
DE  PE RFE CTE  COMB INAT I E  VAN L I F E STYLE  E N  FUNCT IONAL ITE I T  

EEN KEUKEN ZO UNIEK  

ALS UW EIGEN  

PERSOONLIJKHEID. 



BAANHOEK WEST 

2^1 KAP WONINGEN 

WOONCOMFORT OP HOOG NIVEAU BEGINT IN DE KEUKEN   

 

Wij benaderen de keuken niet alleen als een centraal onderdeel van de woning waarin intensief geleefd wordt, maar 

vooral als een reflectie van uw persoonlijke stijl en uw interieur. 

 

Wij stemmen ons design volledig af op uw kook- en leefgewoonten én uw persoonlijke smaak en stijl.  

Zo ontstaat de unieke keuken die volledig bij u past.  

Een keuken om jaren lang optimaal van te genieten.  

SLIEDRECHT 





De sfeer van een loft en garages in uw eigen woning.  

Met een indeling die net zo vrij is als uw manier van leven. 

Een moderne woon en levensstijl met elementen zoals staal en beton. 

Ook is er voldoende ruimte voor apparatuur met een retro-look,  

designmeubelen met levenservaring, vakantieherinneringen  

en een kruidentuintje. 

INDUSTRIEEL 



LANDELIJK KLASSIEK 

Een stijl die u zelf bepaalt door een combinatie te kiezen van vormen,  

materialen, kleuren en details. 

Gebaseerd op de grote klassiekers, maar zo eigentijds als u wilt, met alle  

praktische eigenschappen en handige snufjes van een moderne keuken.  

Ingetogen, romantisch, uitbundig of zelfs glamoureus.  



DESIGN 

De moderne stijl is in veel nieuwe woningen perfect toepasbaar. 

Ons eigen merk “Novitelli” heeft prachtige ontwerpen in de moderne sfeer. 

Met een praktische indeling en mooie lades, heeft u een  

keuken waar u jaren van kunt genieten. 

Met de diversiteit aan apparatuur-merken kunnen we u een  

complete keuken aanbieden. 



SCANDINAVISCH 

Wanneer u van een keuken droomt met natuurlijke en lichte materialen  

dan past deze woonstijl perfect bij u. 

De trends komen en gaan maar de scandinavische trend is een blijvertje.  

De afgelopen jaren heeft deze trend  de woningmarkt gedomineerd. 

Zorg ervoor dat u in de keuken het kleurenpallet hoofzakelijk laat bestaan uit  

wit, lichtgrijs, beige en poedertinten en u heeft een prachtige “scandinavische” keuken. 



BIJZONDERE KEUKENIDEEËN 

KOMEN TOT LEVEN. 

In de ruim 45 jaar dat wij keukens ontwerpen hebben we  

geleerd dat juist de kleine details en afstemming  

het grote verschil maken.  

Wij nemen daarom uitgebreid de tijd om naar al uw wensen  

te luisteren en verdiepen ons graag in uw  

persoonlijke smaak en ideeën over interieur.  

In onze showroom zetten we uw wensen en ideeën om naar een  

uniek ontwerp van uw persoonlijke droomkeuken. Een state-of-the-art keuken die  

naadloos aansluit op uw interieur, voorzien van slimme en innovatieve oplossingen  

die het leven in uw nieuwe keuken nog leuker maken. 

 

Wij nodigen u daarom graag uit om eindeloos inspiratie op te doen. Ontdek onze sfeervol  

gepresenteerde collecties design, landelijk, industrieel of robuust en de nieuwste trends  

in materialen, apparatuur en accessoires. 

 

De in basis aangeboden keukens zijn compleet én luxe, 

maar wilt u meer of anders.... 

 



BIJZONDERE KEUKENIDEEËN 

KOMEN TOT LEVEN. 

In de ruim 45 jaar dat wij keukens ontwerpen hebben we  

geleerd dat juist de kleine details en afstemming  

het grote verschil maken.  

Wij nemen daarom uitgebreid de tijd om naar al uw wensen  

te luisteren en verdiepen ons graag in uw  

persoonlijke smaak en ideeën over interieur.  

   

   



Keuken 2^1 Kap Woning - Ambition 

 

HOEK KEUKENOPSTELLING 

 

Deze opstelling is leverbaar in  

9 verschillende frontkleuren.  

Werkblad met kunststof toplaag  

– keuze uit 45 kleuren -  

met randafwerking zonder waterkering  

en met RVS spoelbak en bijpassende RVS kraan. 

Deze keuken is opgenomen in  

de V.O.N. prijs van uw woning 
 

 

Incl. het monteren van de keukenmeubelen en het aansluiten van de  

meegeleverde apparatuur, spoelbak en kraan.  

Exclusief het aan te leggen/verleggen van leidingwerk. 



Apparatuur 

 

Combimagnetron met turbo-grill 

Inductie kookplaat met 4 zones 

Koelvries combinatie met LED verlichting,  

Inhoud  195 / 80Liter 

Afzuigkap voor recirculatie 

Vaatwasser met 6 programma’s  

Toplaminaat werkblad 

RVS spoelbak 

Luxe éénhendel mengkraan 



Keuken 2^1 Kap Woning - Exclusive 

 

EILAND KEUKENOPSTELLING 

 

Deze opstelling is leverbaar in  

46 verschillende frontkleuren.  

Composiet gepolijst werkblad  

– keuze uit 9 kleuren -  

met randafwerking zonder waterkering  

en met RVS spoelbak en bijpassende RVS kraan. 

Bij te betalen bedrag 

€5.195,- incl. 21% BTW 

Incl. het monteren van de keukenmeubelen, het plaatsen van de  

voorzetwand rondom de hoge kasten en het aansluiten van de  

meegeleverde apparatuur, spoelbak en kraan.  

Exclusief het aan te leggen/verleggen van leidingwerk. 



Apparatuur 

 

Compacte oven met magnetronfunctie 

Inductie kookplaat met 4 zones 

Koelvries combinatie met led verlichting,  

inhoud 201 / 72 Liter 

Afzuigkap voor recirculatie 

Vaatwasser met 8 programma’s  

Composiet werkblad 

RVS spoelbak 

Luxe éénhendel mengkraan 



WAAROM KIEZEN KLANTEN  

HET LIEFST VOOR KEUKENVISION? 

 
PERSOONLIJKE AANDACHT  

Als ervaren specialist op het gebied van keukens voor nieuwbouwprojecten hebben we een afgestemde  

werkwijze ontwikkeld die kopers op een hele prettige manier naar hun nieuwe keuken begeleidt.  

Persoonlijke aandacht en afstemming zijn daarin de meest belangrijke ingrediënten. 

 

 

TOTALE ONTZORGING  

In alle drukte rondom uw nieuwe woning, zorgen wij er als keukenleverancier voor dat het  

keukentraject in ieder geval volledig uit handen genomen wordt. Wij zorgen daarom niet alleen voor een  

prachtige nieuwe keuken, maar regelen ook direct alle aanvullende werkzaamheden zoals het verleggen  

van uw leidingwerk indien een aangepast keukenontwerp daarom vraagt. 

 

 

GARANTIE EN SERVICE  

Elke keuken die wij plaatsen is gemaakt om optimaal te genieten, maar mocht er zich na plaatsing  

toch een probleem plaatsvinden, dan zorgen wij dat alles snel en adequaat wordt opgelost.  

KeukenVision geeft u daarom een kwaliteitsgarantie van 5 jaar. 

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN IN UW NIEUWE WONING?  

Kom inspiratie en ideeën opdoen onze showroom of maak direct een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs. 

 

 

 

 

 

Dordrecht | Kamerlingh Onnesweg 25 | 3316 GK | T 078 - 618 38 88 

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 17.00 uur | donderdag koopavond 9.00 - 21.00 uur | zaterdag 10.00 uur- 17.00 uur 

www.keukenvision.nl 

 

Versie 1.1 druk– en zetfouten voorbehouden. 

Aan de gebruikte afbeeldingen en impressies kunnen geen rechten worden ontleend. 





KEUKENDESIGN 

ALS REFLECTIE VAN UW 

PERSOONLIJKE STIJL. 


