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Welkom bij Bruynzeel Keukens
Keukeninformatie voor de toekomstige bewoners van

Eiland van Oegstgeest te Oegstgeest

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 Olympia
Greeploos 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 CRUQUIUS!
Dan ontwerpen we samen de keuken die werkt. Voor u.

Medewerkers Bruynzeel Keukens CRUQUIUS



Bij Bruynzeel Keukens vindt u altijd een keuken
die past bij uw leefsituatie, stijl en budget.

Onze keukens hebben een transparante
prijsopbouw, zodat u optimaal kunt kiezen uit
alle mogelijkheden.

Onze keukens worden geleverd met 10 jaar
volledige fabrieksgarantie.

Onze adviseurs staan voor u klaar om samen
uw ideale keuken te ontwerpen.

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

www.bruynzeelkeukens.nl/dekeukendiewerkt



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

ISO 14001

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 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.

De 2.300 m2 zonnepanelen op het 
dak van de keukenfabriek wekken 
per jaar 350.000 kWh op. 

In de keukenfabriek maken we 
alleen gebruik van elektrisch 
transport.

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

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

We verwarmen de fabriek door ver-
branding van ons eigen houtafval.

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

CO2 neutraal geproduceerd.
Als enige keukenproducent in Europa.

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



Hoeveel kastruimte er nodig is, is 
voor ieder huishouden verschillend. 
In de verschillende kasten deelt u 
uw voorraad en keukenspullen slim 
in. U kunt meer kwijt dan u denkt. 
Bovenstaande keuken heeft een 
ladekast van 60 cm breed, twee 
lades van 1 meter en een brede 
vouwklepkast (90 cm). Door te kie-
zen voor de juiste indeling passen 
de afgebeelde spullen er allemaal 
in. In de winkel adviseren we u 
graag over slimme indelingen en 
oplossingen.

Achter de keukendeur



Keukenvoorstel

Apparatuur

DEZE KEUKEN
COMPLEET
MET APPARATUUR

IN JE NIEUWE WONING



Apparatuur

SX836X00AE

Siemens STUDIOLINE Vol.int XL, 6
progr (kort,glas, stil), 4 functies (ED,
HB, IZ, VS), voorpr24, variokorven,
retrofit, wijnglazenhouder

- Aansluitwaarde: 2400 W
- Energielabel: A+
- Hoogte: 865 mm
- Geluidsniveau: 46 db
- Aantal programma's: 6
- Breedte: 598 mm

KI34VV22FF

Siemens Koel-vries, inh. 199-66 l, 5
plateaus 4 deurvakken 3 vriesladen,
flessenrooster, LED-verlichting,
sleepsysteem, A+, 177,5 cm

- Aansluitwaarde: 90 W
- Hoogte: 1772 mm
- Energielabel: A+
- Deurophanging:
Sleepdeur-systeem

CM836GNB6

Siemens STUDIOLINE Comp oven
13 syst, 45 liter, magnetron 900 W,
Home Connect, cookControl Plus,
ecoClean, LED, 1-voudige
telescooprails

- Inhoud binnenruimte: 45 l
- Aansluitwaarde: 3600 W
- Hoogte: 455 mm

PURU

Bora Pure inductiekookveld met
ingebouwde kookveldafzuiging -
Recirculatie

- Kleur: Zwart
- Diepte: 515 mm
- Aansluitwaarde: 7600 W
- Energiebron:
- Hoogte: 199 mm
- Breedte: 760 mm



*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. 

Easy White Easy Grey Easy Miner Easy black

Keuze uit 4 kleuren voor het quartsiet* werkblad

Werkblad



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.





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

Bruynzeel Keukens
Bruynzeel Keukens
Cruquiusplein 28-30
2142 EV CRUQUIUS
023-5280010
klantcontact@bruynzeelkeukens.nl

© 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.


