
KEUKENS 
MET DE MOOISTE DETAILS  

TRENDS:   

BETONLOOK 
STRAKKE BELIJNING 
DONKERE KEUKEN 
KLEUR!
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Lieve mensen, wij willen u graag op de hoogte houden dat wij in deze onzekere tijd ook voor u klaar staan. 
Onze showroom is tijdens onze reguliere openingstijden gewoon GEOPEND. Uiteraard volgens de richtlijnen gesteld 

door het RIVM. Wij houden alle eventuele veranderingen door de overheid en het RIVM 
nauwlettend in de gaten, en waar nodig zullen wij bij sturen. Tenslotte gaat er niets boven uw en onze gezondheid. 

Wees welkom, wij staan  graag voor u klaar.
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TREND:  
BETONLOOK 
 
 
Stijlvolle keuken met strakke belijning. Een bijzonder spoel-
eiland loopt naadloos over in de rest van de woning. Mooie 
combinatie; hout en betonlook. De keuken die is gelakt in 
Celest grijs en Stucco grey kleuren heeft een zeer compacte 
U-vormige opstelling met een volledige keukenuitrusting. 
 
De vele originele apparaten maken deze keuken bijzonder  
gemakkelijk in het gebruik: het volledig uitstaand hoek-
meubel, het zuigkapelement, ideaal om al uw kruiden en 
specerijen bij de hand te hebben of de indrukwekkende 
kast voor vaatwasser, oven en magnetron. De spoelbak van 
gelijk niveau ingebouwd in een verhoogd werkblad draagt 
bij tot de volmaakte harmonie van het geheel. 
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TREND: BETONLOOK

5690,-

Inclusief inbouwapparatuur 



04
8790,-

TREND:  
KEUKENS MET STRAKKE BELIJNING 

Inclusief inbouwapparatuur 

BINNEN- EN BUITEN-
KANT OP KLEUR 
Geef uw keuken een luxe uitstraling 
met kasten op kleur.  U heeft keuze uit 
25 corpuskleuren. De binnenzijde van de 
kasten hoeven dus niet wit te zijn.

GREEPLOOS SPECIALIST 
Wij zijn specialist in greeploze keukens met een 
grote kleurkeus in fronten en greeplijsten. Hoge 
kasten zijn bovendien leverbaar met verticale 
greeplijsten.

KLEUR EN STRUCTUUR 
MATCHEN PERFECT 
Alle toebehoren zijn leverbaar in dezelfde 
kleur en structuur. Zo ontwerpen we voor u, 
een 100% persoonlijke keuken. Onze  
corpussen, fronten en grepen zijn in één en 
dezelfde kleur verkrijgbaar.



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

STRAK GREEPLOOS 
Verfijnde, witte hoogglans designkeuken. Groot contrast zijn de strakke 
witte fronten en het werkblad met het bargedeelte, waar mooi organisch 
hout een echte eyecatcher is.

6590,-

Inclusief inbouwapparatuur 

TREND: STRAKKE BELIJNING

SPANNEND 
CONTRAST 
MET ZWART-WIT

Een keuken met contrast! In deze keuken wordt een wit, hoog-
glans kook- en spoeleiland gecombineerd met een strakke, 
zwarte kastenwand met inbouwapparatuur. De keuken heeft 
een strakke belijning door de greeploze fronten. Door te werken 
met witte en zwarte muren wordt het contrast in deze keuken 
versterkt. Een zeer smaakvolle combinatie! 

SMAAK 
VOL
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TREND: EEN DONKERE KEUKEN

TREND:  
EEN DONKERE 
KEUKEN 
 
 
Stijlvol contrast tussen de soberheid van het matzwart en 
de warmte van de fronten met het aspect ruw hout. Het ziet 
er echt prachtig uit, deze compacte Nano Black-keuken met 
vochtbestendig laminaat. De perfecte combinatie van 
zachtheid en duurzaamheid. Deze nieuwe generatie high 
tech kunststof heeft een extreem mat oppervlak. Is stoot- 
en schuurvast, hygiënisch (antibacteriële eigenschappen) 
en heeft zelfs een zelfherstellend vermogen.  Kleine krasjes 
die ontstaan door dagelijks gebruik, kunnen  namelijk door 
warmte die vrij komt door wrijving met een speciale  
spons verdwijnen. 
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5590,-

TREND:  KEUKENS MET KLEUR

MIX & MATCH

TREND: KLEUR

Inclusief inbouwapparatuur 

Ontdek de onbeperkte kleurencombinaties voor een 100% persoonlijke 
keuken. Onze kasten, fronten en grepen zijn in één en dezelfde kleur  
verkrijgbaar. Kies bijvoorbeeld voor een greep in dezelfde kleur als het front 
voor een strak en eigenzinnige uitstraling van uw keuken. Of kies voor  
vrolijk, opvallend of origineel door kleuren te combineren. Mix and match 
uw persoonlijke kleurencombinatie, er zijn meer dan 1001 kleurencombi-
naties mogelijk. 

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

Bora Pure 
kookplaat 
met afzuigunit

STUNT 
PRIJS!

995,-Bij aanschaf van een 
complete keuken 
voor slechts

Actie loopt t/m 
01 augustus


