Voortman Keukens, dé keukenleverancier van het project:
Woonpark Hoevelaken - 7 Watervilla’s
www.voortmankeukens.nl

In deze prachtige woonomgeving geniet u iedere dag van groen, rust en ruimte.
Alle voorzieningen zijn binnen handbereik.
Voortman keukens is voor dit project
geselecteerd als keukenleverancier; daar zijn we blij mee.
Ons team met meer dan 50 jaar ervaring
in keukens deelt graag deze kennis met u.

ONTDEK DE STIJL
PROEF DE SMAAK
ERVAAR DE VISIE

In onze moderne, sfeervolle showrooms in
Amsterdam, Apeldoorn, Bunnik, Elst, Rijssen en/of Steenwijk
vindt u meer dan 100 keukenopstellingen.
In alle stijlen, materialen en kleuren;
van landelijk klassiek en tijdloos design tot industrieel.
Vele combinaties van kleuren, materialen en apparatuur zijn mogelijk.
Zo krijgt u talloze ideeën aangereikt.

Eiland keuken - Siematic SLC
Bouwnummer 61 t/m 67

Deze keuken is opgenomen in de
V.O.N. prijs van uw woning.
Inclusief het monteren van de keukenmeubelen en het aansluiten van de meegeleverde
apparatuur, spoelbak en kraan. Getoonde keuken vertegenwoordigd de stelpost t.w.v. € 19.360,- incl. BTW
Exclusief het aan/verleggen van leidingwerk.

TOPKWALITEIT
keukenapparatuur

Naast onze ruimte keus aan keukens,
bieden wij u natuurlijk ook een
uitgebreide keuze aan
keukenapparatuur van de bekende
topmerken.
Al onze apparatuur voldoen aan labels die
water – en/of energiezuinig zijn.

De aangeboden keukens zijn inclusief:
Combimagnetron met 5 verwarmingssystemen
Inductiekookplaat incl. afzuigunit met
recirculatiefilter.
Koel/vries combinatie, inhoud 203/71L
Vaatwasser met 6 programma’s
Composiet werkblad ( keuze uit 9 kleuren)
Siematic SLCKM fronten (keuze uit 5 frontkleuren)
Strakke RVS spoelbak
Luxe Quooker Fusion kokendwaterkraan.

Deze apparaten zijn verwerkt in de getoonde keuken.
Vanzelfsprekend is het mogelijk uw keuken te voorzien
van andere apparatuur of een ander werkblad, dit is te
bespreken met onze adviseurs.

Siematic SLC

ALLES OP ORDE HEBBEN EN MEER

SIEMATIC MULTIMATIC

30% meer opbergruimte
Met MultiMatic wordt de designfilosofie van de SieMatic interieursystemen voor
keuken-en uittrekelementen consequent in hoge, boven- en onderkasten
voortgezet.
Dit uiterst flexibele indelingssysteem, dat exclusief verkrijgbaar is bij SieMatic,
biedt hetzelfde esthetische genoegen dat door de elegante materiaalcombinatie van
Hoogwaardig aluminium, edelhout en fijn porselein ontstaat – maar ook veel
nieuwe en tot in het kleinste detail geperfectioneerde functies.

UW KEUKEN WEERSPIEGELT
UW PERSOONLIJKHEID

Een gespecialiseerd team adviseert
u gedegen en professioneel over de functies
en mogelijkheden in uw nieuwe keuken en
zorgt vervolgens voor een feilloze levering en
montage.

ONTDEK ONZE
KEUKENSTIJLEN

Trends komen en gaan.
Wij hebben onze collectie met de grootste zorg
voor u samengesteld.
Uw keuken moet de toekomst immers glansrijk doorstaan.

U vindt bij ons de nieuwste, meest stijlvolle materialen
en de beste apparatuur.

Design

Scandinavisch

Industrieel

Landelijk klassiek

DESIGN

De moderne stijl is in veel nieuwe woningen perfect toepasbaar.
Het merk “Siematic” heeft prachtige ontwerpen in de moderne sfeer.
Met een praktische indeling en mooie lades, heeft u een
keuken waar u jaren van kunt genieten.
Met de diversiteit aan apparatuur-merken kunnen we u een
complete keuken aanbieden.

SCANDINAVISCH

Wanneer u van een keuken droomt met natuurlijke en lichte materialen
dan past deze woonstijl perfect bij u.
De trends komen en gaan maar de scandinavische trend is een blijvertje.
De afgelopen jaren heeft deze trend de woningmarkt gedomineerd.
Zorg ervoor dat u in de keuken het kleurenpallet hoofdzakelijk laat bestaan uit
wit, lichtgrijs, beige en poedertinten en u heeft een prachtige “scandinavische” keuken.

INDUSTRIEEL

De sfeer van een loft en garages in uw eigen woning.
Met een indeling die net zo vrij is als uw manier van leven.
Een moderne woon en levensstijl met elementen zoals staal en beton.
Ook is er voldoende ruimte voor apparatuur met een retro-look,
designmeubelen met levenservaring, vakantieherinneringen
en een kruidentuintje.

URBAN

LANDELIJK KLASSIEK

CLASSIC

Een stijl die u zelf bepaalt door een combinatie te kiezen van vormen,
materialen, kleuren en details.
Gebaseerd op de grote klassiekers, maar zo eigentijds als u wilt, met alle
praktische eigenschappen en handige snufjes van een moderne keuken.
Ingetogen, romantisch, uitbundig of zelfs glamoureus.

Ook bij partijen als projectontwikkelaars, woningcorporaties
en bouwbedrijven heeft Voortman Keukens zich bewezen als een zeer solide
samenwerkingspartner.
In de afgelopen jaren hebben wij al duizenden keukens geleverd
en geplaatst in woningbouwprojecten van elke aard en omvang.
Door een goede samenwerking met deze partijen zijn wij bekend
met allerlei woningtypen en hun kenmerken.
Zo kunnen wij u perfect begeleiden naar de
ideale keuken die perfect bij u en uw nieuwe woning past.

PERSOONLIJKE AANDACHT
Als ervaren specialist op het gebied van keukens hebben we een
afgestemde werkwijze ontwikkeld die kopers op een hele prettige
manier naar hun nieuwe keuken begeleid. Persoonlijke aandacht en
afstemming zijn daarin de meest belangrijke ingrediënten.
VELE TALLOZE KEUKENIDEEEN
In onze moderne, sfeervolle showrooms in Amsterdam, Apeldoorn,
Bunnik, Elst, Rijssen of Steenwijk vindt u meer dan 100 keukenopstellingen in alle stijlen, materialen en kleuren zijn mogelijk.
Zo krijgt u vele ideeën aangereikt.
OPLEVERING EN PLAATSING
Uw keuken wordt geplaatst volgens de afspraak die u maakt met een
van onze adviseurs.
Over het controleren van leidingen op de bouwplaats hoeft u zich
geen zorgen te maken, dit wordt samen met de aannemer geregeld.

GARANTIE EN SERVICE
Elke keuken die wij plaatsen is gemaakt om optimaal te genieten,
mocht er zich na plaatsing toch een probleem voordoen dan zorgen
wij dat
alles snel en adequaat wordt opgelost.
Voortman Keukens geeft u een kwaliteitsgarantie van 5 jaar.

Versie 1.1 druk– en zetfouten voorbehouden.
Aan de gebruikte afbeeldingen en impressies kunnen geen rechten worden ontleend.

Iedereen zijn eigen droomkeuken

Waarom kiezen klanten het
liefst voor Voortman?

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN IN UW NIEUWE WONING?
Kom inspiratie en ideeën opdoen in onze showroom of maak een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs.

Voortman Keukens Amsterdam | Melbournstraat 3 | 1178 RM LIJNDEN | 085 - 077 3399
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 09:00 - 17:30uur | donderdag koopavond 09:00 - 21:00uur |
zaterdag 09:30 - 17:00uur
Siematic Apeldoorn | Vlijtseweg 210 | 7317 AN APELDOORN | 055 - 522 1977
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08:30 - 17:30uur | donderdag koopavond 08:30 - 21:00uur |
zaterdag 09:30 - 17:00uur
www.voortmankeukens.nl

