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KEUKENINFORMATIE VOOR DE TOEKOMSTIGE BEWONERS VAN DE DALWACHTERS TE BERGEN OP ZOOM

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-neu-

traal 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. 

WE LUISTEREN GRAAG NAAR UW WENSEN

Iedereen is anders. We luisteren daarom graag naar uw wensen en ontwerpen op basis hiervan een keuken die helemaal past bij 

u en uw nieuwe woning. Door onze intensieve samenwerking met de aannemer in het bouwtraject, zijn alle details van het project 

bij ons bekend en kunnen we u zeer gericht helpen. In een ontwerpgesprek bespreken we samen met u de mogelijkheden en 

voorzien we u van een 3D keukenontwerp en transparante o�erte. Heeft u de keuken gevonden die bij uw wensen past? Dan 

regelen wij alles verder met de aannemer. Na oplevering staan we graag voor u klaar om een persoonlijke toelichting te geven 

over het gebruik van uw nieuwe keuken.

WE HETEN U VAN HARTE WELKOM IN ONZE WINKEL

In onze compleet vernieuwde keukenwinkel vol inspiratie hebben we een speciale selectie van next125 keukens geplaatst. 

Daarnaast kunnen we u meenemen in de vele extra mogelijkheden. Kom gerust eens langs om inspiratie op te doen of voor een 

persoonlijk keukenadvies. Graag tot ziens!

Medewerkers Bruynzeel Keukens BERGEN OP ZOOM

Welkom bij Bruynzeel Keukens





    BALANS EN RUIMTE;

De in Duitsland geproduceerde keukens van next125 staan 

voor purisme en esthetiek. In hun tijdloosheid zijn zij het 

bewuste en duurzame antwoord op kortstondige trends. 









Schiereiland opstelling

Apparatuur

DEZE KEUKEN
COMPLEET
MET APPARATUUR

€

Schiereiland opstelling

DEZE KEUKEN
COMPLEET

€ 13.950,-
MET APPARATUUR



CM616GBS1

Siemens Comp oven 13 syst, 45
liter, magnetron 900 W, cookControl
Plus, LED, softMove

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

KI86VNFF0

Siemens Koel-vries, inh. 184-85 l, 4
plateaus 3 deurvakken 3 vriesladen,
lowFrost, digital LED, bigBox,
LED-verlichting, vlakscharnier, A+,
177,5 cm

- Deurophanging:
Deur-op-deur-systeem
- Hoogte: 1772 mm

SX63H800UE

Siemens STUDIOLINE Vol.int XL,
Home Connect, 6 progr, 5 functies
(HC, IZ, HB, VS+, MC), varioFlex,
retroFit, rackM, infoLight, 24h-timer,
44 dB, 9,5 l

- Hoogte: 865 mm
- Breedte: 598 mm
- Aantal programma's: 6
- Aansluitwaarde: 2400 W

EH877BE15E

Siemens STUDIOLINE inductionAir,
4 zones, touchControl , quickStart,
reStart

- Kleur: zwart
- Diepte: 520 mm
- Aansluitwaarde: W
- Energiebron:
- Hoogte: 223 mm
- Breedte: 812 mm
- Kleur:
- Aansluitwaarde: W
- Afzuigcapaciteit: 500 m³/h

Apparatuur



SELECTIE UIT KLEUREN VOOR HET QUARTSIET WERKBLAD

Easy Black

Easy Clay

Easy Minor Easy Grey

Milan Grey

Easy White

*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. 

Werkblad



Passend bij de design uitstraling van de keuken, is gekozen voor een greeploze keuken. In een greeploze keuken 

plaatsen we greeplijsten tussen deuren, lades en werkblad. Door de ruimte die ontstaat kunt u de kast of lade openen 

en heeft u geen handgreep nodig. De greeplijsten zorgen voor een strakke uitstraling. Next125 heeft de volgende 

greeplijsten in het assortiment:  

7092-G 7102-G 7122-G 7162-G

7173-G 7185-G 7192-G 7212-G

7237-G 7277-G 7482-G 7492-G

Greeploos



Een keuken die helemaal past bij u
Binnenkort nemen we contact met u op om een afspraak te maken in onze winkel in BERGEN OP ZOOM. Deze winkel is
compleet vernieuwd, waardoor we u nog beter kunnen voorzien van advies op maat. We nemen graag uitgebreid de tijd om te
luisteren naar uw wensen en u meer te vertellen over de vele keuzemogelijkheden. Samen maken we een 3D ontwerp dat
helemaal past bij uw wensen op het gebied van stijl, ruimte en budget.

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Graag tot ziens!
Team Bruynzeel Keukens BERGEN OP ZOOM.

BRUYNZEEL KEUKENS
Bergen op Zoom
Van Konijnenburgweg 25
4611 HK BERGEN OP ZOOM
0164-250900
klantcontact@bruynzeelkeukens.nl
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