KEUKENS
01
MET DE MOOISTE DETAILS

TRENDS:
WARM HOUT
WITTER DAN WIT
DONKERE KEUKEN
CONTRAST

STUNT
PRIJS!

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.
(We hebben GEEN koopavond). 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.

Quooker 3in1 kraan
alle combi modellen
Bij aanschaf van een
complete keuken
voor slechts

599,-

Actie loopt t/m 31 december 2020
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TREND:

STRAK
GREEPLOOS

De witte keuken is nog altijd onverminderd populair. En dat
is ook wel logisch. Het is een neutrale, tijdloze kleur en past
eigenlijk in elk interieur.
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Deze verfijnde, witte hoogglans designkeuken is daar een
perfect voorbeeld van. Een mooi contrast zijn de strakke
witte fronten en het werkblad met het bargedeelte, waar
mooi organisch hout een echte eyecatcher is.

TREND:

STOER,
LANDELIJK
DESIGN!
Steeds vaker komen we keukens tegen met robuuste
materialen en materiaal-combinaties. Erg mooi is deze
strakke eilandopstelling met kaderfronten in de mooie kleur
lava. Een warme donkere grijze kleur die makkelijk past in
elk interieur. De komgrepen geven de keuken een landelijke
touch. Vervang ze door een robuuste zwarte greep en de
keuken past ook perfect bij een industriële inrichting.
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WIT TER
DAN WIT

4690,EEN WITTE KEUKEN IS TIJDLOOS EN BLIJFT MOOI!
Tijdloze witte keuken in rechte opstelling met bijpassende vrijstaande half-hoge kast met inbouwapparatuur. Praktische opstelling
met veel bergruimte, onder andere door de handige brede laden.

TREND: DONKERE KEUKEN
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Inclusief inbouwapparatuur

OOK BETONLOOK:

BETONLOOK MARVEL
Door zijn zeer bijzondere front - een betonlook in de kleur
Marvel - is deze keuken een echte eyecatcher, die helemaal
past binnen de stijl Industrieel. Een zeer mooie combinatie
is gemaakt met het blanke hout. Inclusief inbouwapparatuur
(koel-/vriescombinatie, oven, inductiekookplaat, vaatwasser
en blokschouw).

Inclusief inbouwapparatuur

5590,-
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TREND:

8790,-

KEUKENS
MET STRAKKE
BELIJNING
Mooie greeploze hoogglans keuken met praktische
(ingebouwde) kastenwand. Stijlvolle kleurencombinatie,
met warm hout en mooi werkblad.

TREND: CONTRAST

0

07
SPANNEND CONTRAST

Inclusief inbouwapparatuur

Een keuken met contrast! In deze keuken wordt een wit, hoogglans 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!

STUNT
PRIJS!

5590,CONTRAST: KLEUR MET WIT

Quooker 3in1 kraan
alle combi modellen
Bij aanschaf van een
complete keuken
voor slechts

599,-

Actie loopt t/m 31 december 2020
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Hedendaagse keuken ontwerp die met zijn tijd meegaat. Een echte leefkeuken met een
wel heel bijzonder front, dat een mooi spel van lijnen geeft. Opvallend is natuurlijk ook de
kalmerende tint Green Tea. Een echte trendkleur, maar houdt u niet van groen? Kies dan voor
één van de 25 andere kleuren micron-lak vaarin deze keuken verkrijgbaar is. Green Tea is een
kleur dat zich mooi laat combineren met de lichte kleur Everest. Met een laminaat Frost werkblad.

BINNEN- EN BUITENKANT OP KLEUR

Geef uw keuken een luxe uitstraling
met kasten op kleur. U heeft keuze uit
24 corpuskleuren. De binnenzijde van de
kasten hoeven dus niet wit te zijn.

Polsbroek 148, 7201 BZ Zutphen
T 0575-542 473, www.bocokeukens.nl
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.30 uur
Zaterdag van 09.00 - 16.00 uur

