemaal. Onderaan staat een rekenvoorbeeld. Wat is jouw smaak? 

REKENVOORBEELD 

Basisprijs rechte opstelling 7.455,-

+ 220,-+ Greeploos ontwerp

+ Meerprijs Pelgrim apparatuurset + 960,-

Totaalprijs 8.635,-Quarsiet werkblad, een werkblad dat zeer hard is 
en een natuurlijke uitstraling heeft.

Composiet werkblad

+ 505-

+ 1.110,-

Vrije keuze uit 5 grepen Greeploos ontwerp+ 0,- + 220,-

FRONTAFWERKING

GREEP OF GREEPLOOS

APPARATUURSET

WERKBLAD

Atlas deur
Keuze uit 6 kleuren

0,-

Apparatuurset van Siemens bestaande uit: 
inductiekookplaat, afzuigkap, combi 
magnetron, koelkast en vaatwasser.

+ 1.720,-

Apparatuurset van Pelgrim bestaande uit: 
inductiekookplaat, afzuigkap, combi 
magnetron, koelkast en vaatwasser.

+ 960,-

Apparatuurset van Etna bestaande uit: 



Prijs 
hoekopstelling

9.440,-
INCLUSIEF
Atlas deuren

5 Etna apparaten HPL 
Werkblad 

Incl. leidingwerk €1.400



Hoekopstelling
Het begint bij de basis. 
De hoekopstelling is uitgevoerd met Atlas deuren (6 kleuren om uit te kiezen), 
5 Etna apparaten, HPL multiplex werkblad (5 motieven om uit te kiezen) 
Dit is inclusief inmeten, bezorgen en monteren. 

Breng zelf de keuken op smaak. 
Je kan de hoekopstelling eenvoudig op smaak maken met de los geprijsde opties. 
Andere kleuren, greeploze uitvoering, een ander merk apparatuur of een quartsiet 
werkblad? Het kan allemaal. Onderaan staat een rekenvoorbeeld. Wat is jouw smaak? 

REKENVOORBEELD 

Meerprijs hoekopstelling 9.440,-

+ 740,-+ Greeploos ontwerp

+ Meerprijs Pelgrim apparatuurset + 960,-

Totaalprijs 11.140,-Quarsiet werkblad, een werkblad dat zeer hard is 
en een natuurlijke uitstraling heeft.

Composiet werkblad

+ 540,-

+ 1.230,-

Greeploos ontwerp+ 0,- + 740,-

FRONTAFWERKING

GREEP OF GREEPLOOS

Vrije keuze uit 5 grepen

APPARATUURSET

WERKBLAD

Atlas deur
Keuze uit 6 kleuren

0,-

Apparatuurset van Siemens bestaande uit: 
inductiekookplaat, afzuigkap, combi 
magnetron, koelkast en vaatwasser.

+ 1.720,-

Apparatuurset van Pelgrim bestaande uit: 
inductiekookplaat, afzuigkap, combi 
magnetron, koelkast en vaatwasser.

+ 960,-

Apparatuurset van Etna bestaande uit: 



Prijs 
Parallelopstelling

9.440,-
INCLUSIEF
Atlas deuren

 5 Etna apparaten 
HPL werkblad 

Incl. leidingwerk €1.470



REKENVOORBEELD 

Meerprijs parallelopstelling 9.440,-

+ 780,-+ Greeploze uitvoering

+ Siemens apparatuurset + 1.720,-

Totaalprijs 11.940,-

Vrije keuze uit 5 grepen Greeploos ontwerp0,- + 780,-

FRONTAFWERKING

GREEP OF GREEPLOOS

0,-

Parallelopstelling
Het begint bij de basis. 
De parallelopstelling is uitgevoerd met Atlas deuren (6 kleuren om uit te kiezen),
5 Etna apparaten, HPL multiplex werkblad (5 motieven om uit te kiezen).
De getoonde prijs is inclusief inmeten, bezorgen en monteren. 

Breng zelf de keuken op smaak. 
Je kan de parallelopstelling eenvoudig op smaak maken met de los geprijsde opties.
Andere kleuren, greeploze uitvoering, een ander merk apparatuur of een quartsiet
werkblad? Het kan allemaal. Onderaan staat een rekenvoorbeeld. Wat is jouw smaak?

Atlas deur
Keuze uit 6 kleuren

Quarsiet werkblad, een werkblad dat zeer hard is 
en een natuurlijke uitstraling heeft.

Composiet werkblad

+ 590,-

+ 1.005,-

APPARATUURSET

Apparatuurset van Siemens bestaande uit: 
inductiekookplaat, afzuigkap, combi 
magnetron, koelkast en vaatwasser.

+ 1.720,-

Apparatuurset van Pelgrim bestaande uit: 
inductiekookplaat, afzuigkap, combi 
magnetron, koelkast en vaatwasser.

+ 960,-

Apparatuurset van Etna bestaande uit: 



Michigan
Kleur: RVS

Nevada
Kleur: Zwart

Viginia
Kleur: Zwart

GREPEN (INBEGREPEN IN BASISPRIJS)

KRAAN (INBEGREPEN IN BASISPRIJS)

Florida 
Kleur: RVS

Kansas
Kleur: RVS/ZWART

Vlakke deur van houtvezelplaat, 

voor en achterzijde voorzien 

van een matte melamine. 

Rondom met laser afgewerkt. 

19 mm dik. 
Leverbaar in 6 variaties. 

Dit keukentype heeft een 

houtnerftekening of een 

gekleurd oppervlak. 

ATLAS (INBEGREPEN IN BASISPRIJS)

Wit Kashmir 

Zink

Leem 

Espresso Eiken Zomereiken 

EXCELLENT
SA1142

Excellent chroom

 Eénhendelmengkraan

 Chroom

 Draaibare uitloop



AFZUIGKAP INDUCTIEKOOKPLAAT 
Kl260ZT AB690RVS 

AFZUIGKAPINDUCTIEKOOKPLAAT 
IDK785ONY BSK962RVS 

AFZUIGKAP INDUCTIEKOOKPLAAT 
ED775FSCSE LC97BIPS0 

COMBI MAGNETRON 
CM751ZT 

COMBI MAGNETRON 
MAC524RVS 

., ., 

KOELKAST 
KVS4102 

KOELKAST 
KVS2102 

KOELKAST 
Kl20LNSF0 

VAATWASSER 
VW249M 

t&:a 

VAATWASSER 
GVW200L 

VAATWASSER 
SN61IX09TN 

Ml:TNl 

EILAND AFZUIGKAP 
ABE590RVS 

Pelgrim 

EILAND AFZUIGKAP 
BSK962RVS 

SIEMENS 

EILAND AFZUIGKAP 
LF98BIR55 

Frequentie 50 Hz

Aansluitspanning 220-240 V

Aansluitwaarde 213 W

Afzekering apparaat 0.7 A

Lengte aansluitsnoer 120 cm

4 Kookzones 

10 standen 

Boosterfunctie

Nisbreedte 56 cm

Nisdiepte 49 cm

Nishoogte 5,8 cm

Dikte keukenblad 2,5 cm

Minimale nishoogte 450 mm

Netto inhoud totaal 51 liter

Klepdeur

Maximale vermogen 800 W

Basiskleur zwart

Frequentie 50 Hz

Aansluitspanning 220-240 V

Aansluitwaarde 105 W

Energie-efficiëntieklasse F

Geluidsniveau 39 db

Netto inhoud totaal 150 liter

Basiskleur wit

Frequentie 50/60 Hz

Energie-efficiëntieklasse E

Geluidsniveau 49 db

Aansluitwaarde 2100 W

Frequentie 50/60 Hz

Aansluitspanning 220 - 240 V

Aansluitwaarde 256 

Breedte 900 mm

Afzuigcapaciteit 650 m3/uur

Geluidsniveau 68 db

Recirculeerbaar

Hoogte 737/1067 mm

Frequentie 50 Hz

Aansluitspanning 220-240 V

Aansluitwaarde 272 W

Breedte 898 mm

Afzuigcapaciteit 700 m3/uur

Geluidsniveau 69 db

Recirculeerbaar 

Hoogte 805/1235 mm

5 Kookzones

Boosterfunctie

Breedte 800 mm

Nisbreedte 780 mm

Aansluitwaarde 7,400 W

Basiskleur zwart

Montagewijze opbouw

------

� -

Nishoogte 450 mm

Netto inhoud totaal 51 liter 

Klepdeur

Maximale vermogen 1000 W 

Basiskleur roestvrijstaal

COMBI MAGNETRON 
CM633GB51 

Aansluitwaarde 105 W

Energie-efficiëntieklasse E

Geluidsniveau 38 db

Netto inhoud totaal 150 liter

Basiskleur wit

Frequentie 50/60 Hz

Energie-efficiëntieklasse E

Geluidsniveau 47 db

Aansluitwaarde 2100 W

Frequentie 50/60 Hz

Aansluitspanning 220 - 240 V

Aansluitwaarde 290 W

Breedte 900 mm

Afzuigcapaciteit 781 m3/uur

Geluidsniveau 69 db

Recirculeerbaar

Hoogte 770/1070 mm

Frequentie 60; 50 Hz

Aansluitspanning 220 - 240 V

Aansluitwaarde 145 W

Breedte 900 mm

Afzuigcapaciteit 324 m3/uur

Geluidsniveau 66 dB 

4 Kookzones

Powerboostfunctie

Breedte 710 mm

Nisbreedte 560 mm

Aansluitwaarde 6900 W

Basiskleur zwart

Nishoogte 455 mm

Netto inhoud totaal 45 liter

Klepdeur

Maximale vermogen 900 W

Basiskleur Inox

Aansluitwaarde 90 W

Energie-efficiëntieklasse F

Geluidsniveau 37 db

Netto inhoud totaal 181 liter

Basiskleur wit

Frequentie 50/60 Hz

Energie-efficiëntieklasse E

Geluidsniveau 41 db

Aansluitwaarde 2400 W

Frequentie 50/60 Hz

Aansluitspanning 220 - 240 V

Aansluitwaarde 255 W

Breedte 900 mm

Afzuigcapaciteit 710 m3/uur

Geluidsniveau 65 db

Recirculeerbaar

Hoogte 965 mm

APPARATUUR  (INBEGREPEN IN BASISPRIJS)

APPARATUUR  (MEERPRIJS)

APPARATUUR  (MEERPRIJS)



Cosmic Calipso Ruw eiken blond Beton lichtRocky

Easy white

Jet grey

Easy grey

Milk White

VF03 (30 mm)

VF03 (30 mm)

Easy miner

Ceniza Venturo Nero

Easy black

RANDAFWERKING QUARTSIET WERKBLAD

RANDAFWERKING COMPOSIET WERKBLAD

HPL MULTIPLEX WERKBLADEN 32 mm (INBEGREPEN IN BASISPRIJS)

QUARTSIET WERKBLADEN (MEERPRIJS)

COMPOSIET WERKBLADEN (MEERPRIJS)

+ 

+ 

-

- 

Nagenoeg slijtvast
Onderhoudsvriendelijk
Aantrekkelijke prijsstelling
Verkrijgbaar in vele kleuren

Niet hittebestendig

Kans op butsen na zware impact

Het alternatief voor natuursteen
Duurzaam
Hygiënisch
Onderhoudsvriendelijk
Verkrijgbaar in veel kleuren en afwerkingen

Gevoelig voor hitte (verkleuring)
Gevoelig voor bijtende middelen



Wist u dat ?
• U direct kokend water ter beschikking heeft.
• Wie meerdere keren per dag kokend water 

nodig heeft, verbruikt met een Quooker niet 
meer energie dan met een waterkoker.

• Uit te breiden naar een alles in een kraan 
(gekoeld en bruisend water)

Vraag in de winkel naar de mogelijkheden voor u!

Quooker
Pro3-VAQE

€1.655,-
Incl. leidingwerk:

€ 350,-



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



Maak uw eigen 
moodboard

www.bruynzeelkeukens.nl/moodboard-maken

De keuken vinden die bij u past
Het klinkt gemakkelijker dan het is. Weet u ook niet goed hoe uw keuken er nu precies

 uit moet zien? ‘Maak je Moodboard’ helpt u snel op weg. Stap voor stap loopt u alle 

onderdelen van uw keuken door. U kiest steeds wat het beste bij u past. Bekijk onze collectie 

op www.bruynzeelkeukens.nl en doe inspiratie op. Die keuken in uw favoriete stijl, 

dat trendy rekje, die handige kastindeling, die goede tips uit het blog: u verzamelt het 

allemaal op uw persoonlijke moodboard. Het werkt heel eenvoudig. U klikt op het hartje 

rechtsboven en de foto of het onderwerp is toegevoegd. 

Samen één moodboard
Deel uw moodboard vol ideeën met uw partner, familie en vrienden. U kunt zelfs samen 

aan één moodboard werken! Hoe dat werkt? Stuur uw persoonlijke pincode naar anderen.

 Zij kunnen met deze pincode ‘inloggen’ op uw moodboard en dat aanvullen met hun ideeën.

Goed voorbereid naar uw afspraak
U maakt eenvoudig online een afspraak bij de Bruynzeel winkel bij u in de buurt. 

Uw moodboard kunt u meteen meesturen. Handig als voorbereiding op het gesprek, 

voor u én voor onze verkoopadviseur.



Bruynzeel Keukens
Bezoekadres  Hollantlaan 24, 3526 AM Utrecht

Telefoon 030 266 7852

E-mail klantcontact@bruynzeelkeukens.nl

We nemen binnenkort contact op voor het maken van een afspraak voor 
een persoonlijk keukenontwerp in onze winkel in Utrecht. 
Daar ontwerpen we samen de keuken die werkt. 
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Graag tot ziens!

Team Bruynzeel Keukens Utrecht.

Persoonlijk keukenontwerp

© 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.
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