BOCO
KEUKENS
8 p a g i n a ’s v o l k e u k e n i n s p i r a t i e !

Bora Pure
kookplaat
met afzuigunit
Bij aanschaf van een
complete keuken
voor slechts

STUNT
PRIJS!

995,-

Het einde van de afzuigkap.
BORA verandert de gewoonten en de architectuur in de keuken: kookdampen worden eﬀectief en stil afgezogen.
Het zicht wordt niet meer verstoord door een lawaaierige afzuigkap. Een overtuigende en meermaals bekroonde innovatie
in een compact systeem. Een revolutie made in Germany. Bestel nu het magazine: www.bora.com/magazine

www.bora.com

STRAK
LIJNENSPEL
Door strakke belijning wordt een
keuken rustig en strak. Extra brede
lades versterken dit geheel. Leverbaar in ontelbaar veel kleurencombinaties. Prijs inclusief inbouwapparatuur.

6490,-

Greeploze
hoogglans
keuken
Mooie greeploze hoogglans keuken met
praktische (ingebouwde) kastenwand.
Stijlvolle kleurencombinatie, met warm
hout en mooi werkblad. Prijs inclusief
inbouwapparatuur.

8690,STUNT
PRIJS!

Bora Pure
kookplaat met
afzuigunit

Bij aanschaf van een
complete keuken
voor slechts

995,-

HET BESTE UIT
TWEE WERELDEN
Combineer fronten met betonlook met fronten
van warm hout. In deze keuken lopen keuken en
woonkamer naadloos in elkaar over, door een mooi
wandmeubel in dezelfde betonlook.

Betrek uw keuken bij de woonkamer
Wat een prachtig gezicht, de manier waarop deze woonkamer doorloopt in de keuken. Of is het
andersom? Eerlijk gezegd is dit resultaat vrij eenvoudig te bereiken. Hoe vraagt u? Door in beide
ruimtes dezelfde kleuren en meubelen te verwerken. Kijk maar eens hoe de lange, lage kast links,
de hoge achterwand en het brede kookeiland de eenduidige uitstraling in de ruimte versterken.
Puur doordat de betonlook en de warme houten kleur in elkaar verstrengelen en telkens terugkeren.
Als u voor de zitmeubels nou een afwijkende kleur kiest, creëert u een fraai contrast in het geheel.
Het enige wat u nu nog nodig heeft is een goed glas wijn, zodat u gezellig kunt bijpraten terwijl

Veel
keus

Veel keus in hout
Onze houten keukens zijn leverbaar in veel verschillende kleuren,
gebeitst of gelakt, geborsteld of gezandstraald, eventueel met
zaagslag en/of een vintage-behandeling.
Wij laten u graag de mogelijkheden zien in onze showroom. Daarnaast
hebben we een groot aantal fronten met een zeer natuurlijke houtlook. Niet van echt hout te onderscheiden. Ook over de mogelijkheden
op het gebied van fronten vertellen we u graag in onze showroom.

Hout en
betonlook

een goede combinatie

DURF TE
KIEZEN
VOOR KLEUR!
Stijlvolle keuken in de gedurfde
kleur Shamrock. Maar... ook verkrijgbaar in 25 andere kleuren. Zo is er altijd een kleur die perfect bij u past.
De keuken is fraai afgewerkt met
een laminaat Etna Grey werkblad.

BETONLOOK
Door zijn zeer bijzondere front - een
betonlook in de kleur Marvel - is deze
keuken een echte eyecatcher. Een zeer
mooie combinatie is gemaakt met
het blanke hout. Inclusief inbouwapparatuur

(koel-/vriescombinatie,

oven, inductiekookplaat, vaatwasser en
blokschouw). Prijs inclusief inbouwapparatuur.

5590,-

Uniek afzuigsysteem; kookplaat én afzuiging in één!
De nieuwe manier van afzuigen is kookveldafzuiging. Alle geur- en vetdeeltjes worden meteen
afgezogen. De bijhorende kookdampen kunnen
niet eerst opstijgen en zich hinderlijk door de
ruimte verspreiden. De vrijgekomen vetdeeltjes
worden effectief door het roestvrijstalen vetfilter
opgevangen. Een ander voordeel is dan er geen
afzuigkap meer boven de kookplaat nodig is.
Daardoor ook veel meer mogelijkheden voor de
indeling van uw keuken.

MEER INSPIRATIE OPDOEN?
Vraag ons gratis magazine aan!
Stuur een e-mail met uw adresgegevens en wij zorgen ervoor
dat u een mooi pakketje met ons magazine ontvangt. U bent
natuurlijk ook van harte welkom in onze showroom. Wij laten
u graag alle mogelijkheden, noviteiten en trends zien.

Onvergetelijke
momenten
beginnen in een
Boco keuken

100%
MAATWERK

Alles wat we maken is maatwerk.
Wij komen daarom altijd eerst
bij u langs om op te meten.
Dat doen we overigens
kosteloos.

Combineer
met kleuren!
eggersmann moet je ervaren

De uitstraling van uw keuken wordt bepaald
door de stijl, maar zeker ook de kleur van uw

Wie de schoonheid van eggersmann keukens wil ervaren, moet beslist een bezoekje brengen

keuken. En omdat de smaken op dit gebied

aan onze showroom. Eggersmann heeft meerdere keukenlijnen: de moderne lijn, de

nogal verschillen en we u niet voor een

klassieke lijn en een Unique lijn. De keukens in de moderne lijn zijn vaak greeploos en ken-

dilemma willen stellen, bieden we u een

merken zich door een strak design. De keukens in de klassieke lijn bestaan uit natuurlijke

zeer ruime keuze uit tientallen kleuren die u

materialen en hebben warme kleuren. De landhuiskeukens passen in ieder design.

bovendien met elkaar kunt combineren!

© Vanhaaster Reclamebureau, Hoogeveen. Afbeeldingen kunnen afwijken. Prijs- en zetfouten onder voorbehoud.

100˚C KOKEND, GEKOELD EN BRUISEND WATER
Met de Quooker CUBE haal je ook gekoeld en bruisend water uit de Quooker-kraan.
In een handomdraai geniet je van een glas tintelend fris water of maak je de lekkerste limonades
en cocktails. De CUBE komt onderin het keukenkastje naast het Quooker-reservoir te staan.
Zo haal je alles uit één kraan: kokend, warm, koud, gekoeld en bruisend water.
Kijk op quooker.nl voor meer informatie.

CUBE advertentie dealer SDV keukens / RH.indd 1
CUBE
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Polsbroek 148, 7201 BZ Zutphen
T 0575-542 473, www.bocokeukens.nl
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 09.00 - 18.00 uur
Zaterdag van 09.00 - 16.00 uur
Koopavond vrijdag tot 20.00 uur

