
De interieurarchitectuur van een ruimte leeft van vormen, kleuren en structuren. Absoluut tijdloos is de combinatie 
van lak in zwart en lichtgrijs met roestvrij staal. Het resultaat representeert een moderne klassieker.

Het adres voor uw ideale keuken

Passie voor
keukens

KüchenTreff

 ‘Een Duitse kwaliteitskeuken
voor elke smaak en elk budget’

Modern design



Gemak door ruime eilandopstelling, 
waar eenvoudig door meerdere mensen 

kan worden gekookt. Spannende contrasten 
worden gezocht en verfi jnde lijnen ontstaan door 

speciale push-to-open systemen en wandpanelen 
met speciale ophangsystemen voor alles wat u 

nodig heeft in de keuken. Boven de kookplaat 
zien we steeds vaker aparte lampen omdat het 

afzuigsysteem vaak in de kookplaat zelf zit.

€9620

KüchenTreff

 Spannend en verfijnd

Aardse kleuren en materialen zijn hot
Vloeren, wanden, tafels, stijlelementen, alles ademt aardse materialen, kleuren van steen, kalk, 
beton. Veel warmte in de soorten hout die worden gebruikt, waar vooral robuust, geschuurd of oud 
gemaakt een hoofdrol spelen. Nieuw met de charme van oud.

Ontdek uw stijl



Veel laden zorgen er voor dat alles prima 
te organiseren is in de keuken, zeker met 

deze deels glazen ladensystemen. Steeds 
vaker zien we in de keuken een klein 

kruidentuintje waar de verse muntthee 
wordt geknipt van de plant of de salade 

caprese wordt opgeleukt met een vers 
blaadje basilicum.

Treffzeker in het vinden van uw ideale keuken

Persoonlijk advies
Individueel, persoonlijk,

gericht op al uw wensen. 

Inmeetservice
Wij meten en plannen op 

de millimeter nauwkeurig.

Stipte levering
Op onze Pünktlichkeit 

kunt u rekenen.

Vakkundige montage
Wij werken alleen met ervaren, 

snelle professionals.

Onze treffzekerheden

€8900 Modern en georganiseerd



KüchenTreff

Innovatief

Aparte afzuigkap of in de kookplaat
Steeds vaker wordt de traditionele 
afzuigkap niet meer verwerkt in de keuken, 
echter wordt gekozen voor het nieuwste 
dat mogelijk is, de afzuigkap geïntegreerd 
in de kookplaat, mogelijk met afvoer naar 
buiten of als recirculatie en nooit meer je 
hoofd stoten.

Combi oven / magnetron / stoom
De mogelijkheden zijn divers en naast 
magnetron heeft u ook de keuze om 
de oven te combineren met stoom. 
Gegarandeerd sappiger vlees en brood dat 
mooier uit uw eigen oven komt dan het 
brood van de bakker, natuurlijk nog steeds 
met grill en onder- en bovenwarmte.

Koffiemachine of wijnkoeler
Inbouw koffiemachines zijn al langer veel 
gevraagd voor de keuken thuis, maar 
steeds vaker wordt er ook gekozen voor 
een wijnklimaatkast in de keuken, uw 
favoriete wijn lekker bij het eten, of gezellig 
samen op de bank, perfect op temperatuur.



Treffzeker in het vinden van uw ideale keuken

Mooi vormgegeven U-vormige keuken met speelse elementen in de opstelling. 
Halfhoge kastenwand met geïntegreerde koeler, oven en magnetron boven 

elkaar ingebouwd en een geïntegreerde vriezer. Strak vormgegeven eiland met 
kookplaat en aangelegen bar/eet gedeelte. Moderne combinatie van mat wit 

met grijs beton.

€7980

€4896

Modern

Moderne
rechte keuken
In de kleur zand met een grafietkleurig 
werkblad en vouw/liftdeuren in repro 
eiken. Greeploos en strakke belijning. 
Met inbouw oven RVS, volledig 
geïntegreerde vaatwasmachine, vlakke 
afzuigkap 90 cm. RVS, keramische 
kookplaat en koeler 102 cm. met 
vriesvak.



DE KRAAN
DIE ALLES KAN
Nu ook koel bruisend 
en gefilterd water
Met de nieuwe Quooker CUBE haal je nu 
ook koel bruisend en gefi lterd water uit de 
Quooker-kraan. In een handomdraai geniet 
je van een glas puur tintelend fris water of 
maak je de lekkerste limonades en cocktails. 
De CUBE komt onderin het keukenkastje 
naast het Quooker-reservoir te staan. Zo 
haal je alles uit één kraan: kokend, warm, 
koud, bruisend en gefi lterd water. 
Voor meer informatie kijk op quooker.nl

In Inox-uitvoering met 
composiet werkblad, 
kasten en lades in Inox look. 
Inclusief apparatuur.

KüchenTreff

Greeploos 
keukeneiland



KüchenTreff
inspirerenlaat u

door

Treffzeker in het vinden van uw ideale keuken



Prijs- en modelwijzingen voorbehouden. Alle genoemde prijzen zijn exclusief montage en accessoires. Druk- en zetfouten voorbehouden. Per winkel kunnen de aangeboden merken- en type aanduidingen verschillen.

Wij laten u graag zien hoe 
dat eenvoudig mogelijk is!

50%
energie
besparing
voor u!

Energie besparen en 
duurzaam bezig zijn!

Door de warme tinten wit, van zandbeige tot cashmier met robuuste houttonen en beton geeft deze eilandopstelling 
met hoge kastenwand een prettige ambiance waarin je graag samen wil werken, eten en beleven. 

Inclusief Koel/vries combinatie, extra brede inductiekookplaat van 80 cm. Combi oven/magnetron, volledig 
geïntegreerde vaatwasser, rechthoekige spoelunit, mengkraan, open nissen, bar/zitgedeelte, veel opbergruimte.

€11.490 Elegant


