
Alles-Keukens
Ontwerp van de maand



Ontwerp van de maand
AllesKeukens is EigenWijs in keukens. Onze Keukencoach heeft in samenwerking 
met de styliste van AllesKeukens een keuken ontworpen die perfect past in de 
huidige trends en ontwikkelingen van 2021. 

Prijs en Kwaliteit stonden op het verlanglijstje, evenals Praktisch, Ruimte en van 
deze Tijd.

Het resultaat mag er zijn en past precies in onze EigenWijsheid van 
AllesKeukens.

Uiteraard kan het ontwerp volledig aan ieder wensenpakket worden aangepast.



Computeranimatie van ons ontwerp van de Maand

EigenWijs in Keukens maakt EigenWijs in prijs, vraag ons wat 
uw keuken kan gaan kosten.









Uitleg over onze Onwerp van de Maand
Ontwerp van de maand : eiland 3.000 x 900mm en wand 3.000mm 

Dé keuken van 2021. Helemaal op en top afgestemd op de laatste trends. Fingerprint proof fronten in het ultramat zwart gecombineerd 
met utramat wit. Schitterende design grepen maken de keuken strak en af. Het werkblad is in 2 materialen opgebouwd. Massief RVS 
in 4mm uitgevoerd en massief 30mm teakhout, opgedikt naar 60mm. Duurzaamheid en klasse in optima forma.

Onze ontwerpers hebben zich helemaal kunnen uitleven op deze schitterende keuken, maar uiteraard bent u helemaal vrij om uw 
keuken volledig met onze ontwerpers te personaliseren.

Verder is deze opstelling uitgevoerd met de onderstaande apparatuur: 

AEG inbouw wijnkoeler – AEG stoomoven – AEG koffiezetapparaat – AEG vol geïntegreerde vaatwasmachine – AEG 
koelvriescombinatie – BORA inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging

Uiteraard heeft deze keuken een vlak ingebouwde spoelbak van hygiënisch RVS en een RVS designkraan.

De getoonde opstelling is uiteraard volledig aan te passen aan uw keukenruimte. De apparatuur keuze is een suggestie uit onze
premium apparatuur-merken. 



Neem vrijblijvend CONTACT met ons op voor verdere informatie

https://alles-keukens.nl/contact/


EigenWijs in Keukens
www.alles-keukens.nl
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