Lindesteyn te Zwijndrecht
Aanbiedingskeukens

Welkom bij Bruynzeel Keukens
Keukeninformatie voor de toekomstige bewoners van

Lindesteyn te Zwijndrecht
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.
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 offerte. 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 ROTTERDAM

Bouwnummer 2, 8, 14

DEZE KEUKEN
COMPLEET
MET APPARATUUR

€ 19.000,Exclusief
extra leidingwerk

Apparatuur

Apparatuur

KI86VNSF0

CM876G0B6

SN63E800BE

EX877LX67E

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

Siemens STUDIOLINE Comp oven
13 syst, 45 liter, magnetron 900 W,
Home Connect, cookControl Plus,
pyrolyse, LED, 1-voudige
telescooprails

Siemens STUDIOLINE Vol.int,
Home Connect, ecoDrogen, 6 progr
(snel), 5 functies (HC, IZ, HB, VS+,
MC), flexComfort, retroFit, rackM,
timeLight, emotio

Siemens STUDIOLINE inductionAir,
flexInduction, 4 zones, 2 flexibele
zones, lightSlider, timer,
kookSensor, powerMove, 4x
braadSensor, quickStart, reS

- Deurophanging:
Sleepdeur-systeem
- Hoogte: 1772 mm

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

- Hoogte: 815 mm
- Breedte: 598 mm
- Aantal programma's: 6
- Aansluitwaarde: 2400 W

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

Werkblad

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.

Selectie uit kleuren voor het Quartsiet werkblad

Easy Black

Easy Minor

Easy Clay

Milan Grey

Easy 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.

Bouwnummer 5, 11, 17

DEZE KEUKEN
COMPLEET
MET APPARATUUR

€ 19.000,Exclusief
extra leidingwerk

Apparatuur

Apparatuur

KI86VNSF0

CM876G0B6

SN63E800BE

EX877LX67E

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

Siemens STUDIOLINE Comp oven
13 syst, 45 liter, magnetron 900 W,
Home Connect, cookControl Plus,
pyrolyse, LED, 1-voudige
telescooprails

Siemens STUDIOLINE Vol.int,
Home Connect, ecoDrogen, 6 progr
(snel), 5 functies (HC, IZ, HB, VS+,
MC), flexComfort, retroFit, rackM,
timeLight, emotio

Siemens STUDIOLINE inductionAir,
flexInduction, 4 zones, 2 flexibele
zones, lightSlider, timer,
kookSensor, powerMove, 4x
braadSensor, quickStart, reS

- Deurophanging:
Sleepdeur-systeem
- Hoogte: 1772 mm

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

- Hoogte: 815 mm
- Breedte: 598 mm
- Aantal programma's: 6
- Aansluitwaarde: 2400 W

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

Werkblad

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.

Selectie uit kleuren voor het Quartsiet werkblad

Easy Black

Easy Minor

Easy Clay

Milan Grey

Easy 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.

Bouwnummer 1, 4, 7, 10, 13, 16

DEZE KEUKEN
COMPLEET
MET APPARATUUR

€ 23.500,Exclusief
extra leidingwerk

Apparatuur

Apparatuur

KI86VNSF0

CM876G0B6

SN63E800BE

EX877LX67E

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

Siemens STUDIOLINE Comp oven
13 syst, 45 liter, magnetron 900 W,
Home Connect, cookControl Plus,
pyrolyse, LED, 1-voudige
telescooprails

Siemens STUDIOLINE Vol.int,
Home Connect, ecoDrogen, 6 progr
(snel), 5 functies (HC, IZ, HB, VS+,
MC), flexComfort, retroFit, rackM,
timeLight, emotio

Siemens STUDIOLINE inductionAir,
flexInduction, 4 zones, 2 flexibele
zones, lightSlider, timer,
kookSensor, powerMove, 4x
braadSensor, quickStart, reS

- Deurophanging:
Sleepdeur-systeem
- Hoogte: 1772 mm

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

- Hoogte: 815 mm
- Breedte: 598 mm
- Aantal programma's: 6
- Aansluitwaarde: 2400 W

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

Werkblad

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.

Selectie uit kleuren voor het Quartsiet werkblad

Easy Black

Easy Minor

Easy Clay

Milan Grey

Easy 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.

Bouwnummer 3, 6, 9, 12, 15, 18

DEZE KEUKEN
COMPLEET
MET APPARATUUR

€ 23.500,Exclusief
extra leidingwerk

Apparatuur

Apparatuur

KI86VNSF0

CM876G0B6

SN63E800BE

EX877LX67E

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

Siemens STUDIOLINE Comp oven
13 syst, 45 liter, magnetron 900 W,
Home Connect, cookControl Plus,
pyrolyse, LED, 1-voudige
telescooprails

Siemens STUDIOLINE Vol.int,
Home Connect, ecoDrogen, 6 progr
(snel), 5 functies (HC, IZ, HB, VS+,
MC), flexComfort, retroFit, rackM,
timeLight, emotio

Siemens STUDIOLINE inductionAir,
flexInduction, 4 zones, 2 flexibele
zones, lightSlider, timer,
kookSensor, powerMove, 4x
braadSensor, quickStart, reS

- Deurophanging:
Sleepdeur-systeem
- Hoogte: 1772 mm

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

- Hoogte: 815 mm
- Breedte: 598 mm
- Aantal programma's: 6
- Aansluitwaarde: 2400 W

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

Werkblad

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.

Selectie uit kleuren voor het Quartsiet werkblad

Easy Black

Easy Minor

Easy Clay

Milan Grey

Easy 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.

Bouwnummer 19, 21

DEZE KEUKEN
COMPLEET
MET APPARATUUR

€ 25.500,Exclusief
extra leidingwerk

Apparatuur

Apparatuur

KI86VNSF0

CM876G0B6

SN63E800BE

EX877LX67E

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

Siemens STUDIOLINE Comp oven
13 syst, 45 liter, magnetron 900 W,
Home Connect, cookControl Plus,
pyrolyse, LED, 1-voudige
telescooprails

Siemens STUDIOLINE Vol.int,
Home Connect, ecoDrogen, 6 progr
(snel), 5 functies (HC, IZ, HB, VS+,
MC), flexComfort, retroFit, rackM,
timeLight, emotio

Siemens STUDIOLINE inductionAir,
flexInduction, 4 zones, 2 flexibele
zones, lightSlider, timer,
kookSensor, powerMove, 4x
braadSensor, quickStart, reS

- Deurophanging:
Sleepdeur-systeem
- Hoogte: 1772 mm

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

- Hoogte: 815 mm
- Breedte: 598 mm
- Aantal programma's: 6
- Aansluitwaarde: 2400 W

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

Werkblad

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.

Selectie uit kleuren voor het Quartsiet werkblad

Easy Black

Easy Minor

Easy Clay

Milan Grey

Easy 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.

Bouwnummer 20, 22

DEZE KEUKEN
COMPLEET
MET APPARATUUR

€ 25.500,Exclusief
extra leidingwerk

Apparatuur

Apparatuur

KI86VNSF0

CM876G0B6

SN63E800BE

EX877LX67E

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

Siemens STUDIOLINE Comp oven
13 syst, 45 liter, magnetron 900 W,
Home Connect, cookControl Plus,
pyrolyse, LED, 1-voudige
telescooprails

Siemens STUDIOLINE Vol.int,
Home Connect, ecoDrogen, 6 progr
(snel), 5 functies (HC, IZ, HB, VS+,
MC), flexComfort, retroFit, rackM,
timeLight, emotio

Siemens STUDIOLINE inductionAir,
flexInduction, 4 zones, 2 flexibele
zones, lightSlider, timer,
kookSensor, powerMove, 4x
braadSensor, quickStart, reS

- Deurophanging:
Sleepdeur-systeem
- Hoogte: 1772 mm

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

- Hoogte: 815 mm
- Breedte: 598 mm
- Aantal programma's: 6
- Aansluitwaarde: 2400 W

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

Werkblad

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.

Selectie uit kleuren voor het Quartsiet werkblad

Easy Black

Easy Minor

Easy Clay

Milan Grey

Easy 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.

Bouwnummer 23

DEZE KEUKEN
COMPLEET
MET APPARATUUR

€ 27.750,Exclusief
extra leidingwerk

Apparatuur

Apparatuur

KI86VNSF0

CM876G0B6

SN63E800BE

EX877LX67E

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

Siemens STUDIOLINE Comp oven
13 syst, 45 liter, magnetron 900 W,
Home Connect, cookControl Plus,
pyrolyse, LED, 1-voudige
telescooprails

Siemens STUDIOLINE Vol.int,
Home Connect, ecoDrogen, 6 progr
(snel), 5 functies (HC, IZ, HB, VS+,
MC), flexComfort, retroFit, rackM,
timeLight, emotio

Siemens STUDIOLINE inductionAir,
flexInduction, 4 zones, 2 flexibele
zones, lightSlider, timer,
kookSensor, powerMove, 4x
braadSensor, quickStart, reS

- Deurophanging:
Sleepdeur-systeem
- Hoogte: 1772 mm

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

- Hoogte: 815 mm
- Breedte: 598 mm
- Aantal programma's: 6
- Aansluitwaarde: 2400 W

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

KU21WAHG0
Siemens Wijnklimaatkast, 44 flessen
0,75liter, digitaal display, 3
eikenhouten legplateaus, 5-20oC,
LED-verlichting met SoftStart, 82x60
cm
- kleur: zwart
- Aansluitwaarde: 60 W
- Hoogte: 818 mm
- Breedte: 598 mm

Werkblad

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.

Selectie uit kleuren voor het Quartsiet werkblad

Easy Black

Easy Minor

Easy Clay

Milan Grey

Easy 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.

Bouwnummer 24

DEZE KEUKEN
COMPLEET
MET APPARATUUR

€ 27.750,Exclusief
extra leidingwerk

Apparatuur

Apparatuur

KI86VNSF0

CM876G0B6

SN63E800BE

EX877LX67E

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

Siemens STUDIOLINE Comp oven
13 syst, 45 liter, magnetron 900 W,
Home Connect, cookControl Plus,
pyrolyse, LED, 1-voudige
telescooprails

Siemens STUDIOLINE Vol.int,
Home Connect, ecoDrogen, 6 progr
(snel), 5 functies (HC, IZ, HB, VS+,
MC), flexComfort, retroFit, rackM,
timeLight, emotio

Siemens STUDIOLINE inductionAir,
flexInduction, 4 zones, 2 flexibele
zones, lightSlider, timer,
kookSensor, powerMove, 4x
braadSensor, quickStart, reS

- Deurophanging:
Sleepdeur-systeem
- Hoogte: 1772 mm

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

- Hoogte: 815 mm
- Breedte: 598 mm
- Aantal programma's: 6
- Aansluitwaarde: 2400 W

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

KU21WAHG0
Siemens Wijnklimaatkast, 44 flessen
0,75liter, digitaal display, 3
eikenhouten legplateaus, 5-20oC,
LED-verlichting met SoftStart, 82x60
cm
- kleur: zwart
- Aansluitwaarde: 60 W
- Hoogte: 818 mm
- Breedte: 598 mm

Werkblad

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.

Selectie uit kleuren voor het Quartsiet werkblad

Easy Black

Easy Minor

Easy Clay

Milan Grey

Easy 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.

Greeploos

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

Een keuken die helemaal past bij u.
Binnenkort nemen we contact met u op om een afspraak te maken in onze winkel in Rotterdam. 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 Rotterdam.

Bruynzeel Keukens
Bruynzeel Keukens
Watermanweg 11
3067 GA ROTTERDAM
010-2201885
klantcontact@bruynzeelkeukens.nl

© Bruynzeel Keukens 2022 - 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.

