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Welkom bij  
Bruynzeel Keukens
Gefeliciteerd met de nieuwe woning toekomstige 
bewoners van De Groene Loper Fleur in Maastricht. 

De keuken. Een plek die meer is dan daar waar we gerechten bereiden. Het is de plek waar 
men gezellig samenkomt om de dag te bespreken. Waar vrienden en familie aanschuiven bij   
een spontaan bezoek. En waar belangrijke onderwerpen onder het genot van een goed glas 
wijn ter tafel komen. Wij bieden je alle ruimte om de keuzes te maken die bij jouw leefstijl 
passen. 

In deze brochure vind je een vrijblijvende en scherpe (project)aanbieding van next125 
Keukens in de Warehouse. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om een volledig ander 
ontwerp te laten maken die helemaal aan jouw wensen voldoet. Deze aanpak brengt 
bijzondere voordelen met zich mee, want bij Bruynzeel Keukens in Heerlen kennen ze elk 
detail van je woning en van Fleur. Bruynzeel Keukens in Heerlenkan jouw keukenwensen 
met alle betrokken bouwprofessionals afstemmen. Zo weet je zeker dat alles met de grootst 
mogelijke zorg en aandacht wordt geleverd, gemonteerd en aangesloten. En dat natuurlijk 
in lijn met de planning voor jouw woning! 

Persoonlijke begeleiding
Wij werken samen met de aannemer en ontwikkelaar in het bouwtraject. Alle details van 
het project zijn bij ons bekend. Je krijgt dus gegarandeerd advies op maat, bij de keuze van 
jouw keuken. De keuken wordt compleet geleverd en gemonteerd, we zorgen ervoor dat 
de leidingen voor oplevering van de woning op de juiste positie zitten. Zo kunnen we jouw 
keuken direct na oplevering monteren. We ontvangen je graag in Heerlen, dan ontwerpen 
we samen de keuken die werkt. Voor jou.  

Team Bruynzeel Keukens Heerlen

Bruynzeel Keukens Heerlen
In de Cramer 146C
6412 PM Heerlen
T 045 400 77880
klantcontact@bruynzeelkeukens.nl



Bruynzeel Keukens dealer van next125

De keukens van next125 staan bekend om het strakke design en functionaliteit. De 
tijdloze uitstraling van de keukens, is het bewuste en duurzame antwoord op kortstondige 
trends. Het keukenmerk biedt hoogwaardige vormgeving tegen een aantrekkelijke prijs. 
Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt voor het keukenmerk. Dit komt op de volgende 
manier terug: 

• next125 is onderscheiden met het PEFC-logo; 
• Warmte wordt opgewekt met het resthout dat overblijft na productie; 
• next125 is in het bezit van een milieuvriendelijk wagenpark;
• Verpakkingsmaterialen worden milieuvriendelijk geproduceerd en verwijderd.

Premium keukens



EEN MIX VAN 
SCHOONHEID EN 
FUNCTIONALITEIT

AUTHENTIC 
KITCHEN





DESIGNKEUKENS
MET NET DAT  
BEETJE EXTRA

AUTHENTIC 
KITCHEN





AUTHENTIC 
KITCHEN

HET STRAKKE 
LIJNENSPEL ZORGT 

VOOR RUST, BALANS 
EN RUIMTE









QUOOKER
De kraan die alles kan. Naast koud, warm en 
100°C kokend water geeft de Quooker-kraan 
ook gekoeld en bruisend water. Daarmee zet je 
zó een pot thee of een kan limonade op tafel. 






