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TREND:  
KIES VOOR 
KLEUR! 
 
 
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.
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03
8390,-

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

Inclusief inbouwapparatuur 

MIX & MATCH 
Ontdek de onbeperkte kleurencom-
binaties 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 kleuren- 
combinatie, er zijn meer dan 1001 
kleurencombinaties mogelijk. 

STRAKKE KEUKEN 
Rechte keukenopstelling, met  een leuk bargedeelte. Stijlvolle rechte grepen, leverbaar in vele kleuren. Inclusief koelkast, combimagnetron, blokschouw, 
gaskookplaat, werkblad en spoelunit.

Inclusief inbouwapparatuur 

5290,-



06
05

TREND: KLEUR

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 inbouwappara-
tuur (koel-/vriescombinatie, oven, inductiekookplaat, 
vaatwasser en blokschouw). 5190,-

Inclusief inbouwapparatuur 

TREND:  
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 zuigkap-
element, ideaal om al uw kruiden en specerijen bij de hand te heb-
ben 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. 



Inclusief inbouwapparatuur 

0
TREND: 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-keu-
ken met vochtbestendig laminaat. De perfecte combinatie van zachtheid en duurzaam-
heid. Deze nieuwe generatie high tech kunststof heeft een extreem mat oppervlak. Is 
stoot- en schuurvast, hygiënisch (antibacteriële eigenschappen) en heeft zelfs een zelf-
herstellend vermogen.  Kleine krasjes die ontstaan door dagelijks gebruik, kunnen  na-
melijk door warmte die vrij komt door wrijving met een speciale spons verdwijnen. 

07

BINNEN- EN BUITEN-
KANT 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.

08STRAK LIJNENSPEL 
Door strakke belijning wordt een keuken rustig en strak. Extra brede lades versterken dit geheel. 
Leverbaar in ontelbaar veel kleurencombinaties.

6290,-
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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 
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