Plantage de Sniep fase 10
Diemen

Q1 ,Q2 ,Q7 ,Q8, Q9 ,Q10
bnr: 18,55,57 getekend
17,56,58 gespiegeld
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Welkom bij Bruynzeel Keukens
Keukeninformatie voor de toekomstige bewoners van

Plantage de Sniep fase 10 | Diemen
In deze brochure staat alle informatie over je nieuwe keuken. De uitstraling van de keuken kan naar
keuze worden gekozen uit het keukentype Reykjavik assortiment. Persoonlijke wensen en eigen smaak
vormen, samen met onze kennis, advies en uitgebreide assortiment, het ontwerp van de keuken die
werkt.
De mogelijkheden zijn oneindig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Keuze uit diverse kleuren voor de keuken, het blad en de grepen (tegen meerprijs)
Wij ontwerpen altijd een 3D weergave
De keuken wordt altijd klaar voor gebruik en persoonlijk opgeleverd
Alle details van het project zijn bij ons bekend.
Betaalbare keukens en gebruiksvriendelijke keukens in alle stijlen
In de winkel ontwerpen we samen de keuken die voor je werkt.
CO2 neutrale keukens van eigen bodem
Al bijna 80 jaar ervaring
Samenwerking met de aannemer in het bouwtraject
Inmeten, bezorgen en monteren inbegrepen

In de winkel ontwerpen samen met jou de keuken die voor je werkt.
Medewerkers Bruynzeel Keukens Amsterdam Westpoort
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Over Bruynzeel Keukens

De eerste Bruynzeel keuken, ontworpen door Piet Zwart,
verscheen in 1938 op de markt. Losse elementen met een
standaardmaat waarmee in elke ruimte een praktische
keuken gerealiseerd kon worden. Een oplossing voor het
keukenvraagstuk van toen. Vandaag de dag lossen we nog
steeds keukenvraagstukken op.

Nederlandse kwaliteit
Wij ontwerpen en produceren keukens in de eigen fabriek in
Bergen op Zoom. Sinds de uitbreiding in 2015 de grootste en
modernste keukenfabriek van de Benelux. Kiezen voor
Bruynzeel Keukens is kiezen voor Nederlandse kwaliteit.
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Achter de keukendeur

Hoeveel kastruimte je nodig hebt is
voor ieder huishouden verschillend.
Door je spullen slim in te delen in de
verschillende kasten kun je meer kwijt
dan je denkt. Deze keuken heeft een
ladekast van 60 cm breed, twee laden
van 1 meter en een brede vouwklepkast
(90 cm). Door te kiezen voor de juiste
indeling, passen de afgebeelde spullen
er allemaal in. In de winkel adviseren
we je graag over slimme indelingen en
oplossingen.
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Duurzaamheid
bij Bruynzeel Keukens
De grondstoffen voor het plaatmateriaal
komen uit verantwoord beheerde bossen.

Het 100% biologisch afbreekbare Solid10
Green werkblad van Bruynzeel Keukens is
FSC®-gecertificeerd en volledig herbruikbaar.

Veel frontpanelen worden met laser
afgewerkt. Dat is niet alleen fraaier voor
het oog, het is energiezuiniger, er is geen
lijm nodig en de panelen gaan langer mee.

Een Solid10 Green werkblad is 58%
lichter dan multiplex. Er zijn namelijk
veel minder grondstoffen voor nodig.
Dat scheelt ook CO2-uitstoot tijdens
het transport.

Onze keukens worden volgens de doelstellingen van Green Freight Europe met
minder CO2-uitstoot vervoerd.

Het FSC®-gecertificeerde plaatmateriaal
van de Atlas kasten en fronten heeft
een lage (<0,5*E1 norm) formaldehydeuitstoot. Dat is goed voor de

luchtkwaliteit in huis. (EN 312 P2)

Het verpakkingsmateriaal wordt gescheiden ingeleverd en is recyclebaar.
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- neutrale keukenproductie
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
Besparen op energie en lijm door laserafkanting.

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.

In onze lakstraat gebruiken we watergedragen lak.

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

Door zaagoptimering produceren wij minder afval.
In een speciaal magazijn slaan we reststroken op

besteden aan milieu.

voor een volgende productie.

De zonnepanelen op het dak van de keukenfabriek

We verwarmen de fabriek door verbranding van ons

wekken per jaar 350.000 kWh op.

eigen houtafval.

In de keukenfabriek maken we alleen gebruik van
elektrisch transport.

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

Alle vrachtauto’s en trailers van onze transporteur
worden gewassen met regenwater.
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Basis keukenontwerp

Eigenschappen

Rondom gelakt in kleur.
Radius 3 mm.
Ook leverbaar met greep.
Naar keuze leverbaar in
ruim 1700 NCS kleuren.
Lak hoogglans op MDF basis.
Dikte: 19mm.
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Keuze uit 6 kleuren voor keukentype Reykjavik

IJswit

Wit

Magnolia

Kashmir

Crème Vanille

Leem

Apparatuur
SIEMENS

SIEMENS

SIEMENS

Gaskookplaat

Afzuigkap

Combi-magnetron

• 5 Gasbranders
• 1 Sterk-, 2 Normaal-, 1 Sudder-, 1
Wokbrander
• Linksvoor: Sudderbrander 1 kW
• Linksachter: Normaalbrander 1.75 kW
• Midden: Wokbrander 5 kW
• Rechtsvoor: Normaalbrander 1.75 kW
• Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW
• Zwaardknoppen
• Geintegreerde vonkontsteking
• Thermo-elektrische beveiliging:
“geen vlam, geen gas!”
• Inbouwmaten (hxbxd):
45 x 560-562 x 480-492 mm
• Aansluitsnoer 1,5 m met stekker
• Aardgasuitvoering (25 mbar)

•
•
•
•
•

• 13 verwarmingssystemen: 4D
hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en 		
bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte
Eco, Onderwarmte, coolStart,
Circulatiegrillen, Grootvlakgrill, 		
Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam
garen, Voorverwarmen borden,
Warmhouden
• Max. vermogen: 1000 W;
5 magnetronstanden
(90 W,180 W,360 W, 1000 W)
• cookControl Plus
• Inhoud oven: 45 liter
• Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
• Inbouwmaten (hxbxd):
450 x 560 x 550 mm
• Aansluitwaarde: 3.65 kW

EC7A5RC90N

SIEMENS

LC94BBC50

90 cm Wandschouwkap
Voor wandmontage
Recirculatie
Dubbelzijdig zuigende ventilator
Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 330 m³/u
• Max. normaalstand:
52 dB(A) / 64 dB (re 1 pW)

SIEMENS

CM836GPS1

SOLID AQUA

Koelkast

Vaatwasser

Kraan

•
•
•
•

• Energie-efficiëntieklasse: A+
• Capaciteit: 12 maatcouverts
• 6 programma’s: Intensief 70 °C,
Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C,
Glas 40 °C, 1h 45 °C
• 4 Speciale functies: VarioSpeed, Halve
belading, INZO, GlansDroog
• Automatische herkenning van het
reinigingsmiddel
• Kleur van display: blauw / wit
• In hoogte verstelbare bovenkorf met
rackMatic (3 standen)
• Elektronische indicatie zout
• Akoestisch signaal programma-einde
• Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
• Geluidsniveau (extra stil programma)
44(A) re 1 pW
• Kuipmateriaal: Roestvrij staal/Polinox
• Aansluitwaarde: 2000-2400 W

•
•
•
•

KI34VX20

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Energieklasse: A+
Totale netto inhoud: 274 liter
Mechanische temperatuurregeling
Koelruimte: Netto-inhoud koelruimte:
203 liter
5 Legplateaus van veiligheidsglas, 		
waarvan 4 verstelbaar
4-Sterren diepvriesruimte:
Netto inhoud diepvriesruimte: 71 liter
3 Transparante diepvriesladen
Allfrost-techniek: invriezen op alle 		
niveau’s
Energieverbruik 0.764 kWh/24 uur
Inbouwmaten (hxbxd):
177.5 x 56 x 55 cm
Afmetingen (hxbxd): 177 x 54 x 55 cm
Draairichting deur rechts, wisselbaar
Klimaatklasse: ST
Aansluitwaarde: 90 W

SN836X00AE

2010SAE

Solid Aqua kraan Excellent
Eenhendel mengkraan
Vaste uitloop
Voorzien van 3/8” flexibele slangen
van 50 cm
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Werkbladen

Eigenschappen

Keuze uit 4 kleuren voor het quartsiet* werkblad

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.
Easy White

Easy Grey

Easy Miner

Easy black

De keukenbladen zijn zeer
hard en hebben een natuurlijke
uitstraling waardoor het een
uitstekend alternatief is voor
natuurstenen keukenbladen.

*Quartsiet is een combinatie van korrels natuursteen, bindend hars en pigment.
Door het productieproces van Quartsiet is het niet poreus, zeer onderhoudsvriendelijk en hygiënisch.
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Handgrepen

Greeploos
Bij een greeploze keuken plaatsen we tussen deuren, lades en werkblad
zgn. greeplijsten. Daardoor is de lade of kast te openen zonder een
handgreep te gebruiken. De greeplijsten zorgen voor een strakke
uitstraling. In het dagelijks gebruik van de keuken worden kastdeuren
en lades vaak geopend en gesloten. Doordat de deuren en ladefonten direct
worden vastgepakt heeft de greeploze keuken iets meer onderhoud nodig.
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Persoonlijk keukenontwerp
We nemen binnenkort contact op voor het maken van een afspraak voor
een persoonlijk keukenontwerp in onze winkel in Amsterdam Westpoort.
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 Amsterdam Westpoort.

Bruynzeel Keukens
Bezoekadres

Sierenborch 10, 1043 BA Amsterdam

Telefoon

020 613 6767

E-mail		

contact@bruynzeelkeukens.nl

© Bruynzeel Keukens 2017 • 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.

De keuken die werkt.
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