Concept: aan de tekeningen en AI kunnen geen rechten worden ontleend.

Keuken stelpostaanbieding
Woningtype Korenbloem
Bouwnummers 113 en 118.
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Gefeliciteerd met uw nieuwe woning!
Image Keukens is als keukenleverancier aan uw project verbonden.
Hierdoor kunnen wij de benodigde aanpassingen aan het leidingwerk en de eventuele
bouwtechnische wijzigingen, in samenspraak met de aannemer voor u verzorgen.
De verplaatsingen van de bestaande aansluitpunten in uw keukenruimte zijn via
Image Keukens voor de sluitingsdatum kosteloos!
Onze adviseurs zijn volledig op de hoogte van het project en uw nieuwe woning.
Ook zijn onze adviseurs bekend met de door aannemer gehanteerde procedures en de
technische/organisatorische mogelijkheden.
Kwaliteit en efficiency worden op deze wijze het meest gewaarborgd.
U bent van harte welkom om u te laten inspireren door onze adviseurs en
keukenopstellingen
in onze showroom te Oud-Beijerland.

3

Uw keuken
Onderstaand is de stelpostkeuken voor uw woning weergegeven in de standaard
keukenruimte.
Deze keuken is compleet met apparatuur, werkblad en achterwanden, kraan, al het
benodigde leidingwerk (incl. extra groepen voor combi-oven en vaatwasser met
vaatwasser-kraan ter waarde van €615,=), plaatsing van de keuken en aansluiten van de
apparatuur.

Bouwnummers: 113 en 118.
4

De fronten
Bij de aankoop van uw nieuwe woning is een stelpostkeuken inbegrepen.
Deze keuken is volledig naar uw eigen smaak in te vullen en te wijzigen.
Het is mogelijk om een keuze te maken uit onze uitgebreide Image Project selectie:
Fronten in diverse materialen en in verschillende matte en hoogglans kleuren en een ruime
hoeveelheid aan handgrepen en knoppen.
Onderstaand enkele voorbeelden van de diverse kleuren.
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De

apparatuur
Inductie kookplaat met 4 maxisense zones met
powerbooster-functie, automatische panherkenning,
automatische veiligheidsuitschakeling,
kinderbeveiliging.

Square wandafzuigkap met 3 standen, LED-spots,
capaciteit 603 m3/h, geluidsniveau 69 dB(A), incl.
recirculatiefilter en rvs achterwand.

Volledig integreerbare vaatwasmachine XXL met 7
programma's, 4 temperaturen, capaciteit 13 couverts,
startuitstel tot 24 uur, BeamOnFloor, quickSelect,
machinecare, Touch-control bediening, glasscare,
xtrapower, aquaControl en sensorlogic watersensor.

Multifunctionele oven met magnetronfunctie Compact
range HorizonLine 43 liter met 8 verwarmingsfuncties,
display met timer, IsoFront, SurroundCook, CombiQuick, vlekvrij roestvrij staal en verzinkbare
bedieningsknoppen.

Integreerbare koel-vriescombinatie met lowfrost,
inhoud 196/72 liter, mechanische temperatuurregeling,
3 vriesladen, automatische ontdooiing koelruimte,
energieklasse A+.

RVS éénheldel keukenmengkraan
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Werkbladen
De werkbladen zijn op basis van watervast multiplex vervaardigd en afgewerkt met een HPL
Toplaminaat voorzien van een moderne haakse ABS randlijst met bijpassende smetplinten
van MDF met Toplaminaat.
De vierkanten spoelbak wordt in de fabriek vlak in het werkblad gefreesd.
Dit werkblad is leverbaar in ruim 100 kleuren, onderstaand enkele voorbeelden.
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Onze showroom
Wij ontvangen u graag in onze showroom in Oud-Beijerland om u de voorgestelde keuken, apparatuur
en werkbladen te tonen.
Het samenstellen van een persoonlijke “maatwerk” keuken kunnen wij uiteraard ook voor u verzorgen.
U kunt bij ons met al uw keukenwensen terecht!
Wel vragen wij u om vooraf een afspraak te maken, zodat wij voldoende tijd voor u kunnen reserveren.
Graag tot ziens bij Image Keukens.
Willem Beukelszstraat 4 (woonboulevard en industrieterrein De Bosschen)
3261 LV Oud-Beijerland
Telefoonnummer: 0186- 640244
E-mail: info@imagekeukens.nl
Website: www.imagekeukens.nl
Onze openingstijden zijn:
Dinsdag t/m donderdag: van 09.30 tot 17.30 uur
Vrijdag: van 09.30 tot 21.00 uur
Zaterdag: van 09.30 tot 17.00 uur
Zondag en maandag: gesloten

Image keukens voor zekerheid!
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