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Welkom bij 
Bruynzeel

Keukens

Gefeliciteerd met je nieuwe woning in het project De 
Groene Loper - Fleur te Maastricht.

In deze brochure vind je onder het bouwnummer het keukenvoorstel gebaseerd op jouw 
woning. Onze aankoopadviseurs zijn op de hoogte van ieder detail van zowel de woning als 
het project. Zij stemmen de keukenwensen af met de betrokken bouwprofessionals. Zo weet 
je zeker dat alles met grote zorg en aandacht wordt geleverd, gemonteerd en aangesloten. En 
dat natuurlijk in lijn met de planning van de woning.

Personaliseer het keukenontwerp
Bruynzeel heeft een keukenvoorstel gemaakt welke is opgenomen in deze brochure. 
Uiteraard is het ook mogelijk dit ontwerp te personaliseren of een ander ontwerp te laten 
maken. Samen met de aankoopadviseur stel je een keuken samen met onderdelen die het 
beste passen bij jouw leefsituatie, keukenruimte en budget. Naast een mooi en functioneel 
3D-ontwerp, ontvang je een transparante offerte waarin je precies ziet uit welke onderdelen 
de keuken is opgebouwd en wat de kosten per onderdeel zijn.

Aan alles gedacht
Wij zorgen dat de aannemer op tijd de juiste installatietekening van de keuken ontvangt, 
zodat de bouwstroom optimaal verloopt. Bij Bruynzeel Keukens nemen we alles rondom het 
aankoop- en uitvoeringsproces uit handen. We stellen een projectbegeleider aan die alle 
ontwikkelingen op de bouw nauwkeurig volgt. Daarnaast controleert hij voor fabricage de 
keukeninstallatie en maatvoering. 

Team Bruynzeel Keukens



Fleur bestaat uit 91 elegante herenhuizen en magnifieke stadsvilla’s in vijf verschillende 
woningtypen. Hier vind je de crème de la crème van Le Sud. Op steenworp afstand van het 
dynamische centrum van Maastricht waan je je in een oase van rust, zowel in de prachtige 
groene lanen als in je eigen achtertuin. De tijdloze architectuur geven de woningen hun 
warme karakter. Er is geen betere plek om jouw stadse (gezins)leven vorm te geven. 

Wil je écht stads wonen, dan zijn de prachtige laanvilla’s E2 & E4 iets voor jou. Deze 
woningen hebben een interessante indeling, waaronder een hele fijne ruime living met 
open keuken die zich bevindt aan een mooie, glazen pui waardoor je de tuin betreedt. Aan 
de zijkant van de woning vind je een ruime aanbouw die kan dienen als kantoor of praktijk 
aan huis. Via deze ruimte betreed je eveneens de tuin en heb je aan de voorkant zicht op 
het straatbeeld. 

Met maar liefst 243m2 (E2) of 238m2 (E4) woonoppervlakte en de mooie ligging aan de 
Groene Loper is dit een bijzondere woning. Verdeeld over twee verdiepingen bevinden zich 
maar liefst zes slaapkamers, waarvan er twee toegang hebben tot een balkon en dakterras. 
Uiteraard zijn deze ook om te vormen naar fijne werkkamers, mooie inloopkasten of een 
eigen verdieping voor de kinderen. Genoeg ruimte voor het gezin, werk of hobby’s, E2 & E4 
bieden écht allerlei mogelijkheden.

Project Fleur



Keukenvoorstel

Keukenkasten +

Apparaten +

Werkblad +

Accessoires +

All-in-one montage +

Totale keuken

€ 14.950

Deze greeploze keuken creeert een oase van rust in huis. Het is een tijdloze, 
stoere en moderne keuken die past bij elk type interieur. Deze keuken is 
uitermate geschikt voor de kookliefhebber die zich helemaal uit wil leven 
tijdens het koken. 

De keuken is voorzien van een complete apparatenset van ATAG. Zo is de keuken voorzien 
van een inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging, volledig geïntegreerde vaatwasser, 
koelvriescombinatie en een oven met geïntegreerde magnetron.

Olympia

Materiaal: Melamine 
gelakt op 19 mm MDF. 

Afwerking: 
Dubbelzijdig 
afgewerkt met 
een hoogwaardige 
structuur- of 
zijdeglanslak. 

Verticaal gegroefd om 
de 150 mm.

Olympia  

Kleurenoverzicht Olympia

Frontkleur

Wit WI12 

Leem LE2 

LEntegroen LT1 

Zink ZK1 

Crème Vanille CR3 

Terrabruin TB4 

Antiekgroen GN2 

Grafiet GF1 

IJswit YW1 

Kashmir KA1 

Robijnrood RR1 

Kristalgrijs KG1 

Zwart ZW1 

Magnolia MR2 

Olijfgroen OF1

Nachtblauw NB1 

Leisteen LG1 



Composiet 
werkblad

Een keukenblad van composiet is hét alternatief voor een werkblad van natuursteen. Het 
bestaat uit een mengsel van korrels natuursteen, bindend hars en pigment en zorgt voor 
een luxe uitstraling die doet denken aan natuursteen. Veel van de eigenschappen zijn ook 
vergelijkbaar. Omdat dit materiaal in verschillende kleuren, structuren en tinten verkrijgbaar 
is, past het in elke keuken. Het is bovendien makkelijk op maat te maken omdat het niet 
gedolven hoeft te worden, maar een productieproces ondergaat. Dit zorgt ook voor een 
betere consistentie in kleur en decor. 

Allereerst zijn aanrechtbladen van composiet vochtbestendig en erg sterk. Door de 
dichtheid van het blad is het daarnaast ook een erg hygiënisch blad. Ondanks het feit dat 
composiet een erg sterk materiaal is, zijn er wel een aantal zaken waar je op moet letten 
wanneer je voor een composiet aanrechtblad kiest. Zo kan hitte schade aanrichten wanneer 
je bijvoorbeeld voor een langere periode een hete pan op het keukenblad zet. Ook is het 
materiaal met name bij het gebruik van zuren (zoals bijvoorbeeld citroen) vlekgevoelig. 

Spoelbak in hetzelfde materiaal
Het werkblad is pas echt compleet als de spoelbak in het werkblad geïntegreerd is. Bij een 
composieten keukenblad is het mogelijk om je spoelbak in hetzelfde materiaal te laten 
maken: vierkant, dubbel of enkel. Het kan allemaal.

Oriental Black

Negro Tebas

Pure White Nettuno Ceniza

Venturo Nero

Jet Grey

Portland GreyNew Divinity Black Terrazzo Blanco

Milk White

Terrazzo Nero

Oyster

Risotto Black 

Blanco Palazzo Nature Clamshell

Raven

Sand

Urbanto SNegro Tebas Jupiter

Mirror Black

Mercury

Ontdek meer kleuren.
Scan dan de QR code.

Kleurenoverzicht



Lees meer over greeploze keukens.
Scan de QR code.

Greeploze keuken
Bij een greeploze keuken heeft het merendeel van de kasten en lades geen handgrepen. 
Je kunt kiezen voor een geheel greeploze keuken of er voor kiezen om een deel van de 
keuken greeploos uit te voeren. Kies bijvoorbeeld voor greeploze fronten voor de keuken in 
combinatie met een hoge kast die wel voorzien is van een stoere handgreep.

Hoe open je de deuren en lades van een greeploze keuken? Er zijn meerdere systemen 
om bij een greeploze keuken toch op een functionele manier je kasten en lades te openen. 
Allereerst werken we veel met greeplijsten: dit is een lijst die horizontaal of verticaal 
geplaatst wordt en waardoor je gemakkelijk de kasten en lades kunt openen. Doordat 
greeplijsten in meerdere kleuren verkrijgbaar zijn, kun je nog meer stijl toevoegen aan je 
keuken met de keuze voor de juiste greeplijst.

Het is belangrijk om in de afweging de eigenschappen van de keuken mee te nemen. Zo zijn 
op een greeploze keuken wellicht eerder vingerafdrukken zichtbaar, maar is een greeploze 
keukendeur qua oppervlakte gemakkelijker schoon te maken.



ATAG is al sinds 1948 het leidende merk in 
kook- en keukenapparatuur. Door onze passie 
voor koken en kwaliteit is ATAG uitgegroeid tot 
een toonaangevend kookmerk in de Benelux. 
Geïnspireerd door de professionele keuken 
vertalen wij onze apparaten naar de wensen van 
enthousiaste thuiskoks. Intuïtieve ontwerpen 
die duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid 
garanderen. Pure kwaliteit, dat is waar we 
voor staan. Daarvoor zetten we al onze 
kennis en innovatiekracht in, en gebruiken we 
hoogwaardige materialen.

ATAG

Wil je meer weten over ATAG?
Scan dan de QR code.



Maak je eigen moodboard
De keuken vinden die bij jou past?

Met de Moodboard Maker creëer je in 10 simpele stappen  
een visueel overzicht van al jouw keukenwensen.

We nemen je graag mee in de wereld van Bruynzeel Keukens.  
Laat je inspireren op de manier die bij jou past.  
 

Keukeninspiratie opdoen kan in ons 
inspiratieboek op verschillende manieren. 
Zoals altijd bieden we een uitgebreid kijkje 
in de keukencollectie. Maar er is nog meer 
mogelijk! Op elke pagina is een QR-code te vinden 
met meer informatie over de keuken. Denk hierbij 
aan kleurmogelijkheden en de prijs. Wist je dat het zelfs 
mogelijk is om een keuken in AR (Augmented Reality) te 
projecteren in je eigen ruimte met behulp van deze codes? 

Keukeninspiratie
Waar en wanneer je maar wilt 
keukeninspiratie opdoen?  
 
Via de website:
• Bekijk je onze uitgebreide 

keukencollectie.
• Projecteer je keuken in jouw ruimte.
• Kijk binnen bij tevreden klanten.
• Maak gemakkelijk een afspraak.
• Ontwerp je eigen keuken.

Elke keuken die we bij Bruynzeel Keukens 
ontwerpen is volledig gebaseerd op de persoonlijke 
stijl, keukenruimte en wensen van onze klanten. 
Neem eens een kijkje in de keuken van tevreden 
klanten via onze socials en laat je inspireren!  
 
Ben jij zelf ook gek op keukenstyling? En wil je 
anderen inspireren met jouw Bruynzeel keuken? 
Gebruik dan op Instagram #bruynzeelkeukens en je 
ziet jouw foto binnenkort terug op onze website.

Website

Social media



Kwaliteitskeukens
van eigen bodem
Bruynzeel keukens worden geproduceerd in onze eigen keukenfabriek in Bergen op Zoom. 
Al sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw zijn we hier gevestigd. Inmiddels beslaat de volledig 
geautomatiseerde fabriek maar liefst 56.000 m2. De 250 enthousiaste medewerkers in onze 
fabriek dragen dagelijks zorg voor de kwaliteit en uitstraling van de keukenkasten die straks 
zijn terug te vinden in jouw keukenruimte. 

Van het lakken van de keukendeuren tot het boren van de scharnieren en van het in elkaar 
zetten van de kasten tot het verpakken voor een veilig transport: het gebeurt allemaal met 
veel zorg en aandacht, zodat je zo snel mogelijk van de nieuwe keuken kunt genieten. 
In een gemiddelde werkweek produceren we zo’n 2.500 keukens. 

Wil je meer weten?
Scan dan de QR code.



Duurzaam
geproduceerd

Met respect voor onze planeet
 
We vinden het niet alleen belangrijk dat jouw keuken helemaal bij jou past, maar zien het ook 
als onze taak om deze keuken op een verantwoorde manier te produceren. Binnen Bruynzeel 
Keukens maken we bewuste keuzes als het gaat om de herkomst van materialen en gaat een 
groot deel van ons houtafval terug naar de spaanplaatleverancier. Deze maakt van ons afval 
nieuw spaanplaat, waar wij weer nieuwe keukens van maken. Ons productieproces is zelfs 
volledig CO2-neutraal!  Ben je benieuwd wat Bruynzeel Keukens nog meer doet op het gebied 
van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? We vertellen je graag meer!  

Nog meer praktijkvoorbeelden 
uit onze organisatie lees je hier. 

© Bruynzeel Keukens • Hoewel dit overzicht met uiterste zorg 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.

Binnenkort nemen wij vanuit Bruynzeel Keukens Heerlen contact met 
je op om een afspraak in te plannen. We maken samen een persoonlijk 
keukenontwerp en daarnaast ontvang je een transparante offerte.
 
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met 
ons op. Graag tot ziens!
 
Team Bruynzeel Keukens Heerlen.

Persoonlijk keukenontwerp

Bruynzeel Keukens
Heerlen
In de Cramer 146C
6412 PM Heerlen 
T 045 - 400 77 80 
heerlen@bruynzeelkeukens.nl



Ontspannen kiezen
Direct de juiste prijs

Zonder onderhandelen
Voor elk budget

Geen aanbetaling
Duurzaam geproduceerd

100% Nederlands fabricaat
10 jaar fabrieksgarantie

CBW erkend

Hier kun je 
altijd op 
rekenen

bruynzeelkeukens.nl


