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U wilt
graag een
mooie nieuwe
keuken…
Maar mooi is heel persoonlijk en voor

In het eerste deel vindt u ter inspiratie

Als u na het lezen van deze brochure

iedereen weer anders. Dat hangt af van

een groot aantal keukens, in verschillende

klaar bent voor de volgende stap nodigen

diverse factoren zoals smaak, woonstijl,

stijlen, volgens de laatste trends en in de

wij u van harte uit bij een van deze erkende

trends en budget. Bij Keller Keukens

actuele kleuren. Elke keuken hebben we

Keller dealers. Daar helpen vriendelijke,

hebben we voor iedereen een mooie

voorzien van informatie en slimme tips

vakkundige keukenspecialisten u met

keuken, want die maken we gewoon op

over hoe u ze aan kunt passen aan uw

de (technische) details, adviseren ze u bij

maat. Wij hebben alles in huis om voor u

persoonlijke wensen of situatie.

het maken van keuzes en realiseren ze
samen met u uw persoonlijke keuken.

een mooie keuken bereikbaar te maken.
In het tweede deel informeren we u

Er is namelijk altijd een Keller keuken

Omdat u nu eenmaal niet elke dag een

over de verschillende keukenmaterialen

die bij u past.

nieuwe keuken koopt, is het belangrijk

en afwerkingen, over de diverse

om er rustig de tijd voor te nemen en te

soorten aanrechtbladen, apparatuur en

Met vriendelijke groeten,

bepalen waar u nu precies naar op zoek

keukenaccessoires. Ook laten we u zien

Het Keller Team.

bent. Met deze inspiratiegids helpen we u

waarom een Keller keuken zo goed bij u

alvast een eind op weg.

past. Tot slot vindt u achterin waarom een
Keller keuken uitsluitend bij geselecteerde
keukenspeciaalzaken te verkrijgen is.
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Personal touch
En dan is er nog de personal touch. U houdt van
koken, van kunst, groen in huis, reizen, kleurrijke
accessoires, of u heeft (kleine) kinderen. Met uw
eigen personal touch maakt u uw keuken pas
echt persoonlijk.

De
persoonlijke
keuken

Klassiek

Woonstijl
Aan de basis staat de woonstijl waar u van houdt.
We onderscheiden voor het gemak 4 basisstijlen:
modern, landelijk, industrieel en klassiek.
Maar vaak gaat het om een mix ervan. Verderop in
deze inspiratiegids leest u er meer over.

Wat is nu eigenlijk een persoonlijke keuken? Wat u mooi

Trend

vindt is een optelsom van verschillende elementen,
namelijk uw favoriete woonstijl, trends, personal touch en

Industrieel

uw budget. Denk eens na over hoe de elementen er voor
u uitzien. De mix is voor iedereen weer anders. En dat maakt

Modern

elke keuken een persoonlijke keuken.

Prijswijzer

Budget
Kijk op pagina 44 hoe de
Granny Chic trend in de
keuken toegepast kan worden.

€ 30.000

Bij elke keuken in deze brochure vindt

Er is altijd een alternatief. Neem

u een handige prijswijzer, waarmee we

bijvoorbeeld een kunststof houtrepro-

u een indicatie geven van de prijs van

deur, i.p.v. massief hout of fineer.

de keuken als die exact zo zou zijn als

Tegenwoordig niet van echt te

de Keller keuken op de foto. Maar we

onderscheiden. Of een kunststof of

geven ook aan wat er gebeurt als u

composiet werkblad i.p.v. echt (natuur)

binnen deze opstelling en afmetingen

steen. Het plaatje blijft hetzelfde,

gaat spelen met andere materialen,

maar de prijs niet. Op pagina 90 en

afwerkingen, apparaten, bladen enz.

92 geven wij u een indruk van de vele
mogelijkheden.

Trends beïnvloeden wat we op dit moment
leuk vinden. Trends inspireren ons om vanuit
de basis woonstijl ons interieur net even een
eigentijdse draai te geven.

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

Los van het ‘plaatje’ in uw hoofd, heeft u ook te
maken met een budget. Het moet immers ook
financieel mogelijk zijn om uw persoonlijke keuken
te realiseren. Daar hebben we bij Keller heel veel
mogelijkheden voor. Wij bieden allerlei opties in
materialen, details en afwerking, zodat uw budget
nooit een belemmering is om uw persoonlijke
droomkeuken te realiseren.

€ 10.000

€ 5.000

Landelijk
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Modern

Basiskleuren
gecombineerd met
hout en pasteltinten.

De moderne woonstijl is onder te verdelen in verschillende stromingen, zoals Scandinavisch
design, Italiaans design en uiteraard Dutch design. Ze hebben in ieder geval gemeen dat
het interieur minimalistisch, strak en tijdloos is ingericht. Strakke lijnen, rechte hoeken,
less is more en gebruik van natuurlijk licht. In het moderne interieur is plek voor vernieuwing,
kunst en een mooie afwerking met bijzondere details.
Veelgebruikte materialen in een modern interieur zijn metaal, aluminium, chroom, glas,
(hoogglans) kunststof, leer, hout en staal.
De basiskleuren zijn neutraal en sober (b.v. wit, zwart) soms gecombineerd met hout,
opvallend gekleurde accessoires en/of wanden en markante kunstwerken. Of zoals bij
de Scandinavisch stroming (koele) pasteltinten.

"Strakke lijnen, rechte hoeken;
less is more."
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Led-strips
onder koof.

Ingefreesde
handgreep.

Kastenwand uitgevoerd
in lichtblauwe
zijdeglanslak.

Arctic
Blue
€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 05.000
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Greeploze onderkasten
in combinatie met
Tip-on.

Woonstijl: Modern.
Trends: Reflectie, pastel, koele aardetinten.
Een lichte, vaak witte kleur als basis, omringd door
arctische aquatinten. Spiegeling en optische illusies.
Materialen als glas en chroom.
Mooi detail; de korvenkasten hebben boven een greeplijst,
maar onder niet (Tip-on) voor een strakkere look.
Zo kan het ook:
Het witte hoogglans front kunt u ook laten lakken in 1950
kleuren. Evenals de greeplijst trouwens.

Model
GL7100 & Edena
Kleur
hoogglanslak ijs &
zijdeglanslak lichtblauw
(NCS S 1510-B20G)
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Model
GL5100
Kleur
zijdeglanslak ijs

Aanrechtblad:
massief hout.

Pure
Basic
Woonstijl: Modern.
Trends: Scandinavisch, natuurlijke materialen, licht.

€ 30.000

€ 25.000

Greeploos.
Zijdeglanslak.

€ 20.000

Fris wit gecombineerd met natuurlijk hout.
€ 15.000

Zo kan het ook:
U kunt besparen door de keuken en het aanrechtblad
uit te laten voeren in kunststof. De greeplijsten in
deze keuken kunnen ook in wit worden uitgevoerd.
Is ijs niet uw favoriete kleur wit? Keller biedt maar liefst
1950 NCS lakkleuren.
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€ 10.000

€ 5.000
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City Chic
Woonstijl: Modern.
Trends: Warm hout, mat zwart, cognac kleur, marmer.
Modern design en koele stenen oppervlakken,
gecompenseerd door warm hout, stof en leer.
Zo kan het ook:
Hoewel niet van echt te onderscheiden, is het houtdecor
hier van kunststof. Houtfineer is echter ook mogelijk.
De greeplijst kan in 1950 kleuren. De open kasten,
hier in mat zwart kunststof kunnen ook gelakt worden.
Het stenen aanrechtblad in marmerlook kan tevens in
laminaat. Niet minder mooi, wel minder duur.

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

Warm eiken.

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000

Aanrechtblad:
marmer wit.

Model
GL2000
Kleur
warm eiken
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Model
Elba
Kleur
hoogglans wit

Aanrechtblad:
kunststof
grijs/beige.

Hoogglans
kunststof.

Modern
Romance
Woonstijl: Modern.
Trends: Hoogglans wit, greige hout, stoffen.

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

Modern hoogglans wit kunststof met warm houtrepro.
Hier en daar romantisch pastel. Gezellig aanschuiven € 5.000
op het bankje aan de keukentafel dat van hetzelfde
materiaal als de rugwanden is gemaakt.

Rugwanden en
bankje: kunststof
houtrepro.

Zo kan het ook:
Voor een meer luxe uitstraling, kun je de keuken
laten uitvoeren in hoogglanslak, het blad in composiet of
steen en de rugwanden en het bankje in echt hout.
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Terracotta
Dreaming
Woonstijl: Modern.
Trends: Zachte kleuren, naturel, koper.
Aardetinten als truffel, terra en (zacht)roze,
hier gecombineerd met actueel rood koper.

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

Zo kan het ook:
Met een kunststof blad i.p.v. keramiek kunt u
geld besparen. Ons assortiment stelt u in staat
de keuken in exact dezelfde kleur in een andere
afwerking uit te voeren. Ook de greeplijsten kunnen
(zonder meerprijs) in kleur worden uitgevoerd.

€ 10.000

€ 5.000

Aanrechtblad:
keramiek.

Deur melamine,
greeplijst aluminium.

Model
GL2000
Kleur
truffel
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€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

Gewassen eiken.

€ 5.000

Nordic
Touch
Woonstijl: Modern.
Trends: Scandinavisch, pastel, minimalistisch.
Frisse grijze en witte tinten met hier en daar vergrijsde
pastels, maar ook de warmte van hout en vintage details.
Zo kan het ook:
De keuken laten uitvoeren in lak is luxueuzer maar
ook duurder. Een kunststof blad i.p.v. composiet is
daarentegen vriendelijker voor uw portemonnee.

Glanzend kunststof
met bovenkasten in
houtrepro.

Aanrechtblad:
composiet in grijze tint.

Model
Briljant & Elba
Kleur
wit & gewassen eiken
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Greeploos hoogglans
kunststof.

Aanrechtblad:
composiet, 8 cm dik.

Geo
Graphic
Woonstijl: Modern.
Trends: Grafisch, zwart-wit, geometrische vormen.
Voor de kookliefhebber met veel ruimte; deze
keuken is voorzien van veel, luxe en professionele
inbouwapparatuur, een plafondafzuigunit
en (kokendwater)kranen.
Zo kan het ook:
Als u kiest voor een kunststof blad heeft dit een
verlagend effect op de prijs. Dat is ook het geval
als u voor minder en/of andere apparatuur kiest.

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000

Model
GL4000 & Elba
Kleur
hoogglans ijs
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Urban
Blush
Woonstijl: Modern.
Trends: Steen(look), roodtinten, natuurlijk hout.
Interessante mix van warme hout- en roodtinten, koele
kleuren en steenachtige materialen.

Niet van echt
te onderscheiden
beton-look.

Zo kan het ook:
Het niet van echt te onderscheiden melamine houtdecor
kan ook in houtfineer. Dat kost dan iets meer. De Fenix
aanrechtbladen vervangen door laminaat bespaart u
weer kosten.

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000

Model
GL2000

Houtlook
blond eiken.

Kleur
blond eiken & beton
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Model
Elba
Kleur
kiezel

Kunststof met
RVS greeplijst.
Aanrechtblad: composiet,
20 mm dik in greige tint.

Pebble
Beach
Woonstijl: Modern.
Trends: Warmte, grijs-beige kleuren.

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

Warme, vergrijsde bruin- en grijstinten zorgen
voor een modern strak, maar warm interieur.
Zo kan het ook:
De keuken laten uitvoeren in lak, geeft een
luxere uitstraling, maar kost wel wat meer.
Een kunststof blad i.p.v. composiet is vriendelijker
voor uw portemonnee.
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€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000
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€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 05.000

Northern
Nature
Woonstijl: Modern.
Trends: Scandinavisch, pastel, licht hout.
Modern en licht. Typisch Scandinavisch is de
eenvoud, het pastelgroen en het lichte hout.
Zo kan het ook:
Er is hier gewerkt met greeploze keukenkasten
in gelakte uitvoering. Heeft u liever een knop
of greep op het front? Geen enkel probleem.
En in melamine kunststof is uw keuken nog
bereikbaarder ook.

Verdekte
ontluchting.

Usb-converter en
telefoonoplader.

Model
GL5100
Kleur
zijdeglanslak wit
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Touch of
Gold

Structuurlak.

Woonstijl: Modern-industrieel.
Trends: Grijs, okergoud, ijzer.
Matte grijstinten met okergoud als fris accent.
Het industriële wordt geaccentueerd door de
stoere industriële handgreep.

Aanrechtblad:
volkern kunststof 12 mm dik.
Barblad:
50 mm dik kunststof.

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

Zo kan het ook:
De keuken laten uitvoeren in kunststof is
vriendelijker voor uw portemonnee. Past geel niet
in uw interieur? Bij Keller kunt u kiezen uit
1950 lakkleuren.

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000

1950 NCS
lakkleuren
voor uw
personal touch.

Model
Crystal
Kleur
structuurlak grijs (NCS
S 4000-N) & Yellow Gold
(NCS S 2060-Y10R)
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Model
Evia
Kleur
ultra mat carbon

Matt
Black
Woonstijl: Modern.
Trends: Zwart, mat, beton.

Personal touch:
Tip-on versterkt
de strakke look.

34

Zwart is de trend. Matte kleuren eveneens.
Greeploos Tip-on maakt het geheel ultra strak.

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

Zo kan het ook:
Werkt u liever met een greeplijst of een knop of
greep op de fronten? Geen probleem, u kunt kiezen
uit vele soorten en kleuren. En is een betonnen blad
u te gortig? Een betonlook in kunststof, is warmer,
onderhoudsvriendelijker en goedkoper.

€ 10.000

€ 5.000

Ultra mat is
fingerprint-proof.
35

Klassiek
De klassieke woonstijl is statig en elegant, waarin het interieur bol staat van luxe en antiek.
Kenmerkend zijn symmetrische lijnen, ornamenten, (donker) hout, rijke stoffen, zuilen,
haarden, rijkgevulde boekenkasten en kroonluchters. Een gevoel van luxe en weelde.
Accessoires die de klassieke stijl benadrukken zijn erfstukken en oude serviezen.
Maar ook de klassieke woonstijl wordt steeds moderner. Bijvoorbeeld de sfeer van een
luxe hotel, waarbij klassieke elementen op een moderne manier worden toegepast.
Kies voor een interieur met royale meubels, luxe leersoorten, hoogglans zwarte lak
en moderne kroonluchters. Luxe, status en rijkdom blijven in de modern klassieke
woonstijl centraal staan.

Rijke stoffen,
ornamenten,
kroonluchters.
Een gevoel van luxe
en weelde.
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Model
GL5100 & Cascada
Kleur
zijdeglanslak donkergroen
(NCS S 7005-B80G) &
walnoot

Bargedeelte:
kaderfront in walnoothoutlook
gecombineerd met marmer
wit.

€ 30.000

Bliss
Boutique

€ 25.000

Woonstijl: Klassiek.
Trends: Metallic, donkere kleuren, decadent.

Personal touch:
Goudgelakte
greeplijsten.

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000
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De glamoureuze sfeer van boutique hotels. Klassiek groen,
warm hout en cognactinten, gecombineerd met luxe marmer
en gouden accenten typeren deze glamoureuze stijl.
Zo kan het ook:
Klassiek donkerblauw, bordeaux rood of zwart met goud, warm
hout en cognackleuren. Bij Keller Keukens geen probleem,
want u kunt zonder extra kosten kiezen uit 1950 lakkleuren.
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Model
Cascada & GL3000
Kleur
grafiet naaldhout & ultra
mat antraciet

€ 30.000

Aanrechtblad:
keramiek.

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000

Fleetwood
Matt
Woonstijl: Klassiek.
Trends: Natuur, groen, mat.
Materialen en kleuren komen rechtstreeks uit de natuur en
geven rust en ruimte. Gegroepeerde planten versterken
het effect.
Zo kan het ook:
Vervang ultra mat en de gelakte open boekenkastjes
door melamine en het aanrechtblad door kunststof en
de prijs zal lager uitkomen. De kastenwand minder
hoog en groot maken scheelt logischerwijs ook in prijs.

Klassiek kadermodel in houtlook
gecombineerd met ultra mat
antraciet kunststof in greeploze
uitvoering.

40

41

Sturdy
Classic

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

Woonstijl: Klassiek.
Trends: Warm hout, zwarte accenten, stoere details.

€ 15.000

Klassieke elementen zoals de boekenkast, de donkere
wanden en plavuizen vloer in de mix met ruw hout, steen en
een stoer fornuis.

€ 10.000

€ 5.000

Zo kan het ook:
De kunststof deuren zijn ook verkrijgbaar in houtfineer, dat
is natuurlijker, maar ook duurder. Het stenen blad kunt u
echter ook kiezen in kunststof zonder de mooie uitstraling te
verliezen.

Model
Elba
Kleur
gewassen eiken

Warm eiken
houtrepro
front.
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Personal touch:
vintage behang achter
gehard glas.

Granny
Chic

Trendkleur
Powder Pink.

Woonstijl: Klassiek.
Trends: Pastel, vintage, bloemetjespatronen.
€ 30.000

Zoete kleuren, bloemetjesmotieven en
nostalgie uit grootmoederstijd.
Zo kan het ook:
Een kunststof front i.p.v. het hier getoonde
gelakte model is niet alleen prijs-, maar ook
onderhoudsvriendelijker. Voordeel van lak is dat
u kunt kiezen uit 1950 kleuren.

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000

44

Kunststof strak
kadermodel in
zijdeglanslak.

Model
Chelsea
Kleur
zijdeglanslak wit (NCS
S 0500-N) & Powder Pink
(NCS S 1030-Y90R)
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Olijfgroengelakte kasten.

Raw
Nature

Aanrechtblad:
kunststof
in steenlook.

Woonstijl: Klassiek-modern.
Trends: Natuur, groen in huis, donker hout.

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

Haal buiten naar binnen. Warm hout en veel groen
geven deze keuken een haast exotische sfeer.
De tegeltjes op de achterwand versterken dit
effect. Het matzwarte fornuis, de afzuigschouw en
de lamp voegen een industriële touch toe.
Zo kan het ook:
Geeft u de voorkeur aan natuurproducten? Vervang
het houtlook front dan door echt hout. Houdt u
niet van olijfgroen? De 1950 lakkleuren van Keller
bieden u altijd een kleur die u persoonlijk beter
past.

€ 10.000

€ 5.000

Warm houtrepro front.

Model
Elba & Crystal
Kleur
ruw eiken &
structuurlak olijfgroen (NCS
S 4020-G50Y)
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Bohemian
Classic
€ 30.000

Woonstijl: Klassiek-landelijk.
Trends: Boheems, donkerrood, bloemen.

€ 25.000

€ 20.000

Aanrechtblad
en spatranden:
natuursteen.

Een frivole mix van klassieke, landelijke en kleurrijke Bohemian invloeden met als eyecatcher
het uitbundige bloemenbehang, waarin alle kleuren terugkomen. Durf stijlen, materialen en
kleuren te combineren.

€ 15.000

€ 10.000

Zo kan het ook:
Vervang de houten fronten door kunststof en u krijgt een ander prijsplaatje. Hetzelfde geldt als
u het natuurstenen blad vervangt door kunststof dat eveneens in diverse diktes verkrijgbaar is.

€ 5.000

Model
Zuylen & Bredevoort
Kleur
structuurlak grijs (NCS
S 3000-N)

Combi van gelakt houten
kaderdeuren en gegroefde fineer
deuren in grijze structuurlak.
48
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Het buitenleven
en nostalgie
staan centraal.

Landelijk
Veel mensen houden van een sfeervol, landelijk interieur. Hierin staan het buitenleven,
nostalgie, comfort en handwerk centraal. De landelijke woonstijl weerspiegelt het
romantische plaatje van dat leuke, oude boerderijtje op het platteland in je eigen interieur
met veel karakteristieke kenmerken zoals pure bouwmaterialen, natuurlijke materialen,
balkenplafonds en zichtbare dakconstructies.
De landelijke woonstijl wordt ook moderner, maar toch nog steeds met doorleefde
objecten met een ziel, zoals brocante en karakteristieke details.
Kenmerkend is het gebruik van veel natuurlijke materialen zoals hout, steen, grove
structuren, linnen, katoen, kalk, riet en sobere kleuren. Accessoires zoals kussens
en plaids geven de ruimte sfeer en warmte.

50
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Mantel en staanders in
hetzelfde materiaal als
de keuken.

Modern
Farmhouse
Woonstijl: Landelijk.
Trends: Grof hout, koper, rustieke materialen.

€ 30.000

€ 25.000

Natuurlijke en doorleefde materialen (hout en steen) in een
modern strak en symmetrisch design, maar met nostalgisch
koper als accent. Nog een mooi detail; de granieten
spoelbak. De muur en schouw zijn met kalkverf behandeld.
Zo kan het ook:
Bij Keller kunt u het hier getoonde fineerfront ook in
houtrepro kiezen. Zelfde look, ander prijskaartje. Dat geldt
ook voor het granieten aanrechtblad; in kunststof ook mooi.

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000

Model
Maine
Kleur
beits grijs
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Country
Living
Woonstijl: Landelijk.
Trends: Aardetinten, rustieke details.
Grijs, greige en gebroken wit. De houten vloer maakt het hier
extra warm en de keramische spoelbak geeft de keuken die
echt landelijke boerderijsfeer.
Zo kan het ook:
Deuren uitvoeren in (gelakt) hout maakt de keuken rijker,
maar ook duurder. Als het blad wordt uitgevoerd in kunststof
steenlook maakt dat de keuken echter voordeliger.

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

Pilasters accentueren
de landelijke sfeer.

Aanrechtblad:
terrazzo met opvallende
keramische spoelbak.

Kunststof keuken
in kadermodel.

036 :peerG

€ 10.000

€ 5.000

Model
Firenze
Kleur
mokka
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Model
Loevestein
Kleur
beits grijs

Aanrechtblad:
kunststof steenlook.

Oak Aged
Woonstijl: Landelijk.
Trend: Natuurlijk hout, donkere accenten en accessoires, vachten.

€ 30.000

€ 25.000

Natuurlijke materialen zoals hout en steen en een vacht op het bankje
aan de houten keukentafel.
Zo kan het ook:
Uitvoering in kunststof houtrepro maakt de keuken goedkoper,
zonder dat deze zijn uitstraling verliest. Liever een stenen of
composiet blad? Geen probleem, maar dat kost wel iets meer.

€ 20.000

Houten keuken in
kadermodel.

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000
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Model
Nijenborgh & Moyland
Kleur
zijdeglanslak Botanic
Green (NCS S 6530-G10Y)
& structuurlak zwart (NCS
S 9000-N)

Botanic
Vintage
Woonstijl: Landelijk.
Trends: British racing green, marmer, goud.
Groen is de trend, niet alleen als kleur, maar ook in de vorm
van planten in huis. Dat past prima in een landelijk interieur.
Zo kan het ook:
De gefineerde deuren zijn bij Keller naar keuze uitvoerbaar
mét of zonder groeven. In plaats van zwarte of groene
lak kunt u voor een natuurlijker effect ook kiezen uit 5
beitskleuren.
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KELLER KEUKEN INSPIRA
IPSWICH SCHELP
Houtfineer front met
groeven in structuurlak.

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

Personal touch.
Gouden kraan
& spoelbak.

€ 10.000

€ 05.000
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Model
Finsbury
Kleur
zijdeglanslak basalt

Delfts blauw,
de personal touch.

Aanrechtblad:
kunststof houtlook.
€ 30.000

€ 25.000

Houtstructuur
kunststof, zijdeglans
gelakt.

€ 20.000

€ 15.000

Dutch
Prestige
Woonstijl: Modern-landelijk.
Trends: Houtstructuren, Delfts blauw,
aardewerk.
Grijs en (Delfts) blauw vormen de basis
voor deze oer-Hollandse woontrend.

€ 10.000

€ 5.000
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Zo kan het ook:
Deuren uitvoeren in melamine houtlook en
het blad in kunststof steenlook maakt de
keuken voordeliger.
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Personal touch;
mediterrane tegels.

Kunststof in landelijk
kadermodel.

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

Aanrechtblad:
kunststof, 32 mm dik,
in betonlook.

Rustic
Charm
Woonstijl: Landelijk.
Trends: Rustiek hout, oude accessoires.

Model
Cascada
Kleur
rustiek eiken & magnolia

€ 15.000

€ 10.000

Hout maakt de combinatie met wit en grijze tinten warm
en sfeervol. Het design van de wandtegels en de tint op
de muur geeft het geheel een landelijk mediterrane look.

€ 5.000

Zo kan het ook:
De keuken laten uitvoeren in (gelakt) hout en het blad in
echt steen of composiet.
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Aanrechtblad:
composiet,
80 mm dik.

Black
Cottage
€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

In structuurlak
uitgevoerde houtfineer
keuken.

Echt landelijk, maar met een industriële touch.
De stoere lampen boven de tafel, de robuuste houten
balk boven het aanrecht, de grijs gestucte wanden en
de vloer zorgen voor een robuuste en stoere uitstraling.

Model
Zuylen
Kleur
structuurlak zwart
(NCS S 9000-N)

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000
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Woonstijl: Landelijk.
Trends: Industriële details, kleur zwart, koper.

Zo kan het ook:
De keuken uitvoeren in gelakt kunststof en het blad in kunststof
betonlook is vriendelijker voor uw portemonnee maar geeft de keuken
beslist niet minder uitstraling. Niet de juiste kleur zwart naar uw smaak?
Keller biedt u 1950 lakkleuren.
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Natural
Basic

€ 30.000

€ 25.000

Woonstijl: Modern-landelijk.
Trends: Natuurlijk hout, licht, gegroefde fronten.

€ 20.000

Veel natuurlijk hout met (gebroken) wittinten. De
strakke lijnen, het lichte composiet blad en de
moderne stoeltjes onderstrepen de moderne look.
Zo kan het ook:
De keuken uitvoeren in melamine houtlook en het blad
in kunststof steenlook maakt deze keuken voordeliger.
U kunt er ook voor kiezen deze keuken uit te voeren in
een van de vele lakkleuren van Keller Keukens.

€ 15.000

€ 10.000

Model
Zuylen

€ 5.000

Kleur
beits natuur

Aanrechtblad:
composiet 40 mm dik,
de spatrand 12 mm.

Houtfineer front
met groef.
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Houtfineer front
met groef.

Wood Works
Woonstijl: Landelijk.
Trends: Ruw hout, zwart, industriële accenten.

€ 30.000

€ 25.000

Landelijk hout met een sobere, moderne twist.
€ 20.000

Zo kan het ook:
Het houtfineer front kunt u vervangen door een kunststof deur
in houtdecor. Ziet er net zo echt uit, maar kost u minder. Voor het
authentieke, maar kostbare fornuis, vindt u bij de Keller dealer een
keur aan alternatieven.

€ 15.000

€ 10.000

Model
Wildenborch

€ 5.000

Kleur
beits grijs
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Kleuren zijn sober.
Wit, zwart en grijstinten.

Kenmerkend is het gebruik van
industriële materialen, zoals beton.

Stoere, vintage
accessoires maken
het plaatje compleet.
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Industrieel
Deze stijl zien we vaak in oude gebouwen of lofts. Het uitgangspunt is een open
ruimte waarin nog constructiedetails zichtbaar zijn met betonnen of bakstenen
wanden. Deze stijl kenmerkt zich door strakke lijnen en het gebruik van eerlijke en
industriële materialen zoals metaal, beton, steen, grof hout etc. Als accessoires
worden vaak (vintage) objecten gebruikt die niet altijd functioneel zijn, maar wel een
stoere uitstraling hebben. Denk aan de grote industriële lampen of fabriekslampen.
De vloeren zijn vaak sober en trekken geen aandacht.
De kleuren zijn sober. Wit, zwart en alle grijstinten daartussenin. Als accentkleur
wordt vaak een primaire kleur toegevoegd, zoals geel of rood.
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Personal touch:
zwarte kraan.

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000

Stoere grepen
over de breedte
van het front.

Factory
Loft

Model
Elba
Kleur
grafiet naaldhout

Woonstijl: Industrieel.
Trends: Stoer, industrieel, donkere kleuren.
Grof hout en staal zijn typische kenmerken van de industriële stijl. De
robuuste stalen tafelpoten, de grote vrijstaande koelkast en de zwarte
lampen maken de keuken extra stoer.
Zo kan het ook:
Massief houten kaderdeuren i.p.v. de hier gebruikte kunststof exemplaren
stralen meer luxe uit, maar zorgen dat de prijswijzer stijgt. Als u het
kunststof blad vervangt door steen of composiet gebeurt hetzelfde.
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Model
Crystal
Kleur
structuurlak zwart
(NCS S 9000-N)

Aanrechtblad:
keramiek,
50 mm dik.

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

In structuurlak
uitgevoerde strakke deur.
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€ 10.000

€ 5.000

Brooklyn
Brick
Woonstijl: Industrieel.
Trends: Roest kleuren, mat, zwart, rood.
Stoer industrieel door de bakstenen wand met een
fris kleuraccent.
Zo kan het ook:
De keuken uitvoeren in ultra mat kunststof en het
blad in kunststof metaallook maken deze keuken
nog betaalbaarder. Met de 1950 NCS lakkleuren
van Keller bepaalt u zelf uw favoriete tint zwart.
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Model
GL2000, Elba & Crystal
Kleur
oud eiken & structuurlak
Midnight Blue (NCS
S 8010-R90B)

Aanrechtblad:
beton.

Concrete
Jungle
Woonstijl: Industrieel.
Trends: Beton(look), donkerblauw, metaal.
Kom binnen in deze industriële loft met beton, hout, stof en
leer als stoere basis. De oud eiken houtlook geeft warmte
aan deze strakke industriële look met koel trendy nachtblauw.
De handlettering op de schoolbordverfwand en de
smeedijzeren schragen geven de ruimte een extra
personal touch.
€ 30.000

Zo kan het ook:
Een kunststof blad in betonlook maakt deze keuken
bereikbaarder. En met de 1950 NCS lakkleuren kunt u de
accentkleur aan uw persoonlijke voorkeur aanpassen.

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 05.000
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Midnight Blue structuurlak (NCS) met warm oud
eiken houtlook.
77

Smartcubes van gelast
metaal versterken de
industriële look.

Kokendwaterkraan
in Gun Metal.

€ 30.000

Fronten in
metaal zwart.

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000
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Model
Bolton
Kleur
metaal zwart

Black
Metal
Woonstijl: Industrieel.
Trends: Verweerd materiaal, zwart, metaal, steen.
Helemaal van nu: industriële look, donkere kleuren,
stoer metaal en steen. De gietvloer en de groffe
betonlook muur vormen de perfecte basis.
Zo kan het ook:
De grof gelaste, open stalen kasten kunnen bij Keller
ook in een strakkere zwart stalen uitvoering.
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Model
Merestein & Crystal

Oranje voor
de personal touch.

Kleur
structuurlak basalt & oranje
(NCS S 0585 Y70R)

Gelakte houtfineer keuken in
gegroefde uitvoering.

Aanrechtblad:
zwart glanzend composiet.

Urban Life
Woonstijl: Industrieel.
Trends: Steen en hout, felle kleuren, oude materialen.

€ 30.000

€ 25.000

Stoer industrieel door de bakstenen wand met een fris
kleuraccent.
Zo kan het ook:
Is oranje niet uw kleur? De 1950 NCS lakkleuren van
Keller stellen u in staat elke accentkleur in uw keuken
aan te brengen die u maar wilt.

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 05.000
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Raster 130
Keller Keukens

Mooi
van
buiten

Alle Keller keukens zijn zonder meerprijs uitgevoerd

Keller assortiment

in Raster 130 maatvoering. Dit zorgt voor meer
kastinhoud, een lagere plint en geoptimaliseerde

Een keuken persoonlijk maken is bij Keller

werkhoogte.

eenvoudig. We beschikken over zoveel modellen,
afwerkingen en kleuren dat u altijd slaagt. Zo
hebben we voor alle woonstijlen, verschillende
modellen in diverse kleuren en afwerkingen. Altijd

Voegenbeeld 4/4

volgens de laatste trends. Ga langs bij één van onze
Keller dealers om de mogelijkheden te zien en te

Greeplijsten
in kleur

voelen.

De afstand tussen de fronten is slechts 4/4 mm,
zowel horizontaal als verticaal. Dit geeft de keuken
een strakke uitstraling.

Om de greeploze keuken écht persoonlijk te
maken zijn de greeplijsten van onze greeploze
keukens beschikbaar in meer dan 1950 kleuren
in zijdeglanslak en 5 nieuwe metallic-lakkleuren;

Laserafkanting
Laserafkanting van de fronten zorgt niet alleen
voor een mooi en strak beeld, maar het verlengt

goud, koper, brons, titaan en gun metal.

1950 NCS
lakkleuren

Onderkant bovenkasten in kleur.

ook de levensduur van uw keuken. Door de

Greeploos;
horizontaal én
verticaal
Uitstraling valt of staat vaak met oog voor detail.
Daarom zijn greeploze Keller keukens ook echt

precisie van de lasertechniek is er geen optische

Alle lakbare Keller modellen zijn verkrijgbaar in

lijmnaad aanwezig en zijn de randen makkelijk

maar liefst 1950 verschillende NCS lakkleuren.

schoon en mooi te houden.

Het is mogelijk om uw hele keuken, of slechts een
detail in een van deze kleuren uit te laten voeren.
De 1950 NCS kleuren zijn verkrijgbaar in zijdeglans-,
structuur- en hoogglanslak.

Hout is mooi, warm, natuurlijk en veelzijdig. Het

Verdekte
ontluchting

houtassortiment van Keller is uniek. U kunt kiezen
uit strakke modellen of massieve kadermodellen.
In grof stoer hout met noesten of met een fijnere
nerf zonder noesten. Vervolgens kunt u het front
laten voorzien van een beits voor de natuurlijke
authentieke look, maar ook laten lakken in een van

in álle opzichten greeploos. Dus niet alleen
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Hout

horizontaal, maar ook verticaal, zodat het effect van

Geen ontsierende ventilatieroosters in de plinten

onze 1950 NCS lakkleuren. En alsof dat nog niet

minimalistisch design op geen enkele manier kan

van apparatenkasten, door toepassing van

genoeg is kunt u qua lak nog kiezen voor zijdeglans-

worden verstoord. Het resultaat is strak, puur en

dubbele melamine of kunststof ventilatiebodem

of structuurlak.

volmaakt eigentijds.

in de kast.
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De snelste
trendvolger

Keller Keukens

Mooi
van
binnen

Keller beschikt over een eigen design- en
ontwikkelingsteam. Een team dat de internationale
ontwikkelingen op de voet volgt en vertaalt naar
de Nederlandse keukenmarkt. Zo ontstaat puur

Laden en korven

Nederlands design met oog voor Nederlandse
behoeften, leefgewoonten en woningen. Een
perfecte keukenmatch.

Betaalbaar
maatwerk

Voor de personal touch kunt u bij Keller kiezen

Trends volgen elkaar in hoog tempo op. Om

uit lichtgrijs of antraciet. Alle laden en korven

bij te blijven in deze snel veranderende wereld

zijn 100% uittrekbaar, standaard voorzien van

bezoekt ons design- en ontwikkelingsteam alle

Op basis van ons uitgebalanceerd keukenprogramma

dempingstechniek en voorzien van een luxe anti-

toonaangevende (meubel)beurzen in Europa. We

kunnen we bijna alle persoonlijke klantwensen

slip inlegmat. De korven zijn ook nog eens voorzien

pikken de trends dus al in een vroeg stadium op

invullen. Maar “een keuken op maat” betekent

van een fraaie glazen zijdevulling.

en vertalen ze naar onze keukens, zodat u altijd

ook “passend binnen het budget”. Dat doen we

verzekerd bent van een actueel en eigentijds

door alternatieven te bieden. Alternatieven in

assortiment.

materialen, goedkoper óf duurder, maar zonder

Standaard fraaie en
beschermende aluminium bodemplaat in de gootsteenkasten.

dat het ten koste gaat van de uitstraling van de
keuken. Ons uitgebreide assortiment in materialen
en afwerkingen zorgt ervoor dat we een oplossing
kunnen bieden binnen elke prijsklasse. Een
comfortabele gedachte voor wie de balans zoekt
tussen schoonheid en prijs.

Scharnieren
Alle Keller keukens zijn voorzien van luxe
scharnieren met geïntegreerde demping voor
geruisloze en vloeiende

Standaard leidingen ventilatieruimte
achter de kasten

sluitbewegingen.

Kwaliteit
& garantie
Mooi gaat bij Keller hand in hand met kwaliteit.
Een lange levensduur en zorgeloos gebruik van de

De klepscharnieren

Kabels en leidingen hoeven niet door de kasten te

keuken zijn bij Keller standaard ingebouwd. U krijgt

kunnen optioneel

lopen of ingefreesd in de muur.

5 jaar onvoorwaardelijke fabrieksgarantie op alle

worden uitgevoerd met

keukenmeubelen. Dat betekent dat als de kwaliteit

elektrische servo drive

van de afwerking niet aan de norm voldoet of een

bewegings-

onderdeel niet naar behoren functioneert wij er

ondersteuning.

voor zorgen dat het kosteloos wordt vervangen of
hersteld.
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1946

Al meer dan
80 jaar een
vertrouwde
naam

De allereerste
Keller keuken!

1946

1970

De persoonlijke
Keller keuken anno nu.

In 1935 start Gerard Keller, zoon van een

Anno nu zijn dat de pijlers waarop Keller

Rotterdamse meubelmaker, samen met

Keukens rust en op grond waarvan wij

zijn broer Henk een bedrijf in parketvloeren.

ons een vaste plaats hebben veroverd in

Aanvankelijk importeren ze die, maar al

de top van de Nederlandse keukenmarkt.

Meer dan 80 jaar verstand van keukens. Het succes van

snel gaan de ondernemende broers ze zelf

Vanuit onze ervaring en expertise in

Keller Keukens komt niet uit de lucht vallen. Sinds de start

maken. Gedwongen door schaarste aan

de projectmarkt, maken we mooie en

grondstoffen, gaan ze tijdens de oorlog

bereikbare keukens voor de klanten van

in 1935 vinden onze keukens hun weg naar honderd-

(klein)meubelen maken. Zo weten ze de

vandaag. Niet alleen via ons uitgebreide

duizenden Nederlandse huishoudens.

oorlog succesvol te overleven en dat blijft

dealernetwerk in Nederland, ook ver

niet onopgemerkt.

daarbuiten. In Groot-Brittannië bijvoorbeeld
hebben we eveneens een landelijk

1952
1953

Hoewel ze nog nooit een keuken hebben

netwerk van Keller dealers. En ook in

gemaakt, krijgen Gerard en Henk van

Portugal, Frankrijk, Malta, Amerika, India,

Bredero’s Bouwbedrijf in 1946 een

Dubai en Marokko worden al jaren Keller

opdracht voor maar liefst 1.000 keukens.

keukens verkocht.

Ze halen die order binnen op basis van
hun goede reputatie, het vakmanschap,
het mooie design voor een goede prijs,

Ook in de jaren zeventig
maakten wij
keukens persoonlijk.

de persoonlijke manier van zakendoen en
de vergaande samenwerking om tot een
voor beide partijen bevredigend resultaat
te komen.
1977 - 1978
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Hal 2, Bergen op Zoom.

Onze keukenfabriek is een van de grootste en
modernste in Europa. Met ca. 240 gemotiveerde
medewerkers maken we gemiddeld 2.500
keukens per week. Elke week vertrekken er ca. 250
vrachtwagens met keukens naar onze klanten.

100%
made
in Holland
Een nieuwe keuken is een bewuste keuze voor vele jaren kookplezier. U stelt de
keuken met zorg samen en met dezelfde zorg maken wij hem voor u. Gewoon hier
in Nederland, want alle Keller keukens maken wij in onze eigen fabriek in Bergen
op Zoom. Daar produceren we elke dag weer met veel zorg al die persoonlijke
keukens. Elk detail telt, elke wens is belangrijk. Dat betekent dat we soms inventief
moeten zijn en moeten zoeken naar creatieve oplossingen. Maar dat kunnen we
bij Keller als geen ander. We testen, onderzoeken en verbeteren ons product zelf.
Dat maakt ons betrokken en vindingrijk. Of het nu gaat om het keukenontwerp of
het materiaal- en kleurgebruik: wij zien een deur waar anderen een muur zien.
Uit dat enthousiasme komen mooie keukens voort.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
Bij Keller hebben we oog voor de wereld waarin we leven. MVO is opgenomen als
strategisch speerpunt in ons beleid. Dat vinden wij vanzelfsprekend en zo nemen
wij verantwoordelijkheid voor de effecten van onze activiteiten op mens en milieu.
We maken bewuste keuzes om een goede balans te bereiken tussen People,
Planet en Profit. Op dit moment:
 worden onze keukens op CO2 neutrale wijze geproduceerd;
 gebruiken we in onze lakkerij vrijwel alleen nog lak op waterbasis;
 wordt de fabriek verwarmd door verbranding van ons eigen
houtafval in een biomassaketel;
 wordt warmte gerecirculeerd van het stofafzuigsysteem;
 brandt er in de gehele fabriek ledverlichting;
 wekken we jaarlijks 350.000 kWh elektriciteit op;
 gebruiken we alleen elektrische transportmiddelen;
 zijn we MVO prestatieladder niveau 4 gecertificeerd!

88

89

Melamine (1)
Een sterke melamine toplaag voor en achter
op keiharde vezelplaat, rondom voorzien van
laser kantenband voor een superieure kwaliteit.

Keukenmaterialen en
afwerkingen

In twee uitvoeringen verkrijgbaar (strakke of
kaderdeur). De houtrepro’s zijn niet van echt
hout te onderscheiden en de unikleuren
zijn er in oneindig veel varianten. Melamine;
praktisch, uiterst veelzijdig, duurzaam, mooi en
aantrekkelijk geprijsd.
Kunststof ommanteld (2)
MDF leent zich perfect voor het infrezen van
profielen en kaders, waarna het 3-zijdig wordt
ommanteld met kunststof. Verkrijgbaar in veel
verschillende modellen en in 9 Master kleuren.
2

3

Hoogglans kunststof (3)

6

Een harde hoogglans kunststof toplaag op
een MDF basis, rondom voorzien van laser
Het is niet exact af te kaderen, want in één keuken

kantenband voor een superieure kwaliteit.

MDF gelakte fronten (5)

Verkrijgbaar in 9 Master kleuren.

Fronten op basis van MDF met een lakdragende
toplaag die kan worden afgewerkt met

worden vaak meerdere materialen toegepast,

Mooi is voor iedereen anders. Mooi is persoonlijk,
evenals het budget. Ons assortiment is zo samengesteld

maar globaal genomen kunnen we de beschikbare

Ultra mat kunststof (4)

zijdeglans- of structuurlak. Keuze uit diverse

materialen en afwerkingen als volgt indelen:

Fronten van MDF met een extreem mat

modellen, 9 Master kleuren of 1950 NCS kleuren.

oppervlak dat fluweelzacht aanvoelt (soft touch).

dat het altijd mogelijk is om binnen uw budget een

Verkrijgbaar in 6 actuele kleuren.

Houtfineer (6)
Niets zo warm als echt hout(fineer). Een MDF

Duurder

persoonlijke droomkeuken te realiseren, zónder
concessies te doen aan sfeer en uitstraling. Dat doen we
door keuzes te bieden in stijlen, modellen, materialen,

7

kern voorzien van een dikke laag houtfineer.

(MDF) hoogglans gelakt (8)

Strakke deuren of voorzien van een of meerdere
verticale groeven. In een natuurlijke kleur

Massief hout gelakt/gebeitst (7)

gebeitst (5 kleuren) of in kleur gelakt (9 Master of
1950 NCS kleuren). Met een rustige tekening (fijn

afwerking en kleuren.

hout) of lekker stoer en ruw (grof hout).

Houtfineer gelakt/gebeitst (6)

Massief hout (7)
(MDF) gelakt (5)

Massief houten fronten bestaan uit een massief
houten kader en een gefineerd binnenpaneel.
5

Ultra mat kunststof (4)

Verkrijgbaar in verschillende varianten kaders.
Keuze uit fijn of grof hout. In natuurlijke kleur
gebeitst (5 kleuren) of in kleur gelakt (9 Master

Goedkoper

Hoogglans kunststof (3)
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1

of 1950 NCS kleuren).
Hoogglanslak (8)

Kunststof ommanteld (2)

Front op basis van MDF met een lakdragende
toplaag die wordt afgewerkt met hoogglanslak.

Melamine (1)

Keuze uit 9 Master kleuren of 1950 NCS kleuren.
4

8
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Composiet, keramiek en porselein keramiek (5)
De uitstraling van (natuur)steen, maar zonder

Werkbladen

de nadelen daarvan. Harder en minder poreus.
Heel veel verschillende uitvoeringen, afwerkingen
en kleuren.

4

Solid Surface (6)
Duurzaam en 100% homogeen. Het unieke van deze
bladen is dat ze volledig naadloos in vele vormen
te verwerken zijn en dat kleine beschadigingen
eenvoudig zelf zijn te repareren.

Zoals in keukenmaterialen zijn er ook op het gebied

Lightbeton en Terrazzo (7)

van werkbladen veel verschillende soorten in

Het stoere uiterlijk van beton, maar beter

verschillende prijsklassen verkrijgbaar. Heeft u een

2

bepaalde keukenstijl in uw hoofd? Dan zijn er altijd

verwerkbaar doordat het een lichtgewicht kern

5

heeft. Uitermate geschikt voor de industriële

6

look. Terrazzo is een sierbeton dat bestaat uit
cementgebonden marmerkorrels.

meerdere werkbladmaterialen die daarbij passen.
Zo kunt u binnen uw budget blijven en toch uw

HPL, laminaat plus, compact laminaat en ultra mat

Glas (8)

persoonlijke keuken samenstellen.

laminaat. Verkrijgbaar in ontelbaar veel kleuren,

Voor de ultramoderne, strakke woonstijl.

dessins, diktes en sterktes. De decors lopen uiteen

Homogeen, watervast, onderhoudsarm, hygiënisch

van unikleuren tot fancy fantasie decors. Hout-,

en hittebestendig.

Duurder

HPL en laminaat bladen (1)

steen-, en metaalrepro’s die niet van echt te
onderscheiden zijn en het streelzachte nano-tech

U ziet het, er zijn veel keuzemogelijkheden in

ultramat laminaat in vele kleuren.

materialen. Elk met hun eigen voor- en nadelen.
blad, de randafwerking en de spoelbak van

Werkbladen van massief hout hebben een

invloed op de prijs. De Keller keukenspecialisten

natuurlijke en warme uitstraling, maar zijn ook

kennen alle ins en outs en zijn op de hoogte van

poreus en gevoelig voor krassen.

de nieuwste trends en ontwikkelingen. Zij helpen u

7

Solid Surface (6)
Keramiek
Composietsteen (5)
Natuursteen (4)

graag persoonlijk om de keuze te maken die op alle
RVS (3)

Porselein keramiek
Lightbeton (7)

Behalve het materiaal zijn ook de dikte van een
Hout (2)

Glas (8)

vlakken het beste bij u past.
RVS (3)

Duurzaam, hittebestendig en hygiënisch. Uitermate
geschikt voor strakke, moderne en industriële

Hout (2)

keukens.

8

Ultra mat laminaat

Natuursteen (4)

Compact laminaat (1)

Goedkoper

Een natuurstenen blad is duurzaam en uniek,
want geen blad is hetzelfde. Het heeft een mooie,
robuuste uitstraling, maar ook kwetsbare kanten.
Afhankelijk van het soort is het poreuzer en
krasgevoeliger.
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3

Laminaat plus
HPL
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Accessoires

Apparatuur
en
accessoires

Kon u vroeger nog kiezen uit een tweeknops of
een éénhendel mengkraan in chroom, vandaag de
dag is een kokendwaterkraan of 3-in-1 kraan eerder
regel dan uitzondering. En ze zijn er in vele soorten,
maten en stijlen.
Ook verlichting is een belangrijk aspect in de
persoonlijke keuken. Functioneel, sfeervol of beide?
Op afstand of handmatig bediend? Spots of ledstrips? Kiest u maar.

Mooie lade- en
korfindelingen maken
uw keuken af.

Geïntegreerde
led-strips.

Wat er zich achter het front van de keuken bevindt
is ook iets om bij stil te staan. Het beïnvloedt zeker
ook de prijs van uw keuken. Zo zijn er mooie ladeen korfindelingen, korfverlichting, afvalsystemen,
slimme opbergsystemen en niet te vergeten

Apparatuur
Naast de keuken- en werkbladmaterialen zijn er nog

aansluitingen en/of oplaadpunten voor uw laptop,
tablet of smartphone. Het is allemaal mogelijk in de
hedendaagse keukens.

Een Keller keuken is uiteraard niet compleet zonder

In het gesprek met onze Keller keukenspecialisten

inbouwapparatuur. Er zijn echter ontelbaar veel

komt het allemaal aan de orde. Onze specialisten

bod komen bij het samenstellen van uw persoonlijke

merken, van duur tot goedkoop.

bieden de beste en meest actuele apparatuur en

Keller keuken en die van invloed zijn op het

Daarnaast is ook het aantal verschillende

nadelen van elk apparaat en zijn altijd op de hoogte

soorten inbouwapparaten de laatste tijd

van de laatste trends. Zij nemen u mee langs alle

geweldig toegenomen. Elk merk heeft

keuzemogelijkheden, met als doel uw nieuwe

tegenwoordig verschillende soorten ovens,

keuken ook echt uw persoonlijke keuken te maken

magnetrons, stoomovens (of slimme combinaties

waar u nog jaren plezier van heeft.

een aantal, niet te verwaarlozen factoren die aan

uiteindelijke prijskaartje.

accessoires voor elk budget, kennen de voor- en

ervan), koffiemachines, warmhoudlades en

Usb-converter en
telefoonoplader.

wijnklimaatkasten. Om nog maar te zwijgen over de
verschillende designs en kleuren.
Ook domotica is niet meer weg te denken in de
apparatuurmarkt. Slimme apparaten die met
u communiceren en die u via uw mobiele
telefoon bedient.
Kortom de keuze is enorm en de trends volgen
elkaar snel op. De ene of andere set apparatuur
scheelt u veel geld zonder dat de uitstraling van uw

Een gouden kraan en spoelbak als
eye-catcher in uw keuken.

keuken er op achteruit gaat.
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De Keller
keukenspecialist

U kunt bij onze
dealers altijd
rekenen op:
 Persoonlijke aandacht
 Vakmanschap
 Advies op maat

Omdat we het belangrijk vinden dat u uw persoonlijke wensen rustig kunt

 Begeleiding van A tot Z

bespreken met een specialist, verkopen we Keller keukens alleen via de

 Kopen in een persoonlijke en

keukenspeciaalzaak, de “local hero” bij u in de buurt. Dan weet u namelijk
zeker dat u kunt rekenen op een persoonlijk advies, professionele service en
vakkundige montage.

warme ambiance
 Betaalbaar maatwerk
 Een nette reële prijs

De Keller keukenspecialist helpt u graag om de keuken te kiezen die het beste
bij u past. U kunt vertrouwen op mensen die u objectief adviseren en stap voor
stap begeleiden, van ontwerp tot en met het moment dat u de keuken in
gebruik neemt. Niet voor niets hebben diverse Keller dealers de afgelopen
jaren de prijs voor ‘beste keukenzaak van Nederland’ gewonnen. Dat noemen
wij liefde voor het vak.
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 Geen misleidende acties
 5 jaar fabrieksgarantie op uw keuken
 A-merken apparatuur, werkbladen
en accessoires
 Vakkundige montage en nazorg
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Keller Keukens

Bergen op Zoom, Nederland

Telefoon:		

+31 (0)165 - 594 300

Keller optimaliseert voortdurend het assortiment. Modellen, kleuren en specificaties kunnen dus tussendoor wijzigen. Afgebeelde
kleuren kunnen ook afwijken van de werkelijkheid. Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze brochure.
Ga naar de erkende Keller dealer voor de meest nauwkeurige en actuele informatie.
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