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Welkom bij Bruynzeel Keukens
Keukeninformatie voor de toekomstige bewoners van

De Wal | Bergen op Zoom 

Inhoudsopgave

In deze brochure staat alle informatie over je nieuwe keuken. De uitstraling van de keuken kan naar 
keuze worden gekozen uit het keukentype Atlas 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 Bergen op Zoom
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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.

Over Bruynzeel Keukens
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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.  

Achter de keukendeur
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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 doel-
stellingen van Green Freight Europe met 
minder CO2-uitstoot vervoerd.

Het verpakkingsmateriaal wordt ge-
scheiden ingeleverd en is recyclebaar.

Het FSC®-gecertificeerde plaatmateriaal 
van de Atlas kasten en fronten heeft 
een lage (<0,5*E1 norm) formaldehyde-
uitstoot. Dat is goed voor de 
luchtkwaliteit in huis. (EN 312 P2)

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

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 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. 

In onze lakstraat gebruiken we watergedragen lak.

Besparen op energie en lijm door laserafkanting.

- neutrale keukenproductie



Keuze uit 21 kleuren voor keukentype AtlasEigenschappen 

Dit keukentype heeft een 
houtnerftekening of een 
gekleurd oppervlak. 
Rondom met laser afgewerkt. 
19 mm dik. . 

*Deze kleuren zijn niet 

leverbaar als rompkleur.

Ruw eiken donker 

IJswit Wit Magnolia Crème Vanille Kashmir

Betongrijs * AntracietTruffelbruin*Leem Platinagrijs 

Steigerwit  *Wijnrood * AcaciaAhorn Ruw eiken blond  *

Oud eiken natuur Oud eiken grijsVerona eiken Ontario walnootRuw eiken grijs
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Basis keukenontwerp
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Apparatuur

• Magnetron van 900 watt
• Turbo hetelucht
• Grill stand
• Onder en boven warmte
• Ontdooi stand
• Automatische programma’s

Magnetron
MAG496RVS

PELGRIM

• 90 cm breed
• RVS
• Afzuigcapaciteit 223 - 608 m³/h
• Geschikt voor afvoer naar buiten
• 4 afzuigsnelheden
• 3 x aluminium vetfiltercassette
• 2 x 1,5 W LED spots
• Diameter afvoermaat boven 
 150 -125 -120 mm
• Geluidsniveau (stand 2) 55 dB(A)
• Energieklasse C
• Gebruikersgemak

Afzuigkap
BSK961RVS

PELGRIM

• Nismaat 88 cm
• Inhoud koelruimte 102 liter
• Inhoud vriesruimte 17 liter
• Sleepdeurmontage
• Geluidsniveau 41 dB(A)
• Energieverbruik per jaar 181 kWh
• Energieklasse A+
• Mechanische bediening
• Draairichting deur omkeerbaar
• Heldere en energiezuinige 
 LED verlichting
• 3 plateaus van veiligheidsglas: 
 2 in hoogte verstelbaar
• Automatisch ontdooien 
 van koelgedeelte

Koelkast
KK2088V

PELGRIM

•  62 cm breed
•  2 x normaal-, 1 x sterk-, 
 1 x sudderbrander
•  4 kookzones
•  2-delige branders
•  Gemailleerde branderdeksels
•  Normaalbranders 1,75 kW, sterkbrander  
 3,00 kW en sudderbrander 1,00 kW
•  Gemetalliseerde bedieningsknoppen  
 aan de voorkant op de kookplaat
•  Geïntegreerde elektrische vonkont-
 steking in de bedieningsknoppen
•  2 geëmailleerde gietijzeren pandragers
•  Kookplaat past in een zaagmaat van 
 56 x 48 cm
•  7,5 kW

Gaskookplaat
GK427RVSA

PELGRIM

• volledig geïntegreerde vaatwasser
• 13 couverts
• 5 wasprogramma’s
• Waterverbruik spaarprogramma 11 liter
• Geluidsniveau 48 dB(A)
• Energieklasse A+
• LED display met druktoetsen
• Uitgestelde start van 3-6-9-12 uur
• Bovenkorf in hoogte verstelbaar 
 (met volle belading)
• Handige wasprogramma’s: halve   
 belading (handmatig) en snel (30 min.)
• 2 neerklapbare bordenrekken 
 in onderkorf

Vaatwasser
GVW476RVS

PELGRIM

• RVS achterwand, 90 cm breed
• Geschikt voor alle 90 cm 
 brede afzuigkappen
• Afmetingen: 900x650x15 mm

Achterwand
AW900RVS

PELGRIM  

• hoge uitloop 
• Grohe SilkMove 35 mm cartouche met  
 keramische schijven 
• geintegreerde temperatuurbegrenzer 
• Instelbare doorstroombegrenzer 
• draaibare buisuitloop
• verstelbaar zwenkbereik 
 0 ° / 150 ° / 360 ° 
• met mousseur
• flexibele aansluitslangen 
• snelmontage systeem

Kraan
GR33202002

GROHE



Silver pine Eiken Marron

Koren LichtgrijsWit Super Peru Marron Peru Antraciet Beton Licht

Koren Donkergrijs Fino Donker AntracietVulkaan BruinVulkaan Grijs Vulkaan Zwart

Black LimestoneNegro Brasil Licht Midnight DreamGraniet Zwart Ruw eiken grijs

Noten Blok Urban Wild OakNubia Grijs Papyrus Noce MilanoOud eiken grijs

Keuze uit 22 kleuren voor het kunststof werkbladEigenschappen

Alle kunststof werkbladen 
hebben een HPL toplaag 
(High Pressure Laminate). 
Deze onder hoge druk 
samengeperste toplaag 
is zeer waterafstotend 
en stootvast.
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Werkbladen



Greep of greeploos? 

Wel of geen handgrepen? Niet alleen de uitstraling van de keuken wordt 
door de handgrepen bepaald, ze hebben ook een belangrijke rol in het 
gebruiksgemak van de keuken. Ze zijn misschien wel de meest gebruikte 
onderdelen van een keuken. Een keuken met handgrepen is meer 
onderhoudsvriendelijk.

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.

Een kleine greep uit ons assortiment

Conero
Kleur: RVS

Assisi
Kleur: CH1

Rossano 
Kleur: RVS

Pantani 
Kleur: RVS

Menfi 
Kleur: CH1

Piet Zwart 
Kleur: CH1

Anzio 
Kleur: RVS

Romano
Kleur: RVS

Lizardo
Kleur: AT1

Malaga
Kleur: RVS
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Handgrepen
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Bruynzeel Keukens
Bezoekadres  Drebbelstraat 7, 4622 RC Bergen op Zoom

Telefoon 0164 - 285 000

E-mail  contact@bruynzeelkeukens.nl

We nemen binnenkort contact op voor het maken van een afspraak voor 
een persoonlijk keukenontwerp in onze winkel in Bergen op Zoom. 
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 Bergen op Zoom.

Persoonlijk keukenontwerp

De keuken die werkt.

© 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.


