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INLEIDING

Keukeninformatie voor de toekomstige bewoners van

DE MEANDER | BERGEN OP ZOOM

INHOUDSOPGAVE

In deze brochure staat alle informatie over de nieuwe keuken. Wij hebben de keuken samen met  

BPD en bouwbedrijf van Grunsven ontworpen. De uitstraling van de keuken kan naar persoonlijke 

smaak worden gekozen uit het keukentype Atlas assortiment. Tegen een meerprijs kunnen andere 

keukentypes, werkbladen, handgrepen en apparatuur worden gekozen. Ook een geheel nieuw ontwerp 

behoort tot de mogelijkheden. We maken altijd een 3D ontwerp van de keuken. 

Veel gebruiksgemak van de nieuwe keuken gewenst,

Medewerkers Bruynzeel Keukens Bergen op Zoom
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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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Milieu
Bruynzeel Keukens is als bedrijf ISO 14001 gecertificeerd. 

Diverse onderdelen van ons uitgebreide assortiment worden 

geproduceerd met Milieukeur. Op beide keurmerken zijn we 

trots, want ze laten zien dat Bruynzeel Keukens meewerkt 

aan een gezond en leefbaar milieu. 
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OPSTELLING KEUKENONTWERP

Ruw eiken donker ED2

KLEUREN KEUKENTYPE ATLAS

IJswit YW1 Wit WI12 Magnolia MA2 Crème Vanille CR3 Kashmir KA1

Antraciet AN2 Saffraan SF1 *Truffelbruin TR1 *Leem LE2 Platinagrijs PG1

Steigerwit SW2 *Wijnrood WR1 * Ferrara eiken EF1Ahorn AH6 Ruw eiken blond EB2 *

Oud eiken natuur EN4 Oud eiken grijs EG6Verona eiken EV1 Ontario walnoot WO1Ruw eiken grijs EG4

EIGENSCHAPPEN 

Vlakke deur van houtvezelplaat, 
voor en achterzijde voorzien 
van een matte melamine. 
Rondom met laser afgewerkt. 
19 mm dik. 
Leverbaar in 21 variaties. 
Dit keukentype heeft een 
houtnerftekening of een 
gekleurd oppervlak. 

*Deze kleuren zijn niet 

leverbaar als kastkleur.

RIJWONING 
BNR: 13-15-18-

20-23
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OPSTELLING KEUKENONTWERP

Klant BPD Ontwikkeling B.V. Regio Zuid Project de Meander te Bergen op Zoom Datum 3-10-2016
Referentie - BouwNr - Schaal -
Bonnummer 45021059.B.02 Leveradres Opstelling 4 / Rijwoning bnr 13-15-18-20-23 Versie
Tekening Bovenaanzicht Verkoper Marcel Tack Formaat A4L

Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Klant BPD Ontwikkeling B.V. Regio Zuid Project de Meander te Bergen op Zoom Datum 3-10-2016
Referentie - BouwNr - Schaal -
Bonnummer 45021059.B.02 Leveradres Opstelling 4 / Rijwoning bnr 13-15-18-20-23 Versie
Tekening Wand aanzicht 1 Verkoper Marcel Tack Formaat A4L

Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.
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OPSTELLING KEUKENONTWERP

Ruw eiken donker ED2

KLEUREN KEUKENTYPE ATLAS

IJswit YW1 Wit WI12 Magnolia MA2 Crème Vanille CR3 Kashmir KA1

Antraciet AN2 Saffraan SF1 *Truffelbruin TR1 *Leem LE2 Platinagrijs PG1

Steigerwit SW2 *Wijnrood WR1 * Ferrara eiken EF1Ahorn AH6 Ruw eiken blond EB2 *

Oud eiken natuur EN4 Oud eiken grijs EG6Verona eiken EV1 Ontario walnoot WO1Ruw eiken grijs EG4

EIGENSCHAPPEN 

Vlakke deur van houtvezelplaat, 
voor en achterzijde voorzien 
van een matte melamine. 
Rondom met laser afgewerkt. 
19 mm dik. 
Leverbaar in 21 variaties. 
Dit keukentype heeft een 
houtnerftekening of een 
gekleurd oppervlak. 

*Deze kleuren zijn niet 

leverbaar als kastkleur.

RIJWONING 
BNR: 14-16-17-19-

21-22-24
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OPSTELLING KEUKENONTWERP

Klant BPD Ontwikkeling B.V. Regio Zuid Project de Meander te Bergen op Zoom Datum 3-10-2016
Referentie - BouwNr - Schaal -
Bonnummer 45021059.B.06 Leveradres Opstelling 5 / Rijwoning bnr 14-16-17-19-21-22-24 Versie
Tekening Bovenaanzicht Verkoper Marcel Tack Formaat A4L

Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Klant BPD Ontwikkeling B.V. Regio Zuid Project de Meander te Bergen op Zoom Datum 3-10-2016
Referentie - BouwNr - Schaal -
Bonnummer 45021059.B.06 Leveradres Opstelling 5 / Rijwoning bnr 14-16-17-19-21-22-24 Versie
Tekening Wand aanzicht 1 Verkoper Marcel Tack Formaat A4L

Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.
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APPARATUUR
 

• Turbo-hetelucht en grill
• Inhoud 44 liter
• RVS binnenzijde
• Aansluitwaarde 3,35 kW

Magnetron
MAG495RVS

PELGRIM

 

• 3 afzuigsnelheden
• 2 x 28 W halogeenverlichting
• 3 x tweezijdig aluminium 
 vetfiltercassette

Afzuigkap
PSK920RVS

PELGRIM

 

• Energieklasse:  A+
• Inhoud koelruimte 102 liter
• Inhoud vriesruimte 17 liter
• Draairichting deur omkeerbaar

Koel/vries combi
KK2088V

PELGRIM

•  62 cm breed
• 3 x tweezijdig aluminium 
 vetfiltercassette
•  Gemailleerde branderdeksels

Gaskookplaat
GK427RVSA

PELGRIM

• volledig geïntegreerde vaatwasser
• 13 couverts
• 5 wasprogramma’s
• Energie-efficiëntieklasse: A+

Vaatwasser
GVW476RVS

PELGRIM

• Naam: Solid Aqua Premium
• Vaste uitloop Keramisch binnenwerk
• Voorzien van 3/8” flexibele slangen   
 van 37 cm

Kraan
9BR2010SAP

SOLID AQUA
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WERKBLADEN

Silver pine
4339 WH

Eiken Marron
H 3362 ST15

Koren Lichtgrijs
F 7920 TC

Wit Super
U 1026 TC

Peru Marron
MK 432 C

Peru Antraciet
F 7646 TC

Beton Licht
R 6520 VV

Koren Donkergrijs
F 7919 TC

Fino Donker Antraciet 
Gespikkeld F 7684 TC

Vulkaan Bruin
2801 DE

Vulkaan Grijs
2802 DE

Vulkaan Zwart
2800 DE

Black Limestone
R 6424 TC

Negro Brasil Licht
R 6217 TC

Midnight Dream
F 8340 MP

Graniet Zwart
R 6216 TC

Ruw eiken grijs
H 1146ST22

Noten Blok
R 5151 TR

Urban Wild Oak
R 4262 RU

Nubia Grijs Papyrus
F 22-007 ST22

Noce Milano
R 4896 RU

Oud eiken grijs
R 4264 RU

KLEUREN KUNSTSTOF WERKBLADEIGENSCHAPPEN 

Bladdikte: 32 mm. 
Leverbaar in 22 kleuren. 
Alle kunststof werkbladen 
hebben een HPL toplaag 
(High Pressure Laminate). 
Deze onder hoge druk 
samengeperste toplaag 
is zeer waterafstotend 
en stootvast

WERKBLADHOOGTE
Standaard 90 cm hoog
Optioneel 95 cm hoog
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HANDGREPEN

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.

DESIGN GREPEN

XGD017 Conero
Kleur: RVS

XGD032 Assisi
Kleur: CH1

XGC023 Rossano 
Kleur: RVS

XGD051 Pantani 
Kleur: RVS

XGD024 Menfi 
Kleur: CH1

XGP010 Piet Zwart 
Kleur: CH1

XGD045 Anzio 
Kleur: RVS

XGC022 Romano
Kleur: RVS

XGC013 Lizardo
Kleur: AT1

XGD026 Malaga
Kleur: RVS
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ONDERHOUDSTIPS

Fronten van deuren en lades
Onderhoud: fronten zijn het best schoon te maken met 
wateroplosbare reinigingmiddelen voor huishoudelijk 
gebruik. Het is niet verstandig om agressieve of schurende 
middelen te gebruiken. Het gebruik van stoomreinigers, 
meubelpoets en was raden we af. 

Voorkom overtollig watergebruik tijdens het schoonmaken. 
Hardnekkige vlekken op kunststof oppervlakken kunnen 

met een kunststofreiniger schoongemaakt worden. 

Kasten
Gebruik: koffiezetters en waterkokers produceren hete 
waterdamp, gebruik ze liever niet direct onder een bovenkast. 

Onderhoud: voor het schoonmaken van keukenkasten  
zijn normale wateroplosbare reinigingsmiddelen het meest 
geschikt. Om te voorkomen dat water in hoeken en naden
achterblijft, adviseren we om met weinig water schoon te
maken en daarna de kasten goed droog te wrijven. 

Voorkom langdurige inwerking van vocht: laat geen natte 
spons, vochtige doekjes of dweilen op kastbodems of planken 
liggen. Zo worden ook nare geurtjes in de kast voorkomen.

Werkbladen
Gebruik: een slimme kok gebruikt altijd een onderzetter als 
een hete pan van het vuur komt. Snijplanken zijn ideaal om 
het werkblad te beschermen bij het snijden van groentes. 

Onderhoud: behandel het werkblad van tijd tot tijd met een 
onderhoudsmiddel. Het oppervlak van het blad is goed schoon 
te maken met een handwarm sopje met afwasmiddel of alles-
reiniger. Hardnekkig vuil kan worden verwijderd met vloeibaar 
(geen poeder) schuurmiddel en veel water. De Bruynzeel  
werkbladen zijn in principe bestand tegen chemicaliën.  

Toch adviseren wij om huishoudelijke chemische producten 
zoals verfverdunner, afbijt- en ontstoppingsmiddel, removers 
etc. meteen te verwijderen.

De keuken is met afstand de meest intensief gebruikte ruimte in huis. Om lang plezier van de Bruynzeel keuken te hebben, 

geven we graag tips voor gebruik en onderhoud. We hebben ze onderverdeeld naar fronten, kasten en werkbladen.
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BRUYNZEEL KEUKENS
Bezoekadres  Bruynzeel Keukens 

   Drebbelstraat 9 

   4622 RC Bergen op Zoom

Telefoon 0164 285 000

E-mail  klantcontact@bruynzeelkeukens.nl

PERSOONLIJK KEUKENONTWERP

© Bruynzeel Keukens 2016 • 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.

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.



De keuken die werkt.

Maak een afspraak op maandag t/m vrijdag om de keuken voor de nieuwe koopwoning

te ontwerpen en krijg een Allerhande Box cadeau. 

In de projectwinkel Bergen op Zoom ontwerpen we samen de keuken die werkt voor jou. 

De keuken die uitblinkt in gebruiksgemak en helemaal naar eigen smaak is. 

Bel ons op 0164-285457 of maak een afspraak via bruynzeelkeukens.nl 

BIJ EEN 
DOORDEWEEKSE 

AFSPRAAK!

GEMAK NAAR EIGEN SMAAK

ALLERHANDE 
BOX CADEAU


