KEUKENS
MET DE MOOISTE DETAILS

TRENDS:
WARM HOUT
DONKERE KEUKEN
MARMER
BETONLOOK

01
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 januari 2021

TREND:

02

BETONLOOK

Stijlvolle keuken met strakke belijning. Een bijzonder
spoeleiland 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 hoekmeubel, 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.

04
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 stooten 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.

0
03

SPANNEND
CONTRAST

DOOR DE COMBINATIE VAN ZWARTE EN WITTE FRONTEN
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!

TREND: DONKERE KEUKEN

05

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,-

06

TREND:

8790,-

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

TREND: DONKERE KEUKEN

07
STOER, INDUSTRIEEL DESIGN!

Inclusief inbouwapparatuur

Steeds vaker komen we keukens tegen met robuuste materialen en materiaalcombinaties. Erg mooi is deze strakke eilandopstelling met kaderfronten in de mooie
kleur lava.

STUNT
PRIJS!

6590,-

08

STRAK LIJNENSPEL

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

599,-

Actie loopt t/m 31 januari 2021

0

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

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

