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KEUKENS 
MET DE MOOISTE DETAILS  

Quooker 3in1 kraan* 
combi modellen (t.w.v. 1645,-) 

595,-
Bij aanschaf van 

een complete 

keuken 

voor slechts

*Actie loopt t/m 31 juli 2021 (vraag naar de voorwaarden)

STUNT 
PRIJS!



0

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 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. 

03

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 blok-
schouw).

Inclusief inbouwapparatuur 

5190,-

TREND:  
GEBLEEKT 
BETON 
 
 
Een keuken in Scandinavische stijl is voor veel mensen een 
wens. Om deze stijl te creeëren kies je voor lichte kleuren, 
neutrale kleuren, zoals wit tinten, zachte grijzen en pastel-
tinten. Combineer het met (licht)hout of -  zoals bij de keu-
ken hiernaast - gebleekt beton! Onthou vooral de 
kernwoorden: licht, puur en rust.

02

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.
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TREND: DONKERE KEUKEN

OOK EEN DONKERE KEUKEN: 
 
INDUSTRIEEL DESIGN 
Steeds vaker komen we keukens tegen met robuuste  

materialen en materiaalcombinaties. Erg mooi is deze 

strakke eilandopstelling met kaderfronten in de mooie 

kleur lava. Een chique donkere kleur, helemaal volgend de 

laatste trends. Nog meer zwart? Kies dan voor een zwarte 

kraan en spoelbak. Stijlvol!

06TREND:  
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. 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.



0
TREND: HOUTEN KEUKENS

AUTHENTIEKE SFEER 
Authentieke materialen, zoals hout en metaal geven deze keuken zijn eigen sfeer.  
Fronten met  gefineerd eikenhout in de kleur Cognac zijn gecombineerd met kasten 
in de kleur Caneo. Het meubel met de vele laden en de open onderkasten staan garant 
voor de perfecte harmonie als vanzelfsprekend resultaat.

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.

08NATUURLIJKE EENVOUD 
De keuze van de materialen was cruciaal: hout voor een zeer actueel natuurlijk effect met  
continue lijnen van een ongeëvenaarde strakheid. Zeer ergonomische werkbladen met  
niveauverschillen.  

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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