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Mensen gaan tegenwoordig veel bewuster om met hun dure euro’s. Bewuster leven betekent 

slim met budget omgaan om zo toch van goede kwaliteit te genieten. Bij Keukensholland willen wij voor 

de bewuste consument met ons assortiment keukens nog een stap verder gaan. Deze prachtige 

keukens worden in de basis aangeboden tot een maximaal bedrag van € 5.000,-. Zo kunt u slim met uw 

budget en ruimte omgaan en heeft u een design keuken van hoge kwaliteit. 

 

COMPLETE KEUKENS VANAF € 3.298,- 

Er is een ruime keuze uit fronten en werkbladen in diverse designkleuren en materialen. Het is 

mogelijk de keukens aan te passen aan uw wensen. Qua opstelling, maar ook wat betreft apparatuur en 

werkbladen. Zelfs natuurstenen of composiet werkbladen zijn mogelijk. De verschillende basis 

opstellingen zijn standaard voorzien van een ETNA apparatuurset, bestaande uit een koelkast, 

gaskookplaat, afzuigschouw, combimagnetron en een vaatwasser. 
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Keuken type: Vertica 

 Moderne keuken met verticale profilering in front; 

 Prijsgroep 2; 

 Leverbaar in 9 kleuren; 

 Kasten binnen en buiten in 8 kleuren leverbaar; 

 Keuze uit 8 standaard grepen en 2 tegen meerprijs; 

 Glasdeuren mogelijk; 

 Keuken als tekening is 295 cm x 187 cm lang uitgevoerd met: 

 Koelkast nis 88 cm hoog; 

 Combimagnetron nis 45 cm; 

 Gaskookplaat; 

 Volledig geïntegreerde vaatwasser; 

 Schouw afzuigkap; 

 Keuken mengkraan; 

 Werkblad multiplex, ABS kant 38 mm dik, met opbouw spoelbak; 

 De prijs van deze keuken is €. 4273,00; 
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Keuken type: Modern keuken 

 Moderne keuken met vlak front; 

 Prijsgroep 1; 

 Leverbaar in 21 kleuren; 

 Kasten binnen en buiten in 8 kleuren leverbaar; 

 Keuze uit 8 standaard grepen en 2 tegen meerprijs; 

 Glasdeuren mogelijk; 

 Keuken als tekening is 300 cm lang uitgevoerd met: 

 Koelkast nis 88 cm hoog; 

 Combimagnetron nis 45 cm; 

 Gaskookplaat; 

 Volledig geïntegreerde vaatwasser; 

 Schouw afzuigkap; 

 Keuken mengkraan; 

 Werkblad spaanplaat met opbouw spoelbak; 

 De prijs van deze keuken is €. 3298,00; 
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Keuken model: Modern anders opgesteld 

 Type: Modern, kleur: Eiken, vlak front; 

 Prijsgroep 1; 

 Kasten binnen en buiten in kleur; 

 Knop als greep; 

 Keuken als tekening uitgevoerd met: 

 Koelkast nis 88 cm hoog; 

 Combimagnetron nis 45 cm; 

 Gaskookplaat; 

 Volledig geïntegreerde vaatwasser; 

 Schouw (eiland model) afzuigkap; 

 Keuken mengkraan; 

 Werkblad multiplex, ABS kanten 38mm dik, met opbouw spoelbak; 

 De prijs van deze keuken is €. 3999,00; 
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  Keuken type: Kader vlak keuken 

 Moderne keuken met vlak kader front; 

 Prijsgroep 2; 

 Leverbaar in 9 kleuren; 

 Kasten binnen en buiten in 8 kleuren leverbaar; 

 Keuze uit 8 standaard grepen en 2 tegen meerprijs; 

 Glasdeuren mogelijk; 

 Keuken als tekening is 121 cm x 270 cm lang uitgevoerd met: 

 Koelkast nis 88 cm hoog; 

 Combimagnetron nis 45 cm; 

 Gaskookplaat; 

 Volledig geïntegreerde vaatwasser; 

 Schouw afzuigkap; 

 Keuken mengkraan; 

 Werkblad multiplex, waterkering, met opbouw spoelbak; 

 De prijs van deze keuken is €. 4436,00; 
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Keuken type: Kader 

 Moderne keuken met kader front; 

 Prijsgroep 2; 

 Leverbaar in 9 kleuren; 

 Kasten binnen en buiten in 8 kleuren leverbaar; 

 Keuze uit 8 standaard grepen en 2 tegen meerprijs; 

 Glasdeuren mogelijk; 

 Keuken als tekening is 330 cm lang uitgevoerd met: 

 Koelkast nis 88 cm hoog; 

 Combimagnetron nis 45 cm; 

 Gaskookplaat; 

 Volledig geïntegreerde vaatwasser; 

 Schouw afzuigkap; 

 Keuken mengkraan; 

 Werkblad spaanplaat met opbouw spoelbak; 

 De prijs van deze keuken is €. 3347,00; 
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Combi  keuken 

Een keuken uitgevoerd aan één wand met twee halfhoge kasten voor extra 
bergruimte of meerdere apparaten in hoge kasten (denk aan vriezen en koelkast) is 
hier afgebeeld. Tevens is er een combinatie van kleuren gemaakt om het geheel een 

smaakvolle tint te geven. Ook een andere plintkleur geeft een iets extra’s aan het 
geheel. 

 
Het voorbeeld is uitgevoerd in: 

 

Model: Modern; 

Front: AST Eiken i.c.m. Zilverbruin; 
Deurgreep nr: 17; 

 
Prijzen voor andere opstellingen zijn op aanvraag n.a.v. tekening. 



Keukensholland  

 
8 

 

          Keuken Modern met greeplijst  

Niet weg te denken in deze tijd is een keuken met een opleg greep van 
RVS. De greep is aan de bovenzijde van het keukenfront gemonteerd met een 
slank haaks omgezet deel naar voren waaraan het keukenfront geopend kan 
worden.   
Het gebruik van deze greep geeft de keuken een strak en modern uiterlijk. De  
greep is als meerprijs leverbaar op keuken model: Modern.  

 
Het voorbeeld is uitgevoerd in: 

Model: Modern; 

Front: Hoogglans wit; 

 

 
Voor deze uitvoering is de prijs op aanvraag n.a.v. een tekening. 
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  Split keuken 

Een hele andere opstelling is ook mogelijk zoals het voorbeeld hierboven.  
   Een spoeleiland met het koken aan de muur. 

 
   Het voorbeeld is uitgevoerd in: 

 

  Model: Modern; 

  Front: AST Eiken; 
  Deurgreep nr: 17; 

 
  Prijzen voor andere opstellingen zijn op aanvraag n.a.v. tekening. 
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Fronten 
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Afvalemmers 
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Onderdeel Keukenmontage Noord Nederland  0592 345104      

Cort van der Lindenstraat 7  info@keukensholland.nl    
9402 EA Assen   www.keukensholland.nl 
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