The Hudsons Blok 5 - Rotterdam
Type I

Welkom bij Bruynzeel Keukens
Keukeninformatie voor de toekomstige bewoners van

The Hudsons Blok 5 te Rotterdam
In deze brochure vindt u alle informatie over uw nieuwe keuken. Net als al onze keukens CO2-neutraal
geproduceerd in onze eigen fabriek in Bergen op Zoom. De basis voor uw keuken is ons uitgebreide Atlas
Laser assortiment. De uitstraling kiest u zelf. Uw persoonlijke wensen en eigen smaak combineren we met
onze kennis. Het resultaat is een mooie en functionele keuken die werkt. Voor u.

Uitgebreide keuze
In deze brochure vindt u een standaardopstelling. Deze opstelling zit standaard in uw woning. Maar Bruynzeel
Keukens biedt nog vele andere opties. U heeft de keuze uit diverse kleuren, werkbladen en handgrepen.
Bruynzeel Keukens heeft betaalbare en gebruiksvriendelijke keukens in alle stijlen.

Persoonlijke begeleiding
Wij werken samen met de aannemer in het bouwtraject. Alle details van het project zijn bij ons bekend. U krijgt
dus gegarandeerd advies op maat, bij de keuze van uw keuken. En bij de oplevering ervan: altijd klaar voor
gebruik en met een persoonlijke toelichting.
Kom gerust eens langs in de Bruynzeel winkel in Rotterdam!
Dan ontwerpen we samen de keuken die werkt. Voor u.
Medewerkers Bruynzeel Keukens Rotterdam

De keuken die
werkt voor u.
Mooi, functioneel en betaalbaar.
Bij Bruynzeel Keukens vindt u altijd een keuken
die past bij uw leefsituatie, stijl en budget.
Onze keukens hebben een transparante
prijsopbouw, zodat u optimaal kunt kiezen uit
alle mogelijkheden.
Onze keukens worden geleverd met 10 jaar
volledige fabrieksgarantie.
Onze adviseurs staan voor u klaar om samen
uw ideale keuken te ontwerpen.

www.bruynzeelkeukens.nl/dekeukendiewerkt

CO2 neutraal geproduceerd.

Als enige keukenproducent in Europa.

Wij voldoen aan de ISO
14001-milieunorm, omdat we in
de hele bedrijfsvoering structureel
aandacht besteden aan milieu.
De 2.300 m2 zonnepanelen op het
dak van de keukenfabriek wekken
per jaar 350.000 kWh op.

Onze keukens worden CO2-neutraal gemaakt in onze
fabriek in Bergen op Zoom. Dit houdt in dat wij bijvoorbeeld
vrijgekomen restwarmte opnieuw gebruiken voor
verwarming van de fabriek. De Atlas keuken heeft als
enige keuken in de Benelux het Milieukeur keurmerk.
Wij zijn trots dat we actief werken aan een gezond
en leefbaar milieu.

In de keukenfabriek maken we
alleen gebruik van elektrisch
transport.

Alle vrachtauto’s en trailers van onze
transporteur worden gewassen met
regenwater.
Door een optimale zaagindeling
produceren wij minder afval. In
een speciaal magazijn slaan we
reststroken op voor een volgende
productie.
We verwarmen de fabriek door verbranding van ons eigen houtafval.
ISO 14001

Afgezogen warme lucht wordt
gerecirculeerd en teruggevoerd
naar de fabriek door ons moderne
afzuigsysteem.

Meer over maatschappelijk verantwoord ondernemen bij
Bruynzeel Keukens: mvo.bruynzeelkeukens.nl

Achter de keukendeur

Hoeveel kastruimte er nodig is, is
voor ieder huishouden verschillend.
In de verschillende kasten deelt u
uw voorraad en keukenspullen slim
in. U kunt meer kwijt dan u denkt.
Bovenstaande keuken heeft een
ladekast van 60 cm breed, twee
lades van 1 meter en een brede
vouwklepkast (90 cm). Door te kiezen voor de juiste indeling passen
de afgebeelde spullen er allemaal
in. In de winkel adviseren we u
graag over slimme indelingen en
oplossingen.

De keuken in uw woning, geheel
naar eigen smaak aan te passen.

DEZE KEUKEN
COMPLEET
MET APPARATUUR
IN JE NIEUWE WONING

Apparatuur

Keukeninstallatietekeningen
Tekeningen

Bovenaanzicht

Project
The Hudsons Blok 5 te Rotterdam
BouwNr
Leveradres Opstelling 03. / Type I - BNR 5.142, 5.143, 5.144,
5.145 Type J - BNR5.136, 5.137, 5.138, 5.139,
5.140
Verkoper
Jill Damwijk

Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Tekening

Klant
Era Contour B.V.
Referentie Projectnmmer:11153 The Hudsons
Bonnummer 45028843.01.03

10-9-2019
JBO1092019

A4L

Datum
Schaal
Versie

Formaat

Wandaanzicht 1

Project
The Hudsons Blok 5 te Rotterdam
BouwNr
Leveradres Opstelling 03. / Type I - BNR 5.142, 5.143, 5.144,
5.145 Type J - BNR5.136, 5.137, 5.138, 5.139,
5.140
Verkoper
Jill Damwijk

Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Tekening

Klant
Era Contour B.V.
Referentie Projectnmmer:11153 The Hudsons
Bonnummer 45028843.01.03

10-9-2019
JBO1092019

A4L

Datum
Schaal
Versie

Formaat

Installatietekening wand 1

Project
The Hudsons Blok 5 te Rotterdam
BouwNr
Leveradres Opstelling 03. / Type I - BNR 5.142, 5.143, 5.144,
5.145 Type J - BNR5.136, 5.137, 5.138, 5.139,
5.140
Verkoper
Jill Damwijk

Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

Tekening

Klant
Era Contour B.V.
Referentie Projectnmmer:11153 The Hudsons
Bonnummer 45028843.01.03

11

08
09
10

07

05
06

04

03

02

01

10-9-2019
JBO1092019

A4L

Datum
Schaal
Versie

Formaat

(S) E-WCD+ra t.b.v. afzuigkap
(S) E-WCD+ra (grp) t.b.v.
combimagnetron max 3.6kW
(S) D-WCD+ra hor. t.b.v.
huishoudelijk gebruik
(S) E-WCD+ra (grp) t.b.v.
vaatwasser
(S) Warmwaterleiding
(S) Koudwaterleiding
(S) Kraan (kw) met beluchter en
terugslagklep t.b.v. vaatwasser
(S) Loze leiding t.b.v. boiler
(S) Afvoer 40mm
(S) E-WCD+ra t.b.v. koelkast
(S) 3 fasen perilex t.b.v.
inductiekookplaat

Sym Detail

Rendering 1
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Apparatuur

CM444RVS
ETNA Combi magnetron nis 45 cm
RVS
-

Inhoud binnenruimte: 44 l
Kleur: RVS
Aansluitwaarde: 3.350,00 W
Diepte: 550 mm
Hoogte: 460 mm
Breedte: 595 mm

VW549ZIL
ETNA Vaatwasser, 49 dB, A+
-

Kleur:
Aansluitwaarde: W
Diepte: mm
Energie-efficiëntieklasse:
Hoogte: mm
Geluidsniveau: db
Aantal programma's:
Breedte: mm

KC260ZT

AB190RVS

ETNA Keramische kookplaat

ETNA Blokmodel 90 cm

- Kleur: zwart glas
- Diepte: 520 mm
- Waarde elektrische aansluiting: W
- Energietype: elektrisch
- Hoogte: 55 mm
- Materiaal basisoppervlak:
keramisch glas
- Breedte: 595 mm

-

Breedte: 900 mm
Hoogte: 620 - 1115 mm
Diepte: 485 mm
Aansluitwaarde: 115,6 W
Type: wandschouwkap
Aantal snelheidsinstellingen: 3
Totaal vermogen motoren: 110 W
Type gebruikte lampen: LED bulb
Type vetfilter: cassette

EEK141VA
ETNA Geïntegreerde sleepdeur
koelkast met vriesvak (102 cm)
-

Breedte: 540 mm
Hoogte: 1020 mm
Diepte: 545 mm
Aansluitwaarde: 105,00 W
Deurophanging: sleepdeur
Kleur:
Energie-efficiëntieklasse: A+

Werkblad

Eigenschappen
Alle kunststof werkbladen
hebben een HPL toplaag
(High Pressure Laminate).
Deze onder hoge druk
samengeperste toplaag
is zeer waterafstotend
en stootvast.

Keuze uit 22 kleuren voor het kunststof werkblad

Wit Super

Koren Lichtgrijs

Peru Marron

Peru Antraciet

Beton Licht

Vulkaan Grijs

Vulkaan Bruin

Vulkaan Zwart

Koren Donkergrijs

Fino Donker Antraciet

Negro Brasil Licht

Black Limestone

Graniet Zwart

Midnight Dream

Ruw eiken grijs

Oud eiken grijs

Noten Blok

Nubia Grijs Papyrus

Oud eiken natuur

Noce Milano

Silver pine

Eiken Marron

Handgreep

Greep of greeploos?
Kiest u voor handgrepen of wordt het een greeploze keuken?
Handgrepen bepalen niet alleen de uitstraling van de keuken. Ze spelen
ook een belangrijke rol in het gebruiksgemak. Het zijn misschien wel de
meest gebruikte onderdelen van een keuken. Een keuken met handgrepen is onderhoudsvriendelijker. De grepen zijn sterk en gemakkelijk
schoon te maken.
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 Kastdeuren en lades worden vaak open en dicht gedaan.
In een greeploze keuken pakt u de deuren en ladefronten direct vast.
Daardoor heeft de greeploze keuken iets meer onderhoud nodig.

Een kleine greep uit ons assortiment

Menfi

Kleur: CH1

Assisi

Kleur: CH1

Piet Zwart
Kleur: CH1

Romano
Kleur: RVS

Malaga

Kleur: RVS

Rossano
Kleur: RVS

Lizardo

Kleur: AT1

Pantani

Kleur: RVS

Conero

Kleur: RVS

Anzio

Kleur: RVS

Digitaal
keukenboek
Laat u inspireren!
Hoe kan een mooie keuken ook functioneel en toch
betaalbaar zijn? Hoe zorgen wij dat de keuken
werkt voor u? In het digitale keukenboek op onze
website vindt u de antwoorden. Bekijk vooral ook de
filmpjes van de keukenopstellingen. Zo krijgt u een
gevoel van sfeer en stijl en waant u zich al even
helemaal in uw nieuwe keuken. U leest er ook alles
over Bruynzeel Keukens. Wie we zijn en waar we
voor staan. Over de duurzame productie in onze
eigen fabriek. De kwaliteit en de garantie die u
jarenlang laten genieten van de keuken die werkt.
Voor u. Veel inspiratie!

www.bruynzeelkeukens.nl/bruynzeel-keukenboek

Maak uw eigen
moodboard
De keuken vinden die bij u past
Het klinkt gemakkelijker dan het is. Weet u ook niet goed hoe uw keuken er nu precies
uit moet zien? ‘Maak je Moodboard’ helpt u snel op weg. Stap voor stap loopt u alle
onderdelen van uw keuken door. U kiest steeds wat het beste bij u past. Bekijk onze collectie
op www.bruynzeelkeukens.nl en doe inspiratie op. Die keuken in uw favoriete stijl,
dat trendy rekje, die handige kastindeling, die goede tips uit het blog: u verzamelt het
allemaal op uw persoonlijke moodboard. Het werkt heel eenvoudig. U klikt op het hartje
rechtsboven en de foto of het onderwerp is toegevoegd.

Samen één moodboard
Deel uw moodboard vol ideeën met uw partner, familie en vrienden. U kunt zelfs samen
aan één moodboard werken! Hoe dat werkt? Stuur uw persoonlijke pincode naar anderen.
Zij kunnen met deze pincode ‘inloggen’ op uw moodboard en dat aanvullen met hun ideeën.

Goed voorbereid naar uw afspraak
U maakt eenvoudig online een afspraak bij de Bruynzeel winkel bij u in de buurt.
Uw moodboard kunt u meteen meesturen. Handig als voorbereiding op het gesprek,
voor u én voor onze verkoopadviseur.

www.bruynzeelkeukens.nl/moodboard-maken

Persoonlijk keukenontwerp
Binnenkort nemen wij contact met u op om een afspraak te maken in onze winkel in Rotterdam.
Daar maken we samen een persoonlijk ontwerp voor de keuken die werkt. Voor u.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.
Graag tot ziens!
Team Bruynzeel Keukens Rotterdam.

Bruynzeel Keukens
WareHouse
Schiehavenweg 14
3024 ED Rotterdam
06-20269006
klantcontact@bruynzeelkeukens.nl

© Bruynzeel Keukens 2019 - 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.

