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Welkom bij Bruynzeel Keukens
Keukeninformatie voor de toekomstige bewoners van

Zuidkade te Scheveningen
Met veel plezier bieden we u meer informatie over uw nieuwe keuken. Voor dit project zijn we de samenwerking aan gegaan met next125. Next125 is een premium
keukenmerk dat staat voor authenticiteit, exclusiviteit en duurzaamheid. Een merk dat precies past bij Bruynzeel Keukens en onze uitgangspunten. We vertellen
meer over de basis van uw nieuwe keuken en de vele keuzemogelijkheden die we hierbij bieden.

Uitgebreide keuze
De keukens van next125 zijn niet alleen voorzien van een aansprekend design, ze zijn ontworpen om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken in de keuken.
Hierdoor zijn de keukens ook nog eens erg functioneel. In deze brochure bieden we een standaardopstelling aan, passend bij de beschikbare ruimte in uw nieuwe
woning. Echter is er nog veel meer mogelijk: u heeft keuze uit diverse kleuren, werkbladen, keukenapparatuur en handgrepen.

We luisteren graag naar uw wensen
Iedereen is anders. We luisteren daarom graag naar uw wensen en ontwerpen op basis hiervan een keuken die helemaal past bij u en uw nieuwe woning. Door
onze intensieve samenwerking met de aannemer in het bouwtraject, zijn alle details van het project bij ons bekend en kunnen we u zeer gericht helpen. In een
ontwerpgesprek bespreken we samen met u de mogelijkheden en voorzien we u van een 3D keukenontwerp en transparante offerte. Heeft u de keuken gevonden
die bij uw wensen past? Dan regelen wij alles verder met de aannemer. Na oplevering staan we graag voor u klaar om een persoonlijke toelichting te geven over
het gebruik van uw nieuwe keuken.

We heten u van harte welkom in onze winkel
In onze compleet vernieuwde keukenwinkel vol inspiratie hebben we een speciale selectie van next125 keukens geplaatst. Daarnaast kunnen we u meenemen in
de vele extra mogelijkheden. Kom gerust eens langs om inspiratie op te doen of voor een persoonlijk keukenadvies. Graag tot ziens!

Medewerkers Bruynzeel Keukens DEN HAAG













Apparatuur

DEZE KEUKEN
COMPLEET
MET APPARATUUR

IN JE NIEUWE WONING



Apparatuur

CCE8475SCB

AEG ComboFlex Bridge Inductie 
kookplaat

FSK52637P

AEG AirDry Inbouwvaatwasser XXL

- Hoogte: 818 mm
- Breedte: 596 mm
- Aantal programma's: 7
- Aansluitwaarde: 1950 W

SCB618F3LF

AEG LowFrost Koelvrieskast 178 cm

- Aansluitwaarde: 140 W
- Deurophanging: Deur-op-deur-systeem
- Hoogte: 1769 mm

KSK998230T

AEG SteamPro MattBlack Compact 
Oven

- Aansluitwaarde: W
- Hoogte: 455 mm
- Inhoud: 43 l
- Kleur: mat zwart



Werkblad

Eigenschappen

Het alternatief voor 
natuursteen. 
Duurzaam en hygiënisch.
Keuze uit verschillende tinten 
en afwerkingen. 

Selectie uit kleuren voor het composiet werkblad

Portland Grey
Afwerking: Letano

Buxy Grey New
Afwerking: Satin

Bianco Palazzo
Afwerking: Glanzend

Slate
Afwerking: Glanzend, gezoet

Risotto Black
Afwerking: Satin

Terrazzo Bianco
Afwerking: Glanzend

Raven
Afwerking: Glanzend, Satin

Terrazzo Nero
Afwerking: Glanzend

Oyster
Afwerking: Glanzend, Satin

Nature 
Afwerking: Satin

Negro Tebas
Afwerking: Suede

Mirror Black
Afwerking: Glanzend

Fresh Concrete
Afwerking: Satin

Raw Concrete
Afwerking: Satin

Sand 
Afwerking: Glanzend

Ginger 
Afwerking: Glanzend, Satin

Clamshell
Afwerking: Glanzend, Satin

Urbanto S
Afwerking: Structuur



Passend bij de design uitstraling van de keuken, is gekozen voor een greeploze keuken. In een greeploze keuken 

plaatsen we greeplijsten tussen deuren, lades en werkblad. Door de ruimte die ontstaat kunt u de kast of lade openen 

en heeft u geen handgreep nodig. De greeplijsten zorgen voor een strakke uitstraling. Next125 heeft de volgende 

greeplijsten in het assortiment:  

7092-G 7102-G 7122-G 7162-G

Greeploos

7173-G 7185-G 7192-G 7212-G

7237-G 7277-G 7482-G 7492-G



Bruynzeel Keukens dealer van next125
Naast ons eigen merk Bruynzeel kun je nu ook 
voor next125 bij ons terecht. Dit Duitse, premium 
keukenmerk staat niet alleen bekend om het 
stijlvolle design, maar staat ook voor authenticiteit, 
exclusiviteit en duurzaamheid. Het uitgangspunt 
bij het ontwerp is een kwaliteitskeuken van 
next125. Een merk dat precies past bij Bruynzeel 
Keukens en onze uitgangspunten. We zijn er dan 
ook trots op onszelf next125 dealer te mogen 
noemen. 

scan de QR code
en ontdek meer!





Een keuken die helemaal past bij u.
Binnenkort nemen we contact met u op om een afspraak te maken in onze winkel in DEN HAAG. Deze winkel is compleet
vernieuwd, waardoor we u nog beter kunnen voorzien van advies op maat. We nemen graag uitgebreid de tijd om te luisteren
naar uw wensen en u meer te vertellen over de vele keuzemogelijkheden. Samen maken we een 3D ontwerp dat helemaal
past bij uw wensen op het gebied van stijl, ruimte en budget.

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Graag tot ziens!
Team Bruynzeel Keukens DEN HAAG.

Bruynzeel Keukens
Bruynzeel Keukens
Hogewal 16
2514 HA DEN HAAG
070-3560417
klantcontact@bruynzeelkeukens.nl

© Bruynzeel Keukens 2022 - Hoewel dit overzicht met uiterste zorg voor u is samengesteld kan het zijn
dat de afgebeelde kleuren afwijken van de werkelijkheid. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden
ontleend. Bruynzeel Keukens kan tevens niet aansprakelijk worden gesteld voor het afwijken van de
informatie, wijzigingen, zet- en drukfouten die deze brochure bevat.


