
BOCO KEUKENS 
Alt i jd vo lop keukeninspirat ie !

Bora Pure 
kookplaat 
met afzuigunit

ACTIE 
PRIJS!

995,-Bij aanschaf van een 
complete keuken 
voor slechts

*Actie loopt t/m 31 maart 2022 (vraag naar de voorwaarden)



MEER 
INSPIRATIE 
OPDOEN?  
Vraag dan ons  
gratis magazine aan! 
 
Stuur een e-mail met uw adresgegevens en wij zorgen ervoor 
dat u een mooi pakketje met ons magazine ontvangt. U bent 
natuurlijk ook van harte welkom in onze showroom. Wij laten  
u graag alle mogelijkheden, noviteiten en trends zien.

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 schuur-

vast, 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. 

Eggersmann moet je ervaren  
Wie de schoonheid van eggersmann keukens wil ervaren, moet beslist een bezoekje brengen 

aan onze showroom. Eggersmann heeft meerdere keukenlijnen: de moderne lijn, de klassieke 

lijn en een Unique lijn. De keukens in de moderne lijn zijn vaak greeploos en kenmerken 

zich door een strak design. De keukens in de klassieke lijn bestaan uit natuurlijke materialen 

en hebben warme kleuren. De landhuiskeukens passen in ieder design.

Wij gaan graag het gesprek met  
u aan. Alleen dan kunnen wij u goed  
adviseren. Er is namelijk een enorme 
KEUZE 

Voor ons is van belang om te weten wat 
 u verwacht van uw nieuwe keuken  

en hoe u uw nieuwe keuken  
wilt gebruiken.

Henk Olthof, Boco Keukens



Onvergetelijke 
momenten 

beginnen in een 
Boco keuken

 100% 
MAATWERK 

Alles wat we maken is maatwerk.  
Wij komen daarom altijd eerst  

bij u langs om op te meten.  
Dat doen we overigens  

kosteloos.

HET BESTE UIT TWEE WERELDEN 
 

Combineer fronten met betonlook met fronten van warm hout. Een perfecte combinatie! In deze keuken lopen keuken en woonkamer 

naadloos in elkaar over, door een mooi wandmeubel in dezelfde betonlook.

Betrek uw keuken bij de woonkamer   

Wat een prachtig gezicht, de manier waarop deze woonkamer doorloopt in de keuken. Of is 

het andersom? Eerlijk gezegd is dit resultaat vrij eenvoudig te bereiken. Hoe vraagt u? Door 

in beide ruimtes dezelfde kleuren en meubelen te verwerken. Kijk maar eens hoe de lange, 

lage kast links, de hoge achterwand en het brede kookeiland de eenduidige uitstraling in 

de ruimte versterken. Puur doordat de betonlook en de warme houten kleur in elkaar  

verstrengelen en telkens terugkeren. Als u voor de zitmeubels nou een afwijkende kleur 

kiest, creëert u een fraai contrast in het geheel. Het enige wat u nu nog nodig heeft is een 

goed glas wijn, zodat u gezellig kunt bijpraten terwijl het eten wordt bereid.



Polsbroek 148, 7201 BZ Zutphen     0575 - 54 24 73 
   info@bocokeukens.nl     www.bocokeukens.nl 
 
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.30 uur Zaterdag van 09.00 - 16.00 uur

BORA 
X PURE  
PURE 
PERFECTIE 
 

De nieuwe BORA X Pure maakt indruk 

met zijn bijzonder brede kookveld en 

opvallende instroomsproeier. De opper-

vlakteinductie zorgt voor maximale 

flexibiliteit bij het plaatsen van uw 

kookpotten. Bovendien is het compacte 

systeem met zijn innovatieve sControl-

touchbediening minimalistisch, vlak 

ingebouwd, uiterst elegant, extreem stil 

en bijzonder intuïtief. Revolutie ‘made in 

Germany’. Kom naar de showroom voor 

meer informatie.

 Boco is 
premium 

BORA 
partner

TREND:  
STOER EN 
ROBUUST 
 
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. 


