Veld 13 Broekhorn te Heerhugowaard

Mogelijke luxe keukenopstellingen Broekhorn Veld 13

Welkom bij Bruynzeel Keukens
Keukeninformatie voor de toekomstige bewoners van

Veld 13 Broekhorn te Heerhugowaard
Uw woning wordt standaard opgeleverd zonder keuken erin. Bruynzeel Keukens heeft alvast een ontwerp
gemaakt voor een functionele keuken die perfect in uw keukenruimte past. Of dit voor u de ideale keuken is,
bepaalt u natuurlijk zelf. Bruynzeel Keukens heeft betaalbare en gebruiksvriendelijke keukens in alle stijlen. Al
onze keukens worden CO2-neutraal geproduceerd in onze eigen fabriek in Bergen op Zoom. Onze adviseurs
weten alles over dit bouwproject en helpen u graag bij het maken van een persoonlijk ontwerp.

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 Alkmaar!
Dan ontwerpen we samen de keuken die werkt. Voor u.
Medewerkers Bruynzeel Keukens Alkmaar

Over Bruynzeel Keukens

Nederlandse kwaliteit
De eerste Bruynzeel keuken, ontworpen door Piet Zwart,
verscheen in 1938 op de markt. Een oplossing voor het
keukenvraagstuk van toen. Ook nu lossen we nog steeds
keukenvraagstukken op. Wij ontwerpen en produceren
keukens in onze 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.

CO2-neutraal: als eerste én enige
Als we onze keukens maken komt er CO2 vrij. Dat maken we
goed met duurzame oplossingen. Een deel van de
elektriciteit wekken we zelf op met zonnepanelen. De fabriek
verwarmen we met ons houtafval. Sinds 2017 kopen we
groene stroom in. De CO2-uitstoot die dan nog overblijft,
compenseren we in samenwerking met Trees for All en de
Climate Neutral Group. Daarom mogen wij ons als eerste én
enige keukenfabrikant in Europa CO2-neutraal noemen.

- neutrale keukenproductie
Als eerste én enige
keukenfabrikant in Europa
Onze keukens worden CO2-neutraal gemaakt in onze
fabriek in Bergen op Zoom. Dit houdt bijvoorbeeld in dat
wij 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.

Wij voldoen aan de ISO 14001-milieunorm,
omdat we in de hele bedrijfsvoering structureel
aandacht besteden aan 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 zaagoptimering produceren wij minder
afval. In een speciaal magazijn slaan we
reststroken op voor een volgende productie.

We verwarmen de fabriek door verbranding van
ons eigen houtafval.

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

• Een mix van schoonheid
en functionaliteit.
• Het strakke lijnenspel zorgt
voor rust, balans en ruimte.
• Designkeukens met nét dat beetje extra.

OPTIMA
Afwerking tot in detail
Op alle details is gelet bij de afwerking

Ook de plint is er in twee maten. Daardoor

van de keukenmeubelen. De binnen- en

kunnen we de keuken stellen op iedere

buitenkant van de kasten zijn standaard

gewenste werkhoogte. Voor iedere

uitgevoerd in de kleur kwartsgrijs of

lichaamslengte maken we zo de hoogte die

lavazwart. U kiest de kleur die het best

werkt. Alle Bruynzeel Optima kasten zijn ook

past bij de deur die u mooi vindt.

leverbaar met 10 cm extra diepte. Dit zorgt

Bruynzeel Optima keukens zijn leverbaar

voor maar liefst 30% meer opbergruimte.

in twee hoogtes: 75 cm en 87,5 cm.

DEZE KEUKEN
COMPLEET
MET APPARATUUR

€ 19.500,Exclusief
extra leidingwerk

Apparatuur

Apparatuur

IDE84241IB
AEG Inductie, 80cm, ComboHob
Easy, recirculatie, zonder kader
- Kleur: Zwart
- Waarde elektrische aansluiting: W
- Hoogte: 210 mm

KMK761000M
AEG Compact, multifunctionele
heteluchtoven met geïntegreerde
magnetronfunctie, 45 cm, rvs

AEG Compact, SteamCrisp
multifunctionele oven, 45 cm,
pyrolyse, rvs, A+

- Kleur: vlekvrij roestvrij staal
- Diepte: 567 mm
- Waarde elektrische aansluiting:
3000 W
- Hoogte: 455 mm
- Inhoud: 43 l
- Breedte: 595 mm

- Kleur: vlekvrij roestvrij staal
- Diepte: 567 mm
- Waarde elektrische aansluiting:
3000 W
- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Hoogte: 455 mm
- Inhoud: 43 l
- Breedte: 595 mm

ABE81016NF

FSE52600P

AEG Diepvriezer, 103 cm, NoFrost,
TouchControl, deur op deur

AEG Volledig integreerbare
vaatwasser, ProClean, 46dB, 60cm,
10.2l, 5prog.3temp., 13 bestekken,
24u startuitstel, inverter motor,
schuifscharnieren, T

- Bruto-inhoud: 112 l
- Kleur: wit
- Aansluitwaarde: 100 W
- Deurophanging:
Deur-op-deur-systeem
- Diepte: 549 mm
- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Hoogte: 1021 mm
- Breedte: 540 mm

KSK772220M

-

Kleur: Zilver
Diepte: 550 mm
Energie-efficiëntieklasse: A++
Hoogte: 818 mm
Geluidsniveau: 46 db
Aantal programma's: 5
Breedte: 596 mm
Aansluitwaarde: 1950 W

SKB41011AS
AEG Eendeurskoelkast, 103 cm,
sleepscharnier deursysteem
- Bruto-inhoud koelkast: 184 l
- Kleur: wit
- Aansluitwaarde: 70 W
- Deurophanging:
Sleepdeur-systeem
- Diepte: 549 mm
- Energie-efficiëntieklasse - NIEUW
(2010/30/EG): A+
- Energieverbruik per jaar: 126
kWh/annum
- Hoogte: 1021 mm
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Werkblad

Eigenschappen
Een keukenblad van kwartsiet is heel hard en heeft een
natuurlijke uitstraling. Het is
een uitstekend alternatief voor
een natuurstenen keukenblad.
kwartsiet is een combinatie
van korrels natuursteen, bindend hars en pigment. Door
het productieproces is kwartsiet niet poreus. Dat maakt het
heel onderhoudsvriendelijk en
hygiënisch.

Keuze uit 4 kleuren voor het quartsiet* werkblad

Easy White

Easy Grey

Easy Miner

Easy black

Werkbladhoogte
Standaard 90 cm hoog
Optioneel 95 cm hoog

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

DEZE KEUKEN
COMPLEET
MET APPARATUUR

€ 19.300,Exclusief
extra leidingwerk

Apparatuur

Apparatuur

IDE84241IB
AEG Inductie, 80cm, ComboHob
Easy, recirculatie, zonder kader
- Kleur: Zwart
- Waarde elektrische aansluiting: W
- Hoogte: 210 mm

KMK761000M
AEG Compact, multifunctionele
heteluchtoven met geïntegreerde
magnetronfunctie, 45 cm, rvs

AEG Compact, SteamCrisp
multifunctionele oven, 45 cm,
pyrolyse, rvs, A+

- Kleur: vlekvrij roestvrij staal
- Diepte: 567 mm
- Waarde elektrische aansluiting:
3000 W
- Hoogte: 455 mm
- Inhoud: 43 l
- Breedte: 595 mm

- Kleur: vlekvrij roestvrij staal
- Diepte: 567 mm
- Waarde elektrische aansluiting:
3000 W
- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Hoogte: 455 mm
- Inhoud: 43 l
- Breedte: 595 mm

ABE81016NF

FSE52600P

AEG Diepvriezer, 103 cm, NoFrost,
TouchControl, deur op deur

AEG Volledig integreerbare
vaatwasser, ProClean, 46dB, 60cm,
10.2l, 5prog.3temp., 13 bestekken,
24u startuitstel, inverter motor,
schuifscharnieren, T

- Bruto-inhoud: 112 l
- Kleur: wit
- Aansluitwaarde: 100 W
- Deurophanging:
Deur-op-deur-systeem
- Diepte: 549 mm
- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Hoogte: 1021 mm
- Breedte: 540 mm

KSK772220M

-

Kleur: Zilver
Diepte: 550 mm
Energie-efficiëntieklasse: A++
Hoogte: 818 mm
Geluidsniveau: 46 db
Aantal programma's: 5
Breedte: 596 mm
Aansluitwaarde: 1950 W

SKB41011AS
AEG Eendeurskoelkast, 103 cm,
sleepscharnier deursysteem
- Bruto-inhoud koelkast: 184 l
- Kleur: wit
- Aansluitwaarde: 70 W
- Deurophanging:
Sleepdeur-systeem
- Diepte: 549 mm
- Energie-efficiëntieklasse - NIEUW
(2010/30/EG): A+
- Energieverbruik per jaar: 126
kWh/annum
- Hoogte: 1021 mm
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Werkblad

Eigenschappen
Een keukenblad van kwartsiet is heel hard en heeft een
natuurlijke uitstraling. Het is
een uitstekend alternatief voor
een natuurstenen keukenblad.
kwartsiet is een combinatie
van korrels natuursteen, bindend hars en pigment. Door
het productieproces is kwartsiet niet poreus. Dat maakt het
heel onderhoudsvriendelijk en
hygiënisch.

Keuze uit 4 kleuren voor het quartsiet* werkblad

Easy White

Easy Grey

Easy Miner

Easy black

Werkbladhoogte
Standaard 90 cm hoog
Optioneel 95 cm hoog

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

DEZE KEUKEN
COMPLEET
MET APPARATUUR

€ 16.650,Exclusief
extra leidingwerk

Apparatuur

Apparatuur

IDE84241IB
AEG Inductie, 80cm, ComboHob
Easy, recirculatie, zonder kader
- Kleur: Zwart
- Waarde elektrische aansluiting: W
- Hoogte: 210 mm

ABB68211AF
AEG Diepvriezer, onderbouw, 82
cm, elektronisch, deur op deur
- Bruto-inhoud: 105 l
- Kleur: wit
- Aansluitwaarde: 120 W
- Deurophanging:
Deur-op-deur-systeem
- Diepte: 550 mm
- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Hoogte: 815 mm
- Breedte: 596 mm

KMK761000M
AEG Compact, multifunctionele
heteluchtoven met geïntegreerde
magnetronfunctie, 45 cm, rvs
- Kleur: vlekvrij roestvrij staal
- Diepte: 567 mm
- Waarde elektrische aansluiting:
3000 W
- Hoogte: 455 mm
- Inhoud: 43 l
- Breedte: 595 mm

SKB41011AS
AEG Eendeurskoelkast, 103 cm,
sleepscharnier deursysteem
- Bruto-inhoud koelkast: 184 l
- Kleur: wit
- Aansluitwaarde: 70 W
- Deurophanging:
Sleepdeur-systeem
- Diepte: 549 mm
- Energie-efficiëntieklasse - NIEUW
(2010/30/EG): A+
- Energieverbruik per jaar: 126
kWh/annum
- Hoogte: 1021 mm
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

FSE52600P
AEG Volledig integreerbare
vaatwasser, ProClean, 46dB, 60cm,
10.2l, 5prog.3temp., 13 bestekken,
24u startuitstel, inverter motor,
schuifscharnieren, T
-

Kleur: Zilver
Diepte: 550 mm
Energie-efficiëntieklasse: A++
Hoogte: 818 mm
Geluidsniveau: 46 db
Aantal programma's: 5
Breedte: 596 mm
Aansluitwaarde: 1950 W

Werkblad

Eigenschappen
Een keukenblad van kwartsiet is heel hard en heeft een
natuurlijke uitstraling. Het is
een uitstekend alternatief voor
een natuurstenen keukenblad.
kwartsiet is een combinatie
van korrels natuursteen, bindend hars en pigment. Door
het productieproces is kwartsiet niet poreus. Dat maakt het
heel onderhoudsvriendelijk en
hygiënisch.

Keuze uit 4 kleuren voor het quartsiet* werkblad

Easy White

Easy Grey

Easy Miner

Easy black

Werkbladhoogte
Standaard 90 cm hoog
Optioneel 95 cm hoog

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

DEZE KEUKEN
COMPLEET
MET APPARATUUR

€ 19.950,Exclusief
extra leidingwerk

Apparatuur

Apparatuur

SN858D02PE
Siemens STUDIOLINE Vol.int, 8
progr (intensiv,kort,stil,
turboSpeed20), 5 functies (ED, HB,
IZ, VS+, MC), voorpr24,
varioFlexPro, rackM, 6,5ltr, timeL
-

Kleur: n.v.t
Aansluitwaarde: 2400 W
Diepte: 550 mm
Energie-efficiëntieklasse: A++
Hoogte: 815 mm
Geluidsniveau: 42 db
Aantal programma's: 8
Breedte: 598 mm

ED877FS25E
Siemens STUDIOLINE combiAir,
combiInduction, 4 zones,
combizone, touchSlider, timer,
powerMove, 4x braadSensor,
quickStart, reStart, energie,
wipeGuar

HS636GDS1
Siemens Bakoven 13 syst, 71 liter,
fullSteam, cookControl Plus,
kerntempmeter, ecoClean, LED
-

Kleur: inox
Aansluitwaarde: 3600 W
Hoogte: 595 mm
Breedte: 594 mm
Diepte: 548 mm
Watertoevoer: Waterreservoir

HM636GNS1
Siemens Bakoven 13 syst, 67 liter,
magnetron 800 W, cookControl Plus,
ecoClean, LED, 1-voudige
telescooprails
-

Inhoud binnenruimte: 67 l
Kleur: inox
Aansluitwaarde: 3600 W
Hoogte: 595 mm
Breedte: 594 mm
Diepte: 548 mm

KI34VX20
Siemens Koel-vries, inh. 199-66 l,
sleepsysteem, A+, 177,5 cm
- Aansluitwaarde: 90 W
- Hoogte: 1772 mm
- Breedte: 541 mm
- Diepte: 545 mm
- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Deurophanging:
Sleepdeur-systeem
- Kleur: n.v.t

Werkblad

Eigenschappen
Een keukenblad van kwartsiet is heel hard en heeft een
natuurlijke uitstraling. Het is
een uitstekend alternatief voor
een natuurstenen keukenblad.
kwartsiet is een combinatie
van korrels natuursteen, bindend hars en pigment. Door
het productieproces is kwartsiet niet poreus. Dat maakt het
heel onderhoudsvriendelijk en
hygiënisch.

Keuze uit 4 kleuren voor het quartsiet* werkblad

Easy White

Easy Grey

Easy Miner

Easy black

Werkbladhoogte
Standaard 90 cm hoog
Optioneel 95 cm hoog

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

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

Bruynzeel Keukens
Bruynzeel Keukens Alkmaar
Edisonweg 1
1821 BN Alkmaar
072-5275500
klantcontact@bruynzeelkeukens.nl

© Bruynzeel Keukens 2019 - 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.

