
Kies uw persoonlijke 
keuken
12 appartementen Vestepoort
Veendam



2

Voorwoord	 	 	 	 	 	 3

Keukentekeningen	 	 	 	 	 4

Grepen		 	 	 	 	 	 6

Fronten		 	 	 	 	 	 7

Werkbladen	 	 	 	 	 	 8

Apparatuur	 	 	 	 	 	 9

Contactgegevens	Raab	Karcher	Vriezenveen	 	 11

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. Keller Keukens B.V. kan tevens niet aansprakelijk worden gesteld voor het afwijken van de informatie, wijzigingen, zet- en 
drukfouten die deze brochure bevat. Versie: 4 februari 2021

Inhoud
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Welkom

Keller Keukens staat voor de persoonlijke keuken. Persoonlijk betekent dat we aandacht 

hebben voor persoonlijke wensen. Of het nu gaat over smaak, budget of service. Wij luisteren 

en bieden altijd alternatieven in stijlen, kleuren, materialen en afwerking om uw keuken 

echt persoonlijk te maken. Deze persoonlijke benadering verwachten wij ook van onze 

samenwerkingspartners. 

Niet voor niets werkt Keller Keukens samen met Raab Karcher: 

Keller Keukens voelt zich alleen thuis bij ervaren en professionele partners.

Vanuit de vier beloftes; beste service, juiste voorraad, flexibele logistiek en vakkundig advies 

streeft Raab Karcher ernaar de beste bouwmaterialenhandel in Nederland te zijn.

 

Raab Karcher en Keller Keukens vinden het belangrijk dat u uw persoonlijke wensen en 

smaak in uw nieuwe keuken kunt toepassen. Daarom hebben we diverse kleuren, stijlen en 

materialen geselecteerd. In deze brochure geven wij u hier meer informatie over.

U bent van harte welkom in de showroom in Vriezenveen. 

De koffie staat klaar! 
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Model Elba
U heeft de mogelijkheid om uw 
keuken zelf samen te stellen 
door een keuze te maken uit de 
aangeboden grepen, frontkleuren en 
werkbladen.

Uw keuken is incl. ETNA apparatuur:
 9 Combimagnetron
 9 Koelkast met vriesvak
 9 Inductiekookplaat
 9 Schouwkap
 9 Vaatwasser

Keukenoptie
Woningtype A & B

Keukenprijs

€ 5.500,00
incl. BTW & montage
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Plattegrond standaard 
& gespiegeld
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Frontkleuren - melamine

Elba gewassen
eiken

Elba blond 
eiken

Elba oud eikenElba acacia Elba warm 
eiken

Elba zilver 
eiken

Elba 
champagne 
eiken

Elba walnoot

Elba espresso 
eiken

Elba carbonElba	grafietElba grindElba parel

Elba leem Elba kleiElba kiezelElba wit Elba magnoliaElba ijs Elba bloesemElba wit / parel

Elba mist Elba cacao



7

Grepen

644 
boring	128	mm
metaal
RVS-look

271
boring	128	mm
metaal
nikkelkleurig

522
boring	160	mm
metaal
RVS-look

419
boring	192	mm
metaal
RVS-look

642
boring	160	mm
metaal
mat RVS-look

653
boring	160	mm
metaal
antraciet mat

665
boring	128	mm
metaal
zwart

637
boring	128	mm
metaal
metaal gelast

684
metaal
zwart

670
metaal
zwart

663
metaal
RVS-look

673
metaal
koper antiek

678
boring	128	mm
metaal
goudkleurig

676
boring	128	mm
metaal
zwart geborsteld

679
metaal
goudkleurig

658
boring	160	mm
metaal
zwart antiek

683
metaal
antraciet geborsteld

648
boring	160	mm
metaal
zwart mat

475
boring	192	mm
edelstaal
RVS-look

682
boring	128	mm
metaal
antraciet geborsteld

677
metaal
zwart geborsteld

625
metaal
RVS-look

626
metaal
zwart

Zonder meerprijs: Met meerprijs:
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RANDAFWERKING | WATERKERING RANDAFWERKING | VLAK

Greengridz® werkbladen

DE	2613

MK	432	C F	7646	TC F	7684	TC

R	6456	MP

F	7920	TC R	6216	TC

R	4896	RTR	5151	MO R	4262	RT

R	5643	FG DE	2615

R	6461	FG F	8340	MP

R	4366	FG

R	6520	VV

H	1146	ST	22

F	275	ST15

R	4264	RT

F	7919	TC

DE	2390

DE	2380
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Vaatwasser
volledig geïntegreerde vaatwasser 
type	VW549M

Combimagnetron
type	CM244RVS

Inductiekookplaat
type	KI160ZT

Eenhendel keukenmengkraan
Etna eenhendel keukenmengkraan 
Doeco nobi 84113 chroom

Koelkast
geïntegreerde koelkast met vriesvak
type	KVS6102

Schouwkap
90	cm	inc.	koolstoffilter
type	AB190RVS

Apparatuur
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Keller luxe
projectkeukens

De afstand tussen de fronten is slechts 4/4 

mm, zowel horizontaal als verticaal. Dit geeft de 

keuken een strakke uitstraling. 

Voegenbeeld 4/4

Laserafkanting van de fronten zorgt niet alleen 

voor een mooi en strak beeld, maar het verlengt 

ook de levensduur van uw keuken. Door de 

precisie van de lasertechniek is er geen zichtbare 

lijmnaad aanwezig en zijn de randen makkelijk 

schoon en mooi te houden. 

Laserafkanting

Geen ontsierende ventilatieroosters in de plinten 
van apparatenkasten, door toepassing van 
dubbele melamine of kunststof ventilatiebodem 
in de kast. 

Verdekte ontluchting

Alle Keller Keukens zijn voorzien van luxe 

scharnieren met geïntegreerde demping voor 

geruisloze en vloeiende sluitbeweging. 

Scharnieren

Alle Keller Keukens zijn uitgevoerd in Raster 130-maatvoering. Dit zorgt voor 

meer kastinhoud, een lagere plint en een geoptimaliseerde werkhoogte. 

Raster 130

 + CO2-neutraal productieproces

 + Hout- en plaatmateriaal met FSC® keurmerk

 + FSC® gecertificeerde	Greengridz® werkbladen

 + Duurzame productie, verpakking en transport

CO2-neutraal
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Raab Karcher Vriezenveen
Oosteinde	36
7671	AA	Vriezenveen
T:	(0546)	556	666

Welkom

U bent van harte welkom in de showroom van Raab Karcher Vriezenveen.

Openingstijden showroom
Maandag	 	 	 	 08:30	-	17:30	uur
Dinsdag	 	 	 	 08:30	-	17:30	uur
Woensdag	 	 	 	 08:30	-	17:30	uur
Donderdag	 	 	 	 08:30	-	21:00	uur
Vrijdag	 	 	 	 	 08:30	-	17:30	uur
Zaterdag	 	 	 	 09:00	-	16:00	uur



WWW.KELLERKEUKENS.NL


