Keukens van
topkwaliteit!

Klanten aan het woord..
met inspiratie voor uw nieuwe
keuken

Jarenlang werk ik al in de keukenmarkt. Een
dynamische markt met veel concurrentie. Het keurslijf van werken in een
showroom sprak me na verloop van tijd niet meer aan. Daarom ben ik 7
jaar geleden Keuken en Keukens begonnen, een keukenconcept zonder
showroom. Gewoon op bezoek bij de mensen thuis met volle aandacht
voor de klant en begeleiding van A tot Z.

Een sprong in het diepe waarvan ik tot op heden nog geen seconde spijt
heb. De vrijheid en het plezier in het werk is me alles waard. In de loop
van de tijd heb ik vele mooie keukenprojecten mogen realiseren. Het
leek me leuk om eens een aantal projecten te laten fotograferen en dit
met de ervaringen van mijn klanten te bundelen in een brochure. Het
heeft wat langer geduurd dan ik had verwacht, maar ben heel blij met het
eindresultaat. Ik hoop dat het mensen helpt om de juiste keuzes te maken
bij de zoektocht naar een nieuwe keuken.

Ik wil Spot On Media, Marcella en Dirk, enorm bedanken voor het
meedenken, fotograferen en vormgeven van deze brochure. Tot slot wens
ik een ieder veel kijk en leesplezier en hoop ik ook U nog eens als klant te
mogen verwelkomen.
Met vriendelijke groet,
Frits Reijmers
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Introductie
Keuken en Keukens: de keukenspecialist zonder showroom
Keuken en Keukens is het adres voor ontwerp, advies en installatie van Uw nieuwe keuken.
Wie vindt het nog leuk om vele showrooms met opdringerige verkopers af te lopen? Terwijl
het anders kan: een keukenadvies in een prettige omgeving, namelijk bij U thuis. Bij U thuis
wordt eerst de situatie bekeken en ingemeten. Dit biedt zoveel voordeel, het keukenadvies
wordt veel beter. En de uiteindelijke keuzes die de klant maakt daardoor ook. Luisteren naar
de klant dat is een van mijn sterke kanten. Met mijn ervaring en advies vertaal ik dat naar
een mooi keukenontwerp. Uiteindelijk moet er een keuken komen die voldoet aan de wensen
van de klant. De transparante werkwijze van Keuken en Keukens, het eerlijke betrouwbare
advies en het prettige persoonlijke contact zijn voor veel klanten doorslaggevend om voor
Keuken en Keukens te kiezen. Door de lage kosten van mijn bedrijf zijn de prijzen alleszins
vriendelijk. Ook mooi meegenomen!
De werkzijze
1 Aan de keukentafel!
Eerst komt Keuken en Keukens bij U op bezoek. In dit gesprek worden uw wensen op papier
gezet. De apparaten, de stijl van de keuken, het werkblad, de materialen en accessoires. Alles
wordt uitgebreid besproken. De keuken wordt ook gelijk ingemeten. Het bezoek neemt 30 tot
45 minuten in beslag. Tip: Knip foto's uit van keukens, materialen en details die U aanspreken
in keukens. Zo ontstaat er een 'moodboard'.
Handig voor Keuken en Keukens, maar ook voor U zelf!
2 Ontwerpen maar!
Het pakket van wensen en eisen is bekend. De maten in de keuken
zijn bekend. Keuken en Keukens gaat met zijn grafische programma
één of twee keukenontwerpen maken. Deze ontvangt U per
mail. Per telefoon of mail worden de ontwerpen vervolgens
besproken en zonodig aangepast. Een indicatieve raming van
de kosten van het keukenproject wordt gegeven.

besproken. Een bezoek aan de showroom van Atag Nederland B.V. in Duiven (Atag, Pelgrim en
Etna) volgt om de geadviseerde apparatuur te bekijken.
4 Levering en montage van de keuken
Als Keuken en Keukens Uw nieuwe keuken mag leveren, wordt deze besteld. De levertijd van
de keuken is 6 tot 8 weken. De verschillende keukenonderdelen worden verzameld in een
magazijn in Bemmel. Daar wordt gecontroleerd of alle spullen aanwezig zijn voor uitlevering.
Het monteren en aansluiten van de keuken gebeurt door een vakkundig montagebedrijf.
Bij U wordt de keuken netjes uitgepakt, de materialen op schade gecontroleerd en de
verpakkingsmaterialen afgevoerd.
5 Oplevering en genieten van Uw nieuwe keuken
Na de montage volgt de oplevering. De apparaten worden voor U geregistreerd i.v.m. de
garantie. Na oplevering is het genieten van Uw nieuwe keuken. Mocht er na verloop van tijd
iets zijn met de keuken dan staat Keuken en Keukens klaar om U verder te helpen.
Wat mag u verwachten ?
Dealer van gerenommeerde leveranciers zoals Atag, Liebherr, Pelgrim, Siemens, Bosch,
Etna en Quooker.
Scherpe prijs: geen showroom, personeel of wagenpark
Rechtstreekse, scherpe inkoop bij de Duitse keukenfabrikanten zoals Nolte,
Beckerman,KH, Stoermer
Deskundig keukenadvies en een creatief keukenontwerp
100% aandacht voor de klant en optimale begeleiding
U hoeft er niet op uit, Keuken en Keukens komt bij u thuis. Advies op maat!
Geen aanbetaling, dus geen risico
Transparante prijzen en geen gegoochel met acties en kortingen
Ruim 20 jaar keukenervaring

3 Bij Keuken en Keukens aan de werktafel!
Een bezoek aan de werkruimte bij Keuken en Keukens. Hier worden
alle marialen uitgezocht. Deuren, grepen , bladkleuren, materiar
len etc. Het ontwerp en de uitgewerkte offerte worden rustig
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Indien gewenst regelt Keuken en Keukens het hele project, dus ook de demontage van de
oude keuken, aanpassingen van het leidingwerk, stukadoorswerk etc. Houdt U mooi alles
in één hand en één aanspreekpunt: Keuken en Keukens!
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Ontwerp op maat
Keukens ontwerpen is mijn passie.
Ik heb geleerd dat het zeer belangrijk is om
goed te luisteren naar de klanten. Tijdens de
gesprekken geven ze heel veel informatie over
hun wensen en idee. De kunst is om deze te
vertalen in een mooi en praktisch ontwerp.
Door mijn jarenlange ervaring kan ik van goede adviezen en tips voorzien.
Het eerste bezoek bij de mensen thuis vind ik daarom altijd zeer belangrijk. Daar
krijg je gevoel voor de ruimte en een indruk van de huidige inrichting van de woning.
Dan is het makkelijker om tot een goed ontwerp te komen. Mijn ervaring is dat
klanten dan ook eerder de juiste keuzes maken.
Veelal maak ik gebruik van Duitse keukenleveranciers. Zij bieden kwaliteit en een
goede prijsstelling. De ene kan wat meer maatwerk leveren dan de ander. Afhankelijk
van het keukenproject maak ik een keuze voor een fabrikant. Wil je helemaal de vrije

Keuken en Keukens

hand hebben dan heb ik ook goede contacten met interieurbouwers. Zij kunnen dan
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volgens mijn tekening de keuken maken.
Kortom voor elke klant, ongeacht het te besteden bedrag, kan ik iets betekenen.
Dat maakt voor mij het werk leuk en afwisselend! Is uw interesse gewekt? Maak
geheel vrijblijvend een afspraak met me.
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ROBUUSTE KEUKEN
DE KEUKEN VAN

met combinatie van Eiken Chalet
en grijze lakdeur
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Deurtjes zijn op verzoek gespoten in Sikkens ACC S8.10.35 grijstint.

uit Huissen

Mooi dik, stoer blad van composiet, 60 mm dik in Blue Stone Polished.
Liebherr + Atag apparaten van hoge kwaliteit met lange garantie.
Gelakte stollen van 50 mm dikte langs de kasten.

Een keuken met een lach
Keuken en Keukens heeft ons totaal ontzorgd! Het
gevoel dat onze keuken helemaal in orde zou komen
heeft Keuken en Keukens absoluut bevestigd.
Frits Reijmers laat zien dat hij echte kennis en

Keuken en Keukens

passie heeft voor keukens. We hebben daarom geen
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minpunten kunnen ontdekken. We zijn zeer tevreden
over het resultaat. En indien u toch een klacht heeft,
dan hoeft u zich bij Keuken en Keuken zeker niet
bezwaard te voelen. Frits Reijmers is altijd vriendelijk
en we kennen hem niet anders dan met een lach op
zijn gezicht. Voor ons is hij de 'keukenboer' met een
betrouwbare lach!
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COMPOSIET AANRECHTBLADEN
Composiet aanrechtbladen behoren
tot de meest populaire aanrechtbladen
die er zijn. Composiet aanrechtbladen
zijn samengestelde aanrechtbladen die
bestaan uit gerecycled graniet, kwarts
en harsen. Hoewel een composiet
werkblad dus natuursteen bevat,
is het een technisch vervaardigd
product. De werkbladen hebben een
luxe uitstraling, zijn hittebestendig,
hygiënisch, onderhoudsvriendelijk en
kunnen tegen een stootje, waardoor
men graag kiest voor een composiet
aanrechtblad.
Keuken en Keukens werkt alleen met
de beste composiet leverlanciers,
waardoor de kwaliteit hoogwaardig is.
Kleur- en structuurverschillen worden
door een minimum beperkt en het
materiaal wordt uitvoerig onderworpen
aan kwaliteitstesten.

Keuken en Keukens

Wij zijn erg blij met het
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composiet keukenblad. Het
materiaal ziet er mooi strak uit,
je ziet er geen vlekken op en is
slijtvast!
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Niet alleen op de uitstraling
van de keuken wordt gelet,
maar ook over de praktische

"Ik vind het in deze keuken heel mooi
dat Jet durft te spelen met greeplijsten
op onderkasten en grepen op hoge
kasten. Ziet er mooi uit en heeft ook
nog eens praktische voordelen. Grepen
vergemakkelijken het openen van
vriezers en koelkasten."

aspecten wordt goed nagedacht.
Zo maken we bijna iedere dag
gebruik van een stopcontact
in het kookeiland en genieten
we van top apparatuur van het
merk ATAG met maar liefs 8
jaar garantie! Dankzij de goede
adviezen van Keuken en Keukens
hebben wij nu een geweldige en

Keuken en Keukens

gebruiksvriendelijke keuken!
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DE KEUKEN VAN

FRAAIE
LANDELIJKE KEUKEN
in zandbeige lak, in lijn met de rustieke
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uit Angeren

karakter van de woning.

La Germania gasfornuis
Villeroy & Boch tussenbouw keramiek spoelunit
Stijlvolle Caressi kraan in RVS

No-nonsense met veel service
van Keuken en Keukens

Onderkasten naast het fornuis, 25 cm breed door de fabrikant op maat gemaakt.

Een nieuw huis betekent keuzes maken. Nieuwbouw
was niet aan ons besteed. Daarom zijn wij gevallen voor
een bijzondere karakteristieke woning in Angeren. Het
meest problematische vonden wij toch de aanschaf

Keuken en Keukens

van de keuken. We wilden een keuken die we zelf
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naar eigen wens konden samenstellen om het rustieke
karakter van de woning, de ruimte én de bijzondere
elementen zo optimaal mogelijk te behouden. De ideale
keukenspecialist voor onze keuken vonden we in Frits
Reijmers. Keuken en Keukens gaf ons no-nonsense met
extra veel service.
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Keuken en Keukens
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" Denk niet teveel in vaste
maatvoeringen van de grote keuken
fabrikanten. Bij Beckermann Kuchen
kun je namelijk als interieurbouwer de
keuken samenstellen. Moet een kastje 25
cm of 23 cm worden? Voor Beckermann
geen probleem! Vandaar hun slogan
"Keukens van industrieel
maatwerk"! "
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La Germania
Bertazzoni

Iedere dag genieten we volop van deze
keuken. De keuken sluit 100% aan bij
onze woning. Keuken en Keukens heeft
onze verwachtingen waar gemaakt. Het
fantastisch fornuis en de spoelbak met
een fraai nostalgisch uiterlijk, zijn echte
blikvangers in onze keuken.
Als echte kookliefhebbers hebben we
bewust voor deze karakteristieke en

Keuken en Keukens

opvallende elementen gekozen.

In 1882 begon de familie Bertazzoni
onder eigen naam fornuizen te
produceren. De thuisbasis Guastalla
lag aan de spoorlijn die Italië met
Duitsland verbond. Toen men in
1909 naast Bertazzoni een tweede
lijn fornuizen ging produceren is
de naam La Germania geboren. Het
merk voor keukenapparatuur met de
onderscheidende Italiaanse flair tegen
een aantrekkelijke prijs. Bertazzoni
is één van de oudste fabrikanten
van Europa en beschikt over uiterst
moderne productiefaciliteiten en maakt
gebruik van industriële toepassingen
uit de autoindustrie.
Gemaakt met passie, worden de
fornuizen en kookapparatuur van
Bertazzoni wereldwijd door echte
kookliefhebbers gebruikt.
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DE KEUKEN VAN

STIJLVOLLE EN
MODERNE KEUKEN
greeploos en hoogglans wit gelakt

Fam.
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Oven met magnetronfunctie en een oveninhoud van 51 liter van Pelgrim
met 8 jaar garantie!
Handige apothekerskast
Fraai lijnenspel van deze greeploze keuken geeft rust in de keuken.
Composiet blad in Ash grijs met witte hoogglans deur geeft een
zeer chique uitstraling.

De aankoop van een keuken moet
een feestje zijn!

Hittebestendige glaswand achter de kookplaat is praktisch en stijlvol.

Na een aantal bezoeken aan diverse keukenzaken, waren
we het pushen van opdringerige keukenleveranciers een
beetje beu. Mijn man en ik zeiden tegen elkaar: "Waarom

Keuken en Keukens

gaan we niet naar Frits Reijmers, waar we jaren geleden
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de vorige keuken hebben gekocht?" Dit werd een prettige
hereniging. Frits Reijmers maakte voor ons een ontwerp
aan de hand van een eerlijk en transparant advies. Bij
Keuken en Keukens is het van het begin tot het eind
leuk samenwerken geweest. We hebben niet alleen een
prachtige keuken staan, maar hebben de periode van
sloop tot nieuw ook als heel prettig ervaren. De aankoop
van een nieuwe keuken moet een feestje zijn!
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Om het uiterlijk van de
hoogglans keuken zo strak
mogelijk te houden hebben
we zoveel mogelijk inbouwapparatuur gebruikt.

Keuken en Keukens
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"Bij glad stucwerk is het mooi om een
opstaande rand in het materiaal van
het blad te plannen. Deze zogenaamde
smetplint ziet er fraai uit en zorgt voor
een mooie aansluiting van blad en
muur. Verder heeft het de functie van
"stootrand" en voorkomt het daarmee
beschadigingen van de muur. "
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PELGRIM
Keuken en Keukens levert al
jarenlang PELGRIM keukenaparatuur,
evenals ETNA en ATAG. Door de
loyale samenwerking met deze
merken kunnen wij de servicegraad,
op gebied van keukenaparatuur, op
hoog niveau houden.
Het van oorsprong Nederlandse
merk PELGRIM, is al jarenlang
een begrip voor formnuizen en
keukenapparatuur in de Benelux.
Het merk staat bekend om goede
kwaliteit, eigentijdse vormgeving,
garantie en service.

Een apothekerskast is mooi, uniek én handig! Aangezien een apothekerskast van beide
kanten toegankelijk is en volledig uitgetrokken kan worden, is het eenvoudig om overzicht
te houden in de keuken. De voorraad- of apothekerskast behoort tot de meest populaire
keukenkasten. Keuken en Keukens denkt in oplossingen en levert apothekerskasten in
diverse maten en hoogtes.

Keuken en Keukens

Graag brengt Keuken en Keukens
samen met U een bezoek aan de
showroom van Pelgrim, Atag en Etna
in Duiven. Hier kunt U in alle rust
de apparaten en designs bekijken en
krijgt U antwoord op al uw vragen.
Bij aanschaf van 4 apparaten geeft
Pelgrim 8 jaar garantie op het
apparatuur.

KEUKENAPOTHEKERSKAST
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NOSTALGISCHE KEUKEN
DE KEUKEN VAN

uitstraling van vroeger,

m

kwaliteit en comfort van nu
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2e hands porseleinen spoelunit door de klant op vakantie in Frankrijk gekocht
en geïntegreerd in de keuken.
Authentiek Terrazzo blad
Massief houten keukendeur is op RAL kleur 1032 gespoten.
Open vakken boven de keuken gemaakt van MDF volgens eigen
schets van de klant.

Een keuken met ouderwetse
gezelligheid

Mozaiek vloer, ook gelegd door het montagebedrijf.

Via de buren van onze vorige woning kwamen we terecht
bij Keuken en Keukens. Een klein bedrijf met goede
service, zeiden ze. We waren eigenlijk meteen verkocht.
Zo'n mooie handgemaakte nostalgische keuken met

Keuken en Keukens

een granieten werkblad en de bijpassende mozaïek
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vloertegels, dat heeft gewoon wat. Het ontwerp dat
Frits Reijmers maakte, paste precies in onze oude stijl
en straalde vooral sfeer en gezelligheid uit. En dat was
precies wat we wilden. Keuken en Keukens was zeer
bereid om onze wensen tot uitvoering te brengen. Een
keuken dat echt onze woonruimte is geworden! Met een
grote tafel waar iedereen gezellig aanschuift.
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HANDGEMAAKTE KEUKENS
Voor klanten met speciale wensen!
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" Ik vind het mooi dat de familie
Hendriksen durft te variëren met
verschillende bladhoogtes. Het
verhoogde kastje dat de keuken afsluit is
een speels en functioneel element in de
keuken geworden. "

Bij handgemaakte keukens zijn
de mogelijkheden onbeperkt. Een
keuken met de hand vervaardigd
krijgt hierdoor een nog persoonlijker
karakter. Bepaalde stijlen keukens,
zoals nostalgische keukens of
landelijke keukens, komen het beste
tot hun recht als ze met de hand
gemaakt worden. Er zijn bijvoorbeeld
bewerkingen die machinaal niet kunnen
worden gemaakt, maar met de hand
lukt dit juist wel.
U kunt uw handgemaakte keuken
indelen zoals U zelf wilt. Landelijk,
modern, klassiek of misschien wel een
combinatie van modern met landelijk.
Helemaal naar Uw eigen smaak.

Keuken en Keukens

Laat U informeren door Keuken en
Keukens en bekijk de mogelijkheden.
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Montage van de keuken
vertrouwd, vakkundig en vriendelijke
Omdat we voor 100% maatwerk hebben gekozen,
liet Keuken en Keukens de montage niet aan
vreemden over. De keuken werd door Frits
Reijmers zelf eerst vooraf nauwkeurig opgemeten,
waardoor een keuken kopen voor ons een zorgeloze
aangelegenheid werd. Professionele monteurs
hebben de keuken geplaatst. Er ontbrak echt geen
schroefje aan. Alles liep gesmeerd, keurig op tijd en
perfect afgeleverd, mede doordat alles in één hand

Keuken en Keukens

wordt gehouden. Frits Reijmers zelf.
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DESIGN KEUKEN
DE KEUKEN VAN

functionaliteit
van het hoogste niveau
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Fraaie apparaten van Atag met 8 jaar garantie.
Quooker fusion, de handige 3 in 1 kraan met kokend water.
Led verlichting onder het eiland.

Styling tot op het kookpunt

Afzuigkap in het plafond, mooi en slimme oplossing.

Na 17 jaar was onze keuken toe aan vervanging. Na wat
teleurstellende ervaringen bij de bekende keukenzaken,
kwamen we via een tip van de aannemer uit bij Frits Reijmers.
De eerste kennismaking was zeer prettig. Frits Reijmers
luistert goed en maakte een prachtig 3D ontwerp. Toen hierna

Keuken en Keukens

de prijs ook OK was, werden zaken gedaan. Onze wensen
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werden bij Keuken en Keukens vertaalt in een mooi, trendy
en praktisch design, zonder dat er direct naar budget gevist
werd. De keuken heeft behalve veel werkplek diverse trendy
snufjes, zoals de ATAG inbouw koffiemachine en de Qooker:
een kokend waterkraan. We hebben een prachtig groot
keukeneiland, met een mooie LED verlichtingskoof
erom heen. Samen met de multicolor LED plintverlichting,
kleurt de keuken bijna in tropische sferen.
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QUOOKER:
In één op de vijf keukens wordt hij
inmiddels geplaatst. De Quooker. De
kraan die direct kokend water levert. De
kraan op het aanrecht, reservoir in het
kastje eronder. Een 100% Nederlandse
uitvinding die de wereld verovert.

Keuken en Keukens

U kunt kiezen tussen een kokend-waterkraan met bijpassende mengkraan, of
de Quooker Fusion, één kraan voor
warm, koud en kokend water. Allebei
even veilig en verkrijgbaar in acht
kraanmodellen en drie finishes.
En wie denkt dat de Quooker een
energieverslinder is, die heeft het mis.
Door de hoogvacuümisolatie is het
stand-by verbruik maar 5 cent per
dag. En de COMBI is zelfs verreweg
de zuinigste warm- en kokend-watervoorziening voor Uw keuken.
Het nieuwste paradepaard is de Quooker
Flex met uittrekslang.
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"De tafel met barkrukken is in
hetzelfde design van de hoge kasten
wand. Hierdoor wordt de keuken met
woonkamer nog meer een geheel. Keuken
fabrikanten hebben tegenwoordig mooie
meubels om de keuken door te trekken
in de woonkamer. Denk bijvoorbeeld aan
een tv meubel, tafel/bar,
opbergkast etc."
ATAG inbouw koffieapparaat

Keuken en Keukens

Dit apparaat is een echte eyecatcher in uw keuken. Met een ATAG inbouw koffieautomaat
bereidt U moeiteloos espresso's, cappacino's, latte machiatto en koffie met de beste
techniek. Daardoor krijgt U een perfect kopje koffie en is het schoonmaken ook een
fluitje van een cent. De melkkan is met één druk op de knop schoon en kan dan vol
teruggeplaatst worden in de koelkast. De nieuwe koffiemachine van ATAG is zonder meer
de meest onderhoudsvriendelijke in de markt.
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DE KEUKEN VAN

KEUKEN VAN
ECHT EIKEN RUSTIEK
ruw gezaagd, in antraciet gelakt
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Voor de liefhebbers van stoere en robuuste keukens!
Vrijstaande apparatuur, een fornuis en aparte koeler en vriezer.
Mooie combinatie met composiet blad in "betonlook" en antraciet deuren.
fraaie en praktische koffiecorner.

Eigentijds, maar ook klassiek

Werkeiland zonder spoel of kookgedeelte.

Een nieuwe keuken kopen is een investering die je
niet zomaar even doet. Een keuken is namelijk geen
modeobject, maar moet vele jaren mee. Toch wilde wij
geen standaard keuken met witte front en zochten wij

Keuken en Keukens

een keuken die paste bij onze manier van leven. Het
keukenontwerp van Keuken en Keukens was prachtig.
We zijn met dit ontwerp ook bij andere keukenzaken
langs geweest, maar het was of niet mogelijk om de
samenstelling in de zaak te kopen of er kwam een
grote prijs aan te pas. Bij Frits Reijmers was de prijs
goed. Handtekening gezet! En gelukkig een vlotte
levering. Inclusief vakkundige montage met zeer
vriendelijke monteurs.
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Als echte koffie- en thee-

Keuken en Keukens

liefhebbers zijn wij erg tevreden
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met onze eigen koffiecorner in
deze fantastische keuken. We
genieten nu niet alleen van de
smaak van de koffie en thee,
maar ook zeker van de
bereiding!
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SIEMENS
Innovatieve keukenapparatuur
Met huishoudelijke apparaten van Siemens
wordt koken en bakken pas echt leuk.
Siemens is één van de bekende merken
op het gebied van keukenapparatuur.
Siemens keukenapparatuur combineert
innovatie met een exclusief design. Het
resultaat zijn geweldige keukenapparaten
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die uw leven gemakkelijker maken.

Keuken en Keukens

"Durf te spelen met kleur. Een
donkere keuken schrikt veel mensen
af, maar dit is een mooi voorbeeld om
het tegendeel te bewijzen.
RVS, betonkleur, anthraciet, alles smelt
in de keuken samen tot een mooi
geheel."
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MODERNE EN
OPEN KEUKEN
voor een open en ruimtelijk gevoel
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uit Huissen

Mooie combinatie van hoogglans met houtstructuur in sahara tint.
Omlijsting van de hoge kasten in stukwerk.
Omlijsting stukwerk van blad tot plafond.
Open eindkastjes en mooi diep werkblad.

Keuken en Keukens in één woord
super!

Achterwand in beton stuc.

Mijn vader is een ervaren monteur op het gebied van
keukens en badkamers. Dankzij mijn vader ben ik aan
het adres van Keukens en Keukens gekomen. Ook voor
een budget van onder de 5000,- is van alles mogelijk,

Keuken en Keukens

als je maar de juiste keukenspecialist vindt. Ik wilde
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een open keuken om rust en ruimte in mijn woning
te creëren. Door de keuken en de woonkamer samen
te laten smelten heeft Keuken en Keukens goed gelet
op de kleuren, stijl en hoe de functionele ruimte met
een open keuken het best kon worden benut. Door de
keukenwandkast langs de korte muur heb ik extra veel
opbergruimte gekregen. Uiteindelijk veel geld bespaard,
goed advies gekregen en 100% foutloze levering.
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MUURVERVEN SCHROBVAST
Keuken en Keukens levert niet
alleen keukens, maar adviseert U
ook in vloeren en achterwanden.
Achterwanden zoals tegel, glas, RVS,
natuursteen, toplaminaat etc. behoren
tot de mogelijkheden.
Steeds meer wordt gekozen voor een
strakke afwerking in een keuken,
waarbij als basis een schrobvaste
muurverf wordt gebruikt. Een muur
die behandeld is met deze schrobvaste
muurverf kunt U goed schoonmaken en
behoudt ook zijn kleur.
Door een beschermende laag blijft vuil
(zelfs ketchup en koffie!) op de verf
liggen en trekt het niet in. Hierdoor
kunt U het vuil eenvoudig verwijderen
met lauwwarm water en een spons.
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Keuken en Keukens

"Met gips dat vervolgens
gestukadoord is, kun je fraaie strakke
omlijstingen maken in keukens. In deze
keuken is dat op fraaie wijze gedaan. De
wand met hoge kasten lijkt helemaal in
een nis ingebouwd en komt er daardoor
nog mooier uit."
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ETNA
Een nuchter, oerhollands merk
Etna maakt kwaliteit betaalbaar. Het merk Etna
behoort, samen met Pelgrim en Atag tot Atag
Nederland B.V. en heeft één doel voor ogen:
kwaliteit binnen handbereik brengen van idereen.
Door heel bewust de afweging te maken tussen
de prijs en kwaliteit van onderdelen weet Etna
verantwoorde apparaten te ontwikkelen.

Overige keukenapparatuur
Keuken en Keukens heeft een breed aanbod in
keukenapparatuur, die feilloos aansluiten op
uw specifieke behoeften en leefgenot. U kunt
bij Keukens en Keukens terecht voor eerlijk en
betrouwbaar advies over ovens, vaatwassers,
kookplaten, koelkasten en afzuigkappen van Etna

Keuken en Keukens

en andere merken.
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KEUKEN
HOOGGLANS GELAKT
greeploos, strak en tijdloos design
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Fam.
Heel veel lades in de keuken.

uit Huissen

Led spots in de bodem van de hangkasten ingebouwd.
Hoge kasten wand met mooie belijning.

Strak, slim en efficiënt
opgeborgen

Super grote vaatwasser met extra lade, makkelijk voor gezin met kinderen.
Brede gas op glas kookplaat van 90 cm met 5 kookpitten.

In onze zoektocht naar een nieuwe keuken zijn wij
terecht gekomen bij Keuken en Keukens. Bij Keuken en
Keukens heeft Frits Reijmers ons uitstekend geholpen.
Zelf hadden we al een goed idee over de inrichting
van de keuken: We wilden een strakke en ruimtelijke

Keuken en Keukens

keuken, met veel opbergmogelijkheden. We kregen alle
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tijd om onze wensen voor te leggen en zijn door Frits
rustig en vriendelijk geadviseerd in de mogelijkheden.
Keuken en Keukens heeft de wensen prima vertaald in
een ontwerp, zonder direct naar het budget te vragen!
Gelukkig kunnen we nog jaren vooruit met onze
fantastische keuken, maar als we ooit weer een nieuwe
keuken moeten uitzoeken, dan gaan we ongetwijfeld
weer langs bij Keuken en Keukens.
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"Een keukeneiland is natuurlijk
mooi. Maar soms geeft het meer rust
en praktisch gemak als de keuken
aan de wand wordt gepland. Met
een hoge kastenwand pakte dat bij
familie Martin perfect uit."

Bij Keuken en Keukens
vonden wij één aanspreekpunt

Keuken en Keukens

voor het maken, opmeten,
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leveren en monteren van de
keuken. Onze samenwerking
en het directe contact met
Frits Reijmers was daarom
zeer fijn en vertrouwd. Dit
vindt je niet bij veel andere
keukenspeciaalzaken.
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LADES
Keukenkasten zijn er tegenwoordig in veel
breedte en hoogtematen en kunnen worden
uitgerust met de meest uiteenlopende
draai- en uittrekmogelijkheden. "Ons
keukenontwerp bestaat voor de helft uit
grote, ruime uittrekbare lades. In eerste
instantie dachten wij alleen aan standaard
keukenlades die vaker te zien zijn, maar
omdat Keuken en Keukens goed luisterde
naar onze wensen nam Frits Reijmers
lades met extra toegevoegde hoogte op
in ons keukenontwerp. Hier zijn wij nog
steeds heel blij mee. Dankzij de speciale
geleidingssystemen blijven de lades,
zelfs als ze zwaar beladen zijn, perfect in
balans! Ideaal voor het bergen van flessen
of zelfs een kratje bier. We kunnen al onze
voorraad kwijt in onze keuken."

Keuken en Keukens

XL vaatwasser
met drie lades
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MODERN, KLASSIEKE
KEUKEN
de landelijke keuken in een

Fam.
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modern ontwerp
ATAG fornuis, robuust en degelijk.
Deuren naar wens gelakt in RAL 7045.
Mooie inbouw van hoge en afzuigkap tot een geheel.
Mooie combinatie van chique grijze deur met donker composiet blad.

De aankoop van een keuken moet
een feesje zijn

Super inhoud van 310 liter van de ATAG koeler met een van nis 178 cm.

Na heel wat jaren was onze keuken nodig aan vervanging
toe. Een bekende van ons raadde Frits Reijmers van
Keuken en Keukens aan. Onze eerste ontmoeting met

Keuken en Keukens

Frits voelde gelijk vertrouwd en onze wensen voor een
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nieuwe keuken werden direct begrepen. Dankzij de kleur
en de vorm kunnen we nu iedere dag genieten van een
gezellige keuken met zowel een strakke als klassieke
uitstraling. Er is veel werkruimte gecreëerd en we
maken graag gebruik van onze ruime 6-pits gasfornuis!
We gekozen voor een authentieke ATAG range cooker.
Kwalitatief een zeer goed merk en we zijn er dan ook
zeer tevreden over.
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Frits Reijmers neemt alle tijd
om je zo goed mogelijk te
helpen. Wij vinden dat deze
keuken perfect past bij onze
woning.

Keuken en Keukens
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"De familie Meeuwsen
heeft de landelijke elementen van
hun woning zoals het nostalgische raam
en de houten balk heel mooi geïntegreerd
in hun nieuwe keuken. De keuken krijgt
hierdoor nog meer karakter. De robuuste
lampen aan de ketting aan de balk maken
het geheel mooi af."
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ATAG Experience Center
Neem eens een kijkje in het
Experience Center van ATAG in
Duiven. Ervaar met eigen ogen al het
moois dat ATAG heeft ontwikkeld
voor de keuken.
Met een adviseur kijkt U welke
apparatuur aansluit op uw
kookbehoeften. Beleef en proef
ATAG en maak een afspraak:
026-8821100.

De thuiskok met de ambitie van een chef kan kiezen voor een fornuis met de luxe en
professionaliteit van een restaurantkeuken. ATAG heeft een lijn semi-professionele fornuizen
die zich onderscheid door een zeer solide duurzame constructie gebaseerd op ervaringen in de
restaurantwereld. Stevige handgrepen en bedieningsknoppen met manchetten aan een zwaar
frame. Massief, verzonken pannendragers zorgen voor een groot kookoppervlak. Ervaar de
kwaliteit.

Keuken en Keukens

Natuurlijk kunt U ook samen met
Keuken en Keukens een bezoek
brengen aan het Center en de
apparaten die zijn geadviseerd
bekijken.

ATAG Fornuizen
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Moderne keuken,
greeploos
bijkeuken en keuken worden één
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Strakke kastenwand met verticale greeplijsten.

uit Huissen

Keramiek werkblad in de kleur Phedra met smetplint.
Handige smalle apothekerkastjes naast kookplaatkast.

Onze ideale keuken van A tot Z

Samentrekking van bijkeuken en keuken.

Wij zijn zeer tevreden met de aankoop van onze nieuwe
keuken bij Keuken en Keukens in Huissen.
We hebben al onze wensen op gebied van ontwerp,
materialen en apparatuur in onze droomkeuken kunnen
verwerken binnen ons budget. Frits Reijmers heeft ons

Keuken en Keukens

daarbij uitermate goed kunnen helpen. We zijn niet
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alleen zeer enthousiast over het resultaat, maar ook de
service was prima. Keuken en Keukens is zeer correct
bij het nakomen van afspraken. Er is bij Keuken en
Keukens duidelijk één contactpersoon en dat maakt de
service persoonlijk en duidelijk. De keuken voldoet aan
al onze verwachtingen. Meer dan pluspunten hebben we
daarom niet!
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Keramiek werkblad:
De keuken bevat een uit Italie afkomstig
werkbladmateriaal bestaande uit
natuurlijke materialen, kleipoeder,
bindmiddel en kleurpigmenten.
Het werkblad kenmerkt zich door
gelijkmatigheid, 100 % kleurvast
oppervlak, is hard, slijtvast en makkelijk
reinigbaar.

Keuken en Keukens

Een keramiek werkblad laat zich goed
combineren met andere
materialen, zoals rvs en hout.
Mooie kleurmogelijkheden in
matte, natuurlijke tinten maar niet
vlekgevoelig.
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"De familie Heebink
kwam zelf met het idee om de
bijkeuken bij de keuken te betrekken.
Een goed idee dat geweldig heeft
uitgepakt. Grote pluspunt is de
royale werkbladruimte die hierdoor
ontstaat."

RVS Kranen

Keuken en Keukens

Kranen zijn er tegenwoordig in allerlei materialen en uitvoeringen, met verschillende
functies. Natuurlijk blijft de de basis: warm en koud water. Maar ook kokend water, gekoeld
water, bruisend water en gefilterd water. De RVS kraan blijft altijd een juweeltje in de keuken
en combineert perfect met de RVS spoelunit en de RVS apparaten in de keuken. Iets duurder
dan de kraan in Chroom. Maar vanuit esthetisch oogpunt zeker het overwegen waard. Vooral
nu de prijs van de RVS kraan steeds vriendelijker wordt.
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MODERNE KEUKEN
met kaderdeur
in soft wit gelakt
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Een 90 cm brede gaskookplaat van Pelgrim met 5 pitten waaronder
een wokbrander.
De handige lades gepland onder de oven, maximaal gemak!
De hittebestendige glasplaat in Moka achter de kookplaat.

Praktisch door zelf gecreëerde
kastenwand

Het werkeiland in de keuken, markeert heel speels de overgang naar
de woonkamer.

We kochten een woning die we helemaal moesten
opknappen. We wilden de keuken graag betrekken bij de
woonkamer. De muur verdween daarom met behulp van

Keuken en Keukens

een steunbalk. Onze voorkeur ging uit naar een keuken
met veel opbergmogelijkheden. Door de bovenkastjes
samen met de oven en koel-/vriescombinatie te groeperen is er een zogenaamde kastenwand ontstaan. Hier
zijn wij heel blij mee, want de lange kant van de keuken
oogt hierdoor heel rustig. Ook vinden we het super dat
Keuken en Keukens ervoor heeft gezorgd dat het blad
van ons keukeneiland doorloopt naar beneden. Hierdoor
is onze keuken compleet. Een goed ontwerp, met veel
praktische elementen. De service was daarbij super!
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Frits Reijmers dacht aan de praktische elementen in onze keuken. De
hoge kastenwand heeft een handig
opbergvak boven de koelkast. Hier
maken we volop gebruik van! En in
de hoekcarrousel, met twee etages,
hebben we mooi ruimte voor onze
pannen en kookgerei.
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Gaskookplaten van Pelgrim
De Profi protect coating

Keuken en Keukens

De luxe gaskookplaten van Pelgrim zijn uitgerust met een Profi protect coating. De coating bestaat
uit 3 flinterdunne lagen die zorgen voor extra bescherming en onderhoudsgemak. De toplaag is Burnin finish en voorkomt vuilaanhechting en vlekken. De middenlaag is een gel spray, die voorkomt
krassen. De onderse laag is B-protect en voorkomt corrosie en verkleuring. Heel innovatief!
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"De aftimmering van de afvoer van de
afzuigkap is mooi doorgezet van de ene
naar de andere muur. Door er verlichting
in te plaatsen, is het ook praktisch en nog
eens een erg verantwoorde oplossing.
De aftimmering kun je van mdf maken
en daarna verfen. Een andere optie is
gipsplaat en daarna stukadoren."
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A+ branders

Gehard glas achterwand
Gehard glas is een perfecte oplossing voor bekleding van achterwanden. Het grote voordeel
is dat het kan worden doorgetrokken achter kookplaten, omdat het deze hitte kan hebben.
Gehard glas is er in diverse kleuren. Van wit, grijs, zwart tot oranje. Het is 5 keer zo hard als
ongehard glas, daardoor wordt het nagenoeg onbreekbaar. Mocht het toch breken dan valt
het in duizenden kleine stukjes zonder scherpe rand. Verder heel makkelijk in onderhoud,
vochtige doek erover en klaar is Kees!

Keuken en Keukens

De A+ branders werken efficiënter en zijn
zuiniger. Je bespaart 15% t.o.v. de reguliere
branders. 1 Liter water is 2 minuten sneller
aan de kook. Het regelbereik (0,33-2 kW)
is groter dan bij de normale branders (0,51,75 kW). Ideaal in het onderste bereik
voor het sudderen, maar ook handig als
de temperatuur flink opgeschroefd moet
worden. De wokbrander heeft zelfs een
bereik tot 4,5 kW. Flink wat meer dan de 3,5
kW of nog minder bij normale wokbranders.
De wokbrander heeft 2 branderringen die
afzonderlijk bediend kunnen worden. Met
deze pit kun je zowel krachtig wokken als
lekker sudderen. Bijkomend voordeel is dat
de brander 1-delig is en daardoor makkelijk
schoon te maken. Made in Holland!
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STRAK DESIGN DOOR
GREEPLOZE KEUKEN
in basaltkleur en 4 mm dik
massief RVS werkblad
Het 4 mm dikke werkblad van massief RVS.

En dan je eigen keuken! ....
Na 17 jaar te hebben genoten van onze keuken was het tijd voor vervanging. Ben je
al die jar-en aan het ontwerpen, tekenen en mensen adviseren en dan moet je voor
je eigen gezin een keuken samenstellen. 1 ding was zeker: de Boretti Amerikaanse
koelkast blijft staan zo lang deze het nog doet. Nooit spijt van gehad. Een sieraad in
de keuken en heel veel plezier van de ruimte voor vriezen en koelen. In een gezin
met 5 personen heel erg praktisch! Met mijn vrouw Marian zat ik op 1 lijn: moderne,
strakke liefst industriële uitstraling. Getwijfeld over het RVS blad in 4 mm, maar
achteraf enorm blij met deze keuze. Bij deze orbitaal geborstelde variant zijn de
krasjes niet storend en heeft het een mooie matte uitstraling. Heel blij zijn we met de
Quooker en PITT cooking. Nooit gedacht dat je daar zoveel plezier aan kunt beleven.
En natuurlijk niet te vergeten de stoomoven! Je moet er even mee leren koken, maar
alles komt er smaakvol uit en het is ook nog erg gezond. Ook handig: je doet de deur
dicht, zet het apparaat aan en je hoeft niet in de buurt te blijven. We wilden geen
hangkasten en zijn blij met het ontwerp van de schappen. Het hout is een warm tegenwicht in deze strakke keuken: We hebben het laten maken door een bevriende
interieurbouwer. Altijd handig zulke contacten! Het visgraat motief in de tegels was
een idee van Marian. Het heeft de tegelzetter bloed, zweet en tranen gekost, maar het
resultaat mag er zijn. Wijze les: spreek van te voren een prijs af met een dergelijk
project, want er gaan meer uren in zitten dan vooraf gedacht. Maar uiteindelijk zijn
we heel blij met het eindresultaat. En de samenwerking met Keuken en Keukens was
uiteraard super! (geintje)
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PITT cooking, vier pitten op een rij.
Stoomoven en Boretti Amerikaanse koelkast.
De houten schappen aan de muur, maatwerk met ledstrips ingefreesd.
Tegelwerk in visgraat.
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PITT cooking
PITT cooking is een mooie eye catcher in de keuken. De kookpitten kunnen naar
eigen inzicht worden ingevuld en ingedeeld. Je kunt enorme ruimte voor gebruik
creëren voor meerdere grote pannen. De krachtige branders zijn geschikt voor elke
kooktechniek, zoals wokken, sudderen, braden, grillen en koken. Doordat de pitten
los in het blad worden geïntegreerd is het makkelijk schoon te maken.
PITT cooking kan worden toegepast in bladen van composiet, graniet, terrazzo,
keramiek, glas, Corian en RVS. Made & designed in Holland!

Keuken en Keukens

:
s
t
i
r
F
n
a
v
Tip

80

"Het uitzoeken van een keuken is
altijd een proces. Denk goed na over wat
je belangrijk vindt in de keuken en welke
stijl je wilt neerzetten. Ga op zoek in
bladen, winkels en natuurlijk internet.
Schrijf op, knip uit en stel je eigen
moodboard samen. Hoe beter je alles op
papier hebt, hoe beter het eindontwerp
je wensen beantwoord."
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RVS werkbladen

Keuken en Keukens

RVS bladen kun je krijgen van 4 mm tot 200 mm dikte. De mogelijkheden zijn eindeloos,
ook m.b.t. de finish. De orbitale borsteling is momenteel veelgevraagd. Krasjes vallen
minder op en door de matte uitstraling past het goed in de industriële en minimalistische
keukens. Verder biedt het de mogelijkheid om spoelbakken naadloos in te bouwen. Zeer
hygiënisch dus. Het blad is makkelijk te reiningen: ook een prettige bijkomstigheid. Het
blad leent zich ook perfect voor het integreren van kooktoepassingen zoals PITT cooking.
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Leveranciers

Werkbladen

Apparatuur
ATAG
PELGRIM
ETNA
SIEMENS
BOSCH
NEFF
LIEBHERR
INVENTUM
AIRODESIGN
LENOXX
FRANKE
BEKO

TOPLINE
GRILLO
DEKKER ZEVENHUIZEN
SPEKVA
KEMIE

Keukenaccesoires en
toebehoren
DOECO
DAMIXA
QUOOKER
FLOWW
DPS
NABER
ILU DESIGN
PLIEGER

Keuken en Keukens

Keukenmeubelen
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KH SYSTEM MOBEL
NOLTE
STOERMER
BECKERMANN

Keuken en Keukens heeft
een uitgebreid netwerk van
kwalitatief hoogstaande
toeleveranciers. Voor het
volledige assortiment kunt
U natuurlijk de websites
van deze leveranciers
raadplegen.
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Keuken en Keukens
Huttenstraat 6
6851 DP Huissen
mobiel: +316-34314684
mail: info@keukenenkeukens.nl
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