
Collection 2021 - 2022•





new•
#1

Collection 2021 - 2022•Memory RI  |  Zerox HPL XT  8895 Old Forest Oak  | 2515 Black

+
Memory RI: een 
bijzonder front 
met geribbeld 
hout

+
Bijpassend 
wandmeubel

+
Matzwart front  
met anti-fingerprint 
technologie

+ Open kast 
in Just Grey

+
Extra hoge 
kastenwand

+
Werkblad met 
marmerdecor 



Trend•

• Hoge kasten in Memory RI Old Forest Oak. 
• Eiland in matzwarte Zerox MA met anti-fingerprint. 
• In eiland een open kast in Just Grey,  

een nieuwe 2022-grijstint.  
• Drie hoge kasten met glasdeuren zijn voorzien van 

luxe glazen legplanken met Black Inox kader en 
Chimney glas. 

• Zwarte Pelgrim apparaten. 
• Matzwart Fenix werkblad met marmerdecor.  
• Verticaal lijnenspel. 
• Push to open. 
• Goed combineerbaar.

Noviteiten Perfecte combinatie!

Collection 2021 - 2022•Memory RI  |  Zerox HPL XT  8895 Old Forest Oak  | 2515 Black

Memory RI 
Old Forest Oak

Matzwart met anti-fingerprint

Memory RI kleuren

Old Forest 
Oak

New Forest 
Oak

Pastel 
Smoke

Ready to 
paint

Black



new•

Collection 2021 - 2022•Zerox MA  |  Memory RI  2815 Black  |  8895 Black

+
Geen verloren 
plintruimte

+
Mat anti- 
fingerprint

+
Extra hoge  
hangkasten 117 cm

+
Verlichting

+
Glaskasten

+
Memory RI: een bijzonder  
front met geribbeld hout

#2



Trend•

• Zerox MA is een nieuw programma. De letters  
MA staan voor mat en anti-fingerprint.  
Ideaal bij donkere kleuren én attractief geprijsd. 

• Hangkasten in Memory RI in een mat zwart gelakte 
houten uitvoering. 

• Glasdeuren met 50 mm Black Inox kader  
en Factory glas.  

• New Dimensions corpushoogte van 91 cm. 
• Corpussen binnen en buiten in kleur, met donkere 

scharnieren en legplankdragers. 
• 120 cm verlichting uit onze LED Emotion serie.  

Traploos regelbare kleurtemperatuur en dimbaar. 

Noviteiten Perfecte combinatie!

Collection 2021 - 2022•Zerox MA  |  Memory RI  2815 Black  |  8895 Black

Memory RI Black

Matzwarte anti fingerprint

Memory RI kleuren

Old Forest 
Oak

New Forest 
Oak

Pastel 
Smoke

Ready to 
paint

Black



new•

Collection 2021 - 2022•Pavilo MX  |  Memory RI  4130 Just Grey  |  8895 New Forest Oak

+
Nieuw front 
Pavilo in de 
kleur Just Grey

+Speels 
element

+
Nieuwe 
knop

+ Dubbele panelen 
in twee diktes  
en kleuren

+
Easy to Paint 

kolomwanden

+
Memory RI: een bijzonder 
front met geribbeld hout

#3



Trend•

• Het programma Pavilo is een nieuwe tijdloze variant 
op de klassieke cassettedeur. 

• Pavilo MX is een extra voordelige actiekeuken in 
prijsgroep 0.5. Maar is ook in alle andere LX matlak 
kleuren te bestellen. 

• Nieuwe grijstint Just Grey, in deze opstelling in mat 
gelakt. 

• Dubbele panelen in twee verschillende diktes in  
de open ruimte aan de achterzijde van het eiland 

• Easy to Paint kolomwanden. Een snelle en  
gemakkelijke oplossing om scheidingswanden 
in de keuken te maken. 

• De matzwart knoppen passen perfect bij het front.

Noviteiten Perfecte combinatie!

Collection 2021 - 2022•Pavilo MX  |  Memory RI  4130 Just Grey  |  8895 New Forest Oak

+ VELE 
ANDERE 
KLEUREN

Kleuren Pavilo

Black Carbon Lava Umbra Daylight 
Grey

Memory RI 
New Forest Oak

Just Grey

T knop 
Black, nummer 499



new•

Collection 2021 - 2022•Zerox HPL XT  |  Zerox VER SY  2515 Just Grey  |  2585 Dark Split Oak

+
Twee symmetrische 
eilanden+

New 
Dimensions

+
Dark Split Oak

+
Meer opbergruimte 

door opzetkasten+
Wall Solutions

#4



Trend•

• Kastenwand in Dark Split Oak. Een hoogwaardig 
kunststof front met synchroonpore. 

• Twee symmetrische eilanden in de nieuwe kleur 
Just Grey. 

• Wall Solutions is leverbaar in alle 19 mm collectie-
kleuren en worden afgewerkt met matzwarte  
metalen profielen. 

• New Dimensions onderkasten 
• Hoge kasten zijn leverbaar tot maar liefst 234 cm 

(exclusief plint). Met opzetkasten kun je nog hoger.

Noviteiten Perfecte combinatie!

Collection 2021 - 2022•Zerox HPL XT  |  Zerox VER SY  2515 Just Grey  |  2585 Dark Split Oak

Dark Split Oak

Just Grey

Split Oak SY kleuren 

Dark Split 
Oak

Nature Split 
Oak

Old Split 
Oak



new•

Collection 2021 - 2022•Zerox HPL XT  |  Zerox VER SY  2515 Lava  |  2585 Nature Split Oak

+
Nature Split Oak 
als actueel accent 

+
Eilandframe 

+
Tafelframe 

+
Wall 
Solutions

+
Pocketdoor

#5



Trend•

• Nature Split Oak is de trend in houten keukens. Een 
hoogwaardig kunststof front met synchroonpore. 

• Pocketdoor. Wil je de apparaten aan het zicht  
onttrekken, dan plan je onze ‘pocketdoors’ met  
geheel vernieuwde techniek. 

• Uit onze frames-collectie:  eilandframe en het  
tafelframe, welke het bargedeelte ondersteunt.

Noviteiten Perfecte combinatie!

Collection 2021 - 2022•Zerox HPL XT  |  Zerox VER SY  2515 Lava  |  2585 Nature Split Oak

Nature Split Oak

Lava

Nature Split 
Oak

Old Split 
Oak

Dark Split 
Oak

Split Oak SY kleuren 



Collection 2021 - 2022•Memory SL  |  Ergo SL Zero  8030 Zero Black  |  8230 Old Forest Oak 

Smala SL  |  Smala SL    8530 Old Forest Oak  |  8530 Black

+
Old 
Forest 
Oak

+
New Dimensions

+
Stoere 
T-knop 

new•
#6

+
Compleet nieuwe 
houtbeleving



Trend•

• Compleet nieuwe houtbeleving. 
• In deze opstelling zie je een combinatie van  

Old Forest Oak en Black en een combinatie van drie 
verschillende deurvormen; Ergo, Memory en Smala. 

• Stoer vormgegeven T-knop. Passend bij de T-knop 
is er ook een beugelgreep met lasnaden leverbaar. 

• New Dimensions onderkasten

Noviteiten Perfecte combinatie!

Collection 2021 - 2022•Memory SL  |  Ergo SL Zero  8030 Zero Black  |  8230 Old Forest Oak 

Smala SL  |  Smala SL    8530 Old Forest Oak  |  8530 Black

Old Forest Oak

BlackStoere T-knop 
nr 497

Bijpassende beugelgreep 
nr 498



new•

Collection 2021 - 2022•Zerox FX  |  Zerox VER SY  5225 Fenix Green  |  2585 Sherwood Black

+
Uniek Fenix 
materiaal

+
Sherwood 
Black

+

In de kast luxe 
legplanken 
met metalen 
voorzijden

#7



Trend•

• Zerox FX (onderkasten en opzetkasten) is gemaakt 
van origineel Fenix plaatmateriaal. 

• Fenix: dankzij nanotechniek heeft het unieke  
eigenschappen zoals anti-fingerprint, een supermat 
oppervlak dat zijdezacht aanvoelt en het is  
makkelijk te onderhouden. 

• Gecombineerd met Sherwood Black. Nauwelijks 
van echt hout te onderscheiden. 

• Luxe legplanken met metalen voorzijden.

Noviteiten Perfecte combinatie!

Collection 2021 - 2022•Zerox FX  |  Zerox VER SY  5225 Fenix Green  |  2585 Sherwood Black

Onze Fenixkleuren

Fenix Green Fenix Black Fenix Red Fenix Grey Fenix Blue

Sherwood Black

Fenix Green



new•

Collection 2021 - 2022•Memory RI  Nieuw programma  |  8895



Noviteiten•

Gefineerd eiken front met een verticale nerfrichting. 
Dit front met ‘latjesoptiek’ en tussenliggende  
groeven  geven een bijzonder Japans Scandinavisch 
karakter. 
 
Productinformatie 
Toplaag: Hout gebeitst/ gelakt 
Kanten: Massief houten kanten 
Achterzijde: Frontkleur 

Bijzonder front 
met geribbeld hout

Collection 2021 - 2022•Memory RI  Nieuw programma  |  8895

Meer info?  
Scan de QR-code 

Memory RI kleuren

Old Forest 
Oak

New Forest 
Oak

Pastel 
Smoke

Ready to 
paint

Black



new•

Collection 2021 - 2022•Pavilo MX | LX  Nieuw programma  |  4130



Noviteiten•

Collection 2021 - 2022•Pavilo MX | LX  Nieuw programma  |  4130

Meer info?  
Scan de QR-code 

Het programma Pavilo is een nieuwe tijdloze variant 
op de klassieke cassettedeur. We hebben een  
traditioneel front opnieuw uitgevonden. De strakke 
randen van het smalle kader gecombineerd met  
afschuiningen van het binnenpaneel zorgen voor  
een actueel en tijdloos karakter. 
 
Productinformatie 
Toplaag: Gelakt 
Kernmateriaal: 19 mm MDF 
Kanten: Radius 1,5 mm 
Achterzijde: Frontkleur 

Nieuwe tijdloze variant  
op de klassieke cassettedeur

+ VELE 
ANDERE 
KLEUREN

Black Lava Umbra Daylight 
Grey



new•

Collection 2021 - 2022•Zerox MA  Nieuw programma  |  2815



Noviteiten•

Collection 2021 - 2022•Zerox MA  Nieuw programma  |  2815

Meer info?  
Scan de QR-code 

Zerox MA is een nieuw programma. De letters MA 
staan voor mat en anti-fingerprint. Nog nooit was een 
programma met anti-fingerprint eigenschappen  
zo attractief geprijsd als de MA uitvoering vanaf  
prijsgroep 0.2: een prijsdoorbraak. De Zerox MA is  
leverbaar is 6 verschillende frontkleuren. Bovendien 
zijn er zichtzijden leverbaar; met uitzondering van  
de kleur Dark Grey Steel. Deze zichtzijden kunnen 
geleverd worden op de corpuskleuren welke passen 
bij de frontkleur; dus ook hier: corpussen binnen en 
buiten in kleur.

Mat met anti-fingerprint, 
attractief geprijsd

Matzwarte anti fingerprint

Black Dark Grey 
Steel

Kashmir Magnolia Snow White



new•

Collection 2021 - 2022•Zerox SY  Nieuw programma  |  2585



Meer info?  
Scan de QR-code 

Noviteiten•

Collection 2021 - 2022•Zerox SY  Nieuw programma  |  2585

Zerox SY is het bekende kunststof programma  
met houtdecoren die werkelijk niet van echt te  
onderscheiden zijn, omdat de houtstructuur en de 
tekening van het hout synchroon met elkaar lopen. 
Wat je ziet is ook dat wat je voelt. Vanwege het  
natuurlijke karakter kan het heel goed toegepast 
worden in keukens met een woonfunctie. Ook bij  
de nieuwe frontkleuren is het mogelijk om de hout-
structuur van links naar rechts of van onder naar 
boven te laten lopen. 
 
Productinformatie 
Toplaag: Kunststof Synchron Pore 
Kernmateriaal: 19 mm spaanplaat 
Kanten: Radius 1,3 mm kanten 
Achterzijde: Frontkleur 

Kunststof programma met  
houtdecoren die niet van 
echt te onderscheiden zijn

Old Split Oak 
verticaal

Old Split Oak 
horizontaal

Nature Split Oak 
verticaal

Nature Split Oak 
horizontaal

Dark Split Oak 
verticaal

Dark Split Oak 
horizontaal



new•

Collection 2021 - 2022•Tempo SY  Nieuw programma  |  2473



Noviteiten•

Collection 2021 - 2022•Tempo SY  Nieuw programma  |  2473

Meer info?  
Scan de QR-code 

De Split Oak kleuren welke als corpus leverbaar  
worden, gaan ook beschikbaar worden in het  
programma Tempo SY. Het gaat dus om de kleuren 
Nature Split Oak en Old Split Oak. 
 
Vanwege het natuurlijke karakter zijn deze kleuren 
bij uitstek geschikt om Tempo cassette deuren van 
te produceren.

Split Oak met  
Synchron Pore

Nature Split 
Oak 

Nature Split Oak Old Split 
Oak 

Dark Split 
Oak 



new•

Collection 2021 - 2022•Zerox FX   Nieuw programma  |  5225



Noviteiten•

Supermatte keukens zijn zeer actueel en veel  
gevraagd. In onze Zerox XT serie hebben inmiddels 
15 kleuren van wit tot zwart en veel warme grijs- en 
aardetinten die daar tussen zitten. In de Zerox FX 
serie breiden we het aantal kleuren uit van 2 naar 5! 
 
Productinformatie 
Toplaag: HPL High Pressure Laminate 
Kernmateriaal: 19 mm spaanplaat 
Kanten: Radius 1,3 mm kanten 
Achterzijde: Frontkleur 
 
Dit jaar hebben we een bijzondere uitbreiding van 
het kleurenpalet in de Zerox FX serie. Het gaat om 
drie iets meer uitgesproken kleuren die desondanks 
zeer goed toepasbaar en combineerbaar zijn. Deze 
chique kleuren – Fenix  Blue – Fenix Green – Fenix 
Red – passen helemaal bij de trends van 2022.

Supermat

Collection 2021 - 2022•Zerox FX   Nieuw programma  |  5225

Meer info?  
Scan de QR-code 

Fenix Blue

Fenix Grey

Fenix Black

Fenix Red

Fenix Green



new•

Collection 2021 - 2022•Zerox FM | XT   Nieuw programma  |  2510  |  2515



Noviteiten•

De populaire matte programma’s Zerox FM en Zerox 
XT breiden we uit met een nieuwe kleur: Just Grey. 
 
Productinformatie FM 
Toplaag: FM Finemat 
Kernmateriaal: 19 mm spaanplaat 
Kanten: Radius 1,3 mm kanten 
Achterzijde: Frontkleur 
 

Just Grey

Collection 2021 - 2022•Zerox FM | XT   Nieuw programma  |  2510  |  2515

Meer info?  
Scan de QR-code 



new•

Collection 2021 - 2022•Wood Unlimited houtbeleving  SL Split Line



Noviteiten•

Het is tijd voor een uitbreiding van onze succesvolle 
Wood Unlimited Collectie. Split Oak is de trend in 
houten keukens. We integreren deze trend als 
nieuwe houtbeleving SL in Wood Unlimited. In de  
Inspiration Point prijslijst vindt je alle aanvullende 
presentatiematerialen.

Nieuwe houtbeleving

Collection 2021 - 2022•Wood Unlimited houtbeleving  SL Split Line 

Meer info?  
Scan de QR-code 

Wood Unlimited 
Comfort maakt vanaf nu onderdeel uit van 
ons Wood Unlimited programma. Je kunt  
kiezen welke houtbeleving je wenst, van rustig 
noest-vrij tot noest-rijk met gezandstraalde 
grove eikenstructuur. Leverbaar in alle  
beitskleuren en alle uni-gelakte kleuren.



new•

Collection 2021 - 2022•Wood Unlimited kleur  Dark Forest Oak



Noviteiten•

Door het succes van zwarte en andere donkere  
kleuren ontstaat er een vraag naar donkerder hout-
kleuren. We breiden onze Wood Unlimited collectie 
uit met een nieuwe zwarte-bruine houtkleur: Dark 
Forest Oak. 
 
De nieuwe warme kleur komt het best tot zijn recht 
in de houtbelevingen Forest Line, Split Line en Oak 
Line; en is dus ook in deze drie lijnen leverbaar. 
Naast de hele Wood Unlimited frontkeus is Dark  
Forest Oak ook leverbaar in het programma Raw.

De nieuwe Wood Unlimited 
kleur is Dark Forest Oak

Collection 2021 - 2022•Wood Unlimited kleur  Dark Forest Oak

Meer info?  
Scan de QR-code 



new•

Collection 2021 - 2022•Grepen en knoppen  Van chique en geraffineerd tot stoer en robuust



Beugelgreep op pootjes 
Black, nummer 496

Noviteiten•

Collection 2021 - 2022•Grepen en knoppen  Van chique en geraffineerd tot stoer en robuust

Meer info?  
Scan de QR-code 

Platte beugelgreep 
Black, nummer 501

Hoekige beugelgreep 
Black, nummer 500

Beugelgreep 
Black gelast, nummer 498

T knop 
Black, nummer 499

T knop 
Black gelast, nummer 497



new•

Collection 2021 - 2022•Just Grey   Nieuwe kleur



Noviteiten•

De populaire matte programma’s Zerox FM en Zerox 
XT breiden we uit met een nieuwe kleur: Just Grey. 
 
Productinformatie FM 
Toplaag: FM Finemat 
Kernmateriaal: 19 mm spaanplaat 
Kanten: Radius 1,3 mm kanten 
Achterzijde: Frontkleur 
 
Just Grey is een actuele grijstint welke precies past 
in deze tijd en ook in het kleurenpalet van Rotpunkt. 
Just Grey legt de verbinding tussen de populaire 
kleuren Grigio en Daylight Grey. Just Grey maakt de 
serie van heldere grijstinten tussen Snow en Black 
compleet. Just Grey is ook een nieuwe corpuskleur. 

Just Grey is onze 
nieuwe grijstint

Collection 2021 - 2022•Just Grey   Nieuwe kleur

Meer info?  
Scan de QR-code 

Just Grey



new•

Collection 2021 - 2022•Nature Split Oak   Nieuwe kleur



Noviteiten•

Split Oak is de trend in houten keukens. Wij bieden 
nu kunststof corpussen aan die werkelijk niet van 
echt te onderscheiden zijn, omdat de houtstructuur 
en de tekening van het hout synchroon met elkaar 
lopen. Wat je ziet is ook dat wat je voelt. 
Vanwege het natuurlijke karakter kan het heel goed 
toegepast worden in keukens met een woonfunctie. 
De scheuren in het decorbeeld van Nature Split Oak 
zijn zeer natuurgetrouw, hetgeen nog wordt versterkt 
door de voelbare ‘scheuren’ die synchroon lopen 
met het kleurbeeld. 
 
Nature Split Oak is een warme blanke houtkleur 
welke perfect is om een nostalgische keuken van 
samen te stellen. Maar het is ook een kleur welke 
zich bijzonder goed laat combineren met moderne 
planningen en actuele uni-kleuren, zoals Just Grey, 
Clay Dark en Carbon. Combinaties met zwart zijn ook 
heel goed mogelijk. 
Nature Split Oak is binnen onze collectie ook een 
nieuwe frontkleur in de vorm van het programma 
Zerox SY, welke met horizontale of met verticale 
houtnerf leverbaar is

Nature Split Oak

Collection 2021 - 2022•Nature Split Oak   Nieuwe kleur

Meer info?  
Scan de QR-code 

Nature Split Oak



new•

Collection 2021 - 2022•Old Split Oak   Nieuwe kleur



Noviteiten•

Old Split Oak is een frontkleur welke we vorig jaar  
in de collectie hebben opgenomen. Het succes van 
dit programma heeft ertoe geleid dat we nu ook  
corpussen aanbieden in Split Oak; de trend in houten 
keukens. 
 
Wat geldt voor de eerder beschreven kleur Nature 
Split Oak geldt ook voor Old Split Oak, met dit  
verschil dat Old Split Oak een tintje lichter is.

Old Split Oak

Collection 2021 - 2022•Old Split Oak   Nieuwe kleur

Meer info?  
Scan de QR-code 

Old Split Oak



new•

Collection 2021 - 2022•Nieuwe elementen  



Noviteiten•

Collection 2021 - 2022•Nieuwe elementen  

Meer info?  
Scan de QR-code 

1. Jalouziekasten 2. Lade achter vaatwasserfront 3. Afgeschuinde tandemkasten

1. De nieuwe jalouziekasten zijn leverbaar in de kleuren Black en Snow en breed toepasbaar in veel keukenplanningen. 
2. Om bij New Dimensions keukens geen ruimte verloren te laten gaan kun je achter het doorgaande vaatwasserfront een binnenlade monteren.  
3. Soms kan het handig zijn om aan het eind van een opstelling een afgeschuinde kast te plaatsen. Leverbaar met een vernuftig uittreksysteem 

achter de fronten ingebouwd, voor onderkasten en hoge kasten. 
4. Dit jaar opnieuw een uitbreiding van de accessoires van ons Wall Solutions wandsysteem:  

een praktische magnetische messenhouder.  
5. Vanaf nu zijn ook de accessoires in de bezemkasten ook uitgevoerd in anthracite.



new•

Collection 2021 - 2022•Laundry  Nieuwe mogelijkheden



Noviteiten•

• Nieuwe collectie met laundry-meubilair voor compacte en complete Laundry-opstellingen. 
• Wasmachine en droger op ergonomische werkhoogte. 
• Hoge kasten voor voldoende opbergruimte, voorzien van wasmanden en afvalemmers. 
• Zerox HPL XT Carbon gecombineerd met zwarte Inventum apparaten: perfect match!

Hierboven zie je twee compacte voorbeelden van laundryopstellingen voor jouw showroom. Beide opstellingen zijn slechts 220 cm breed.

Laundry opstellingen en mogelijkheden

Collection 2021 - 2022•Laundry  Nieuwe mogelijkheden

Meer info?  
Scan de QR-code 



Het gemak 
van onze 
pakketten•

+
+ +
++



Het gemak van pakketten

Collection 2021 - 2022•Pakketten

+
+ +
++

We hebben een aantal pakketten met vaste pakketprijzen voor je samengesteld. Dat is erg handig in een  
verkoopgesprek. Bijvoorbeeld voor het bepalen van de meerprijs van Zircon ZX1400 korven met 1400 mm 
hoge glazen zijdelen hoef je niet meer het aantal korven de opstelling te tellen, maar kun je volstaan met  
het hanteren van de pakketprijs. Dat gaat niet alleen sneller, maar het is doorgaans ook voordeliger.  
En dat geldt niet alleen voor het plannen van andere laden, maar ook voor het toepassen van  
luxere grepen of het voorzien van laden en korven met antislipmatten. 
 
Ook hebben we drie ‘verzamelpakketten’ voor je samengesteld:  

•  Premium Plus Pack 
•  Premium Interior Pack  
•  Premium Wood Experience Pack 
 
 
Met betrekking tot het pluspakket zit het gemak hierin, dat je met het opvoeren van één  
pakketcode de belangrijkste kwaliteitsaspecten en luxe items in je aanbieding kunt laten zien. 
 
Met het Premium Interior Pack en het Premium Wood Experience Pack bieden we een extra  
rijke uitrusting van de keuken aan tegen een aantrekkelijke actieprijs, die je met slechts  
één typenummer kunt bestellen. 



Collection 2021 - 2022•Premium Plus Pack

Pakketten•

Premium Plus Pack 

 
 

    Bestaande uit:

            Corpus binnen en buiten in kleur 

            Q19 kwaliteitscorpus 

            Zircon ZX950 Anthracite ladesysteem 

            Zircon SX105 Anthracite scharnieren 

            Anthracite klepdeurbeslag 

            Anthracite interieuren 

            Geschroefde rugwanden 

            Doorlopende onderbodems 

            Metalen beschermplaat onder koelkasten 

            Verdekt ophangsysteem 

            Filigrane Anthracite legplankdragers 

            Anthracite Torx schroeven 

            Extra diepe onderkasten 

            X13 rastermaat

Premium  
Plus Pack 

€ 0 

/Kitchen

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+



Pakketten•

Collection 2021 - 2022•Premium Plus Pack

Corpus binnen en  
buiten in kleur  
Alle binnen- en buitenkanten van de 
kasten zijn in dezelfde kleur. Dat 
geldt voor de rugwand en de leg-
planken. Rust en uniformiteit.

Luxe en kwaliteit zonder meerprijs... onze keukens zitten boordevol luxe en kwaliteit, wat je soms op het eerste gezicht niet ziet.  

Hier volgt een opsomming van de ‘exclusieve’ items die allemaal ‘inclusief’ zijn.

Q19 kwaliteitscorpus  
Extra stevige bodems en legplanken 
van 19 mm dikte.

+

+



Pakketten•

• xxxxxxxxxxxxx

Collection 2021 - 2022•Premium Plus Pack

Zircon ZX950 Anthracite 
ladesysteem  
Grass ladesysteem met anthracite metalen  
zijdelen en anthracite bodem. Voorzien van  
geïntegreerde demping. De zijdelen van de  
korven zijn van donker gekleurd veiligheids-
glas.

Zircon SX105 Anthracite 
scharnieren  
Blum scharnieren met geïntegreerde demping, 
in anthracite uitvoering.

Anthracite klepdeurbeslag   
Blum klepdeurbeslag met geïntegreerde  
demping, met anthracite afdekkleppen.

+ + +



Pakketten•

• xxxxxxxxxxxxx

Collection 2021 - 2022•Premium Plus Pack

Anthracite interieuren  
 
 
Alle interieuren zijn in anthracite uitgevoerd.  
Het gaat daarbij onder andere om: kunststof  
bestekindelingen, afvalemmers, apothekers- 
kasten, tandemkasten, draaiplateau’s in hoek-
kasten.

Geschroefde rugwanden  
 
 
De rugwanden van de kasten zijn geschroefd.  
Ze zijn 8 mm dik en vochtbestendig.

Doorlopende 
onderbodems  
De onderbodems van de hangkasten zijn 
doorlopend naar achteren toe. Dat zorgt voor  
een mooie aanblik bij de onderkanten van  
hangkasten.

+ + +



Pakketten•

• xxxxxxxxxxxxx

Collection 2021 - 2022•Premium Plus Pack

Metalen beschermplaat 
onder koelkasten  
De kasten voor koelkasten zijn voorzien van 
een metalen bodem, welke beschermt tegen 
het indringen van vocht.

Verdekt ophangsysteem   
Het ophangsysteem van de hangkast is  
helemaal verdekt achter de rugwand.  
Drie dimensionaal verstelbaar met behulp  
van Torx schroeven. Voorzien van een extra 
borgschroef.

Filigrane anthracite 
legplankdragers  
De legplankdragers hebben een 3 mm stift.  
De boringen in de kasten zijn slechts 3 mm.  
Dat ziet er goed uit.

+ + +



Pakketten•

• xxxxxxxxxxxxx

Collection 2021 - 2022•Premium Plus Pack

Anthracite Torx schroeven  
De schroeven voor het verbinden van kasten 
en voor de grepen zijn donkergekleurd en Torx 
staat garant voor een betere grip tijdens de 
montage.

Extra diepe onderkasten  
Standaard leveren we 65 cm diepe onder- 
kasten. Dat geeft meer bladruimte en meer 
montageruimte.

X13 Rastermaat  
Door het X13 rastermaatsysteem is er een 
strak lijnenspel met slechts 4 mm ruimte  
tussen de deuren in de keuken.

+ + +



Collection 2021 - 2022•Hier komt de naam  Hier komt de naam

Pakketten•

Premium 
Interior 
Pack•

+
+ +
++



Pakketten•

Collection 2021 - 2022•Premium Interior Pack

Premium Interior Pack 

 
 

     Bestaande uit:  

     Premium Plus Pack

            Zircon ZX1400 pakket 
            Alle korven in de keuken  
            met hoge glazen zijkanten  
 

            Antislipmatten pakket 
            Alle laden, korven en draaiplateaus  
            voorzien van antislipmatten 

Premium  
Interior Pack 

€ 449 

/Kitchen
+ +



Collection 2021 - 2022•Hier komt de naam  Hier komt de naam

Pakketten•

Premium 
Wood  
Experience 
Pack•

+
+ +
++



Pakketten•

Collection 2021 - 2022•Premium Wood Experience Pack

Premium Wood Experience Pack 

 
 

     Bestaande uit:  

     Premium Plus Pack

            Maatpakket 
            Ongelimiteerd aantal maatwerk-opties  
            bij drie onderkasten  
 
            Wood pakket 
            Alle laden en korven in de keuken  
            worden in de houten uitvoering geleverd  
 

            Grepen pakket 
            Zonder meerprijs grepen uit de  
            prijsgroepen D t/m H 

Premium  
Wood Experience 

Pack 

€ 749 

/Kitchen

+

+

+



Collection 2021 - 2022•Maatwerk Pakket

Een maatwerk- 
keuken voor 

een vaste 
meerprijs•



Pakketten•

Collection 2021 - 2022•Maatwerk Pakket

Voor een vaste meerprijs van € 349,- mogen onderstaande opties ongelimiteerd worden toegepast bij  
maximaal 3 onderkasten in dezelfde keuken. Alle XTend programma’s kunnen tot op de millimeter  
nauwkeurig op maat gemaakt worden, ook als het gaat om kasten met laden en korven.  
 
 

Minder breed van een onderkast met laden en/of korvenMAWBSA      Gratis (i.c.m. maatwerk pakket) 

Minder breed van een onderkast met deur(en)                    MAWB           Gratis (i.c.m. maatwerk pakket) 

Minder hoog maken van een onderkast                                 MAWH           Gratis (i.c.m. maatwerk pakket) 

Minder diep maken van een onderkast                                  MAWT           Gratis (i.c.m. maatwerk pakket) 

Minder diepe lade in een onderkast                                        MASWT         Gratis (i.c.m. maatwerk pakket) 

Minder diepe korf in een onderkast                                         MAAWT         Gratis (i.c.m. maatwerk pakket) 

Maatwerk 
pakket 

€ 349* 

/Kitchen

Een maatwerk-keuken voor een vaste meerprijs

Meer info?  
Scan de QR-code AP*  Netto actieprijs



Collection 2021 - 2022•Verlichtingspakket

Pakketten•

Led verlichting 
voor een vaste 

meerprijs•



Pakketten•

Collection 2021 - 2022•Verlichtingspakket

Voor een voordelige vaste prijs leveren we een complete verlichtingsset van 3 onderbouw  
LED verlichtings-elementen en een bijpassende transformator. De Master-LED is voorzien van een  
touchsensor om de verlichting aan en uit te schakelen. De bestelcode voor de hele set is: ZLED3PAK.

De hele keuken met led!

Meer info?  
Scan de QR-code 

LED pakket 

€ 89* 

/Kitchen

AP*  Netto actieprijs



Collection 2021 - 2022•New Dimensions pakket

Pakketten•

New Dimensions 
nu in alle  
corpuskleuren•



Pakketten•

Collection 2021 - 2022•New Dimensions pakket

Onze collectie met 91 cm hoge onderkasten hebben we uitgebreid met de nieuwe kleur Clay Dark en de 
bestaande basiskleur White. Waarmee we nu vijf populaire en goed combineerbare corpuskleuren hebben  
om voor een basisprijs New Dimensions opstellingen mee te plannen. 

Keuze uit alle corpuskleuren in New Dimensions

Basiskleuren zonder meerprijs

Meer info?  
Scan de QR-code 

New dimensions 
pakket 

€ 349* 

/Kitchen

Clay Dark White City Nature oak Snow Carbon

AP*  Netto actieprijs



Collection 2021 - 2022•Zerox Black Line Pakket

Pakketten•

Zwarte 
kantafwerking 
rondom•



Pakketten•

Collection 2021 - 2022•Zerox Black Line Pakket

Black Line fronten zijn mogelijk voor een aantal Zerox programma’s. Deze kunnen worden voorzien 
van een mat zwarte kantafwerking rondom. Zie onderstaand overzicht voor de mogelijkheden. 
Passend bij de Black line fronten kunnen 19 mm Black LIne panelen met mat zwarte kanten rondom 
besteld worden met bestelcode BLPAST. 
Ook kunnen er, passend bij dit programma, open kasten met mat zwarte voorzijden besteld 
worden met bestelcode BLPAO. 
 
Black Line programma’s + Black Line pakket. De volgende programma’s kunnen worden voorzien van mat zwarte kantafwerking rondom:

6315    730   Zerox Black line XT             Carbon                        PG 0.5 + BLPAK 

6315    875   Zerox Black line XT             Clay Dark                    PG 0.5 + BLPAK 

6310    851    Zerox Black line FM            Daylight Grey             PG 0.2 + BLPAK 

6310    815    Zerox Black line FM            Grigio                           PG 0.2 + BLPAK 

6310    878   Zerox Black line FM            Just Grey                     PG 0.2 + BLPAK 

6310    781    Zerox Black line FM            Kashmir                       PG 0.2 + BLPAK 

6315    165    Zerox Black line XT             Lava                             PG 0.5 + BLPAK 

6310    145    Zerox Black line FM            Snow                            PG 0.2 + BLPAK 

6310    113    Zerox Black line FM            Terra Grey                   PG 0.2 + BLPAK 

6315    204   Zerox Black line XT             Umbra                         PG 0.5 + BLPAK 

6330   877   Zerox Black line HOR SY    Nature Split Oak        PG 0.2 + BLPAK 

6330   215    Zerox Black line HOR SY    Old Split Oak              PG 0.2 + BLPAK 

6335    877   Zerox Black line VER SY     Nature Split Oak        PG 0.2 + BLPAK 

6335    215    Zerox Black line VER SY     Old Split Oak              PG 0.2 + BLPAK

Black Line voor fronten, panelen en open kasten Zero Black Line 
pakket 

€ 299* 

/Kitchen

AP*  Netto actieprijs

Verkrijgbaar 
in 14 kleuren



Grijstinten 
die warmte 
uitstralen•

Collection 2021 - 2022•COLOR UNLIMITED  Warme grijstinten

Pakketten•



Pakketten•

Collection 2021 - 2022•COLOR UNLIMITED  Warme grijstinten

Corpus binnen en buiten in kleur

Uitvoering FM 
 

Zerox FM 
Zerox XT 

LX programma‘s 
SC programma‘s 
WU hout gelakt

875 CLAY DARK

Uitvoering FM 
 

Zerox FM 
Zerox XT 

Zerox Black line XT 
Tempo FM 

LX programma‘s 
SC programma‘s 
HL programma‘s 
WU hout gelakt

204 UMBRA

Uitvoering FM 
 

Zerox FM 
Zerox Black line FM 

Zerox XT 
Zerox Metal line XT 

Tempo FM 
LX programma‘s 
SC programma‘s 
HL programma‘s 
WU hout gelakt

113 TERRA GREY

Uitvoering FM 
 

Zerox FM 
Zerox Black line FM 

Zerox XT 
Tempo FM 
Zerox XG 
Zerox MA 
Power MX 
Power HL 

LX programma‘s 
SC programma‘s 
HL programma‘s 
WU hout gelakt

781 KASHMIR

Uitvoering FM 
 

Zerox FM 
Zerox XT 

Tempo FM 
Zerox HL 

LX programma‘s 
SC programma‘s 
HL programma‘s 
WU hout gelakt

270 STONE



Echt grijs 
maar dan anders. 
Helder•

Collection 2021 - 2022•COLOR UNLIMITED  Heldere grijstinten

Pakketten•



Pakketten•

Collection 2021 - 2022•COLOR UNLIMITED  Heldere grijstinten

Corpus binnen en buiten in kleur

Uitvoering FM 
 

Zerox FM 
Zerox XT 

Zerox Black line XT 
Zerox Metal line XT 
Slice Metal line XT 

Tempo FM 
Power PC 
Zerox HL 

LX programma‘s 
SC programma‘s 
HL programma‘s 
WU hout gelakt

730 CARBON

Uitvoering FM 
 

Zerox FM 
Zerox XT 

LX programma‘s 
SC programma‘s 
HL programma‘s 
WU hout gelakt

165 LAVA

Uitvoering FM 
 

Zerox FM 
Zerox XT 

Tempo FM 
Pavilo MX 

LX programma‘s 
SC programma‘s 
HL programma‘s 
WU hout gelakt

878 JUST GREY

Uitvoering FM 
 

Zerox FM 
Zeroc Black line FM 

Zerox XT 
Tempo FM 

LX programma‘s 
SC programma‘s 
HL programma‘s 
WU hout gelakt

815 GRIGIO

Uitvoering FM 
 

Zerox FM 
Zerox Black line FM 

Zerox XT 
Tempo FM 
Informa MX 

LX programma‘s 
SC programma‘s 
HL programma‘s 
WU hout gelakt

851 DAYLIGHT GREY



Collection 2021 - 2022•Luxe legplanken pakket

Pakketten•

Luxe 
legplanken 
met metalen 
voorzijden•



Pakketten•

Collection 2021 - 2022•Luxe legplanken pakket

Meer info?  
Scan de QR-code 

Legplanken met metalen voorzijden neem je niet alleen omdat het er bijzonder mooi uitziet  
en heel goed aansluit bij veel andere Inner Beauty elementen in de keuken, maar ook omdat  
het de legplanken beschermt tegen beschadigingen tijdens het dagelijks gebruik van de keuken.  
 
De metalen lijsten zijn uitgevoerd in zwart geanodiseerd aluminium. Met de code MLPAK en voor  
de actieprijs van € 379,- worden alle legplanken van de keuken uitgevoerd met metalen voorzijden.  
 
Wanneer je slechts enkele legplanken in de keuken van metalen voorzijden wilt voorzien, dan kun je  
daar ook voor kiezen, door middel van de code MEBM, met een actieprijs van € 29,- per legplank. 

Luxe legplanken met metalen voorzijden Luxe 
legplanken 

pakket 

€ 379* 

/Kitchen

AP*  Netto actieprijs



Collection 2021 - 2022•Glazen legplateaus pakket

Pakketten•

 
Glazen 

legplanken•



Pakketten•

Collection 2021 - 2022•Glazen legplateaus pakket

Glazen legplateaus neem je niet alleen omdat het er bijzonder mooi uitziet, maar ook omdat ze bij het  
toepassen van LED verlichting in een kast het licht doorlaten schijnen. De glazen legplateaus zijn gemaakt 
van veiligheidsglas. Met de code GLASPAK en voor de actieprijs van € 379,- worden alle hangkasten en 
servieskasten in de keuken uitgevoerd met glazen legplateaus. 

Glazen legplateaus voor alle hangkasten en servieskasten

Meer info?  
Scan de QR-code 

Glazen  
legplateaus 

pakket 

€ 379* 

/Kitchen

AP*  Netto actieprijs



Collection 2021 - 2022•Zircon ZX 1400 pakket

Pakketten•

Hoge 
glazen 

zijkanten•



Pakketten•

Collection 2021 - 2022•Zircon ZX 1400 pakket

Alle korven in de keuken worden in de uitvoering Zircon ZX1400 geleverd, met 140 mm hoge glazen  
zijdelen in plaats van ZX950 met 95 mm hoge glazen zijdelen. De glazen zijdelen zijn uitgevoerd in rook-
glas. 
 
De bestelcode is ZX1400PAK, met een actieprijs van € 349,- 

Alle korven in de keuken met hoge glazen zijkanten

Meer info?  
Scan de QR-code 

ZX1400 
pakket 

€ 349* 

/Kitchen

AP*  Netto actieprijs



Pakketten•

Collection 2021 - 2022•City Pakket

Zijdelen 
in een city 
houtkleur•

City Grey OakCity Nature Oak



Pakketten•

Collection 2021 - 2022•City Pakket

Wanneer je kiest voor een keuken met corpussen, fronten en/of panelen in een City houtkleur, dan is het  
passend om ook te kiezen voor het City pakket. Alle korven in de keukens worden voorzien van 140 mm  
zijdelen in één van de City houtkleuren: City Brown Oak, City Grey Oak of City Nature Oak, in plaats  
van ZX950 met 95 mm hoge glazen zijkanten.  
 
De bestelcode is ZXC111PAK (City Nature Oak), ZXC112PAK (City Grey Oak) of ZXC200PAK (City Brown Oak)  
en de actieprijs is € 349,-

Alle korven in de keuken worden voorzien  
van 140 mm zijdelen in een City houtkleur

City 
pakket 

€ 349* 

/Kitchen

Meer info?  
Scan de QR-code AP*  Netto actieprijs



Collection 2021 - 2022•Wood pakket

Pakketten•

Houten 
laden•



Pakketten•

Collection 2021 - 2022•Wood pakket

Voor de natuurlijke en warme uitstraling kies je voor het Wood pakket. Alle laden en korven in de keukens  
worden in houten uitvoering geleverd. De massief houten laden zijn voorzien van een speciale antislip 
bodem.  
 
Er zijn bijpassende bestekindelingen leverbaar. De gedempte geleiding bevindt zich onder de bodem van 
de lade/korf.  
 
De bestelcode is WOODPAK en de actieprijs is € 399,-

Alle laden en korven in de keuken  
worden in houten uitvoering geleverd

Meer info?  
Scan de QR-code 

Wood 
pakket 

€ 399* 

/Kitchen

AP*  Netto actieprijs



Pakketten•

Collection 2021 - 2022•Gloss Pack

Binnenzijde 
corpussen 
in gloss Snow•



Pakketten•

Collection 2021 - 2022•Gloss Pack

Wanneer je een hoogglans keuken in de kleur Snow kiest, dan is het wel heel mooi om ook de buiten- en  
binnenkanten van alle kasten ook in glanzende uitvoering te bestellen. Het ziet er niet alleen fraaier uit,  
maar het is ook makkelijker te reinigen.  
 
De bestelcode is GLOSSPAK en de actieprijs is € 199,- 

Alle corpussen van binnen en buiten in Gloss Snow

Meer info?  
Scan de QR-code 

Gloss 
pakket 

€ 199* 

/Kitchen

AP*  Netto actieprijs



Pakketten•

Collection 2021 - 2022•Antislipmatten pakket

 
Vast bedrag voor 

antislipmatten•



Pakketten•

Collection 2021 - 2022•Antislipmatten pakket

Bij het openen en sluiten van laden, korven en bij het bewegen van de draaiplateaus blijven alle spulletjes  
netjes op hun plaats staan, omdat alle laden, korven en luxe draaiplateaus worden voorzien van Anthracite  
antislipmatten.  
 
De bestelcode is ARMPAK, met een actieprijs van € 199,-

Alle laden, korven en draaiplateaus 
voorzien van antislipmatten

Meer info?  
Scan de QR-code 

Antislipmatten  
pakket 

€ 199* 

/Kitchen

AP*  Netto actieprijs



Collection 2021 - 2022•Grepen pakket

Pakketten•

Vast bedrag 
luxe grepen 

en knoppen•



Pakketten•

Collection 2021 - 2022•Grepen pakket

Meer info?  
Scan de QR-code 

Grepen  
pakket 

€ 59* 

/Kitchen

 
Je hoeft niet meer alle grepen of knoppen in de keuken te tellen, maar voor een vast bedragen worden de 
meerprijsgrepen in de prijsgroepen D tot en met H geleverd. De bestelcodes vind je in de prijslijst bij de 
grepen en knoppen en dit zijn de voordelige actieprijzen 
 
Voor grepen in prijsgroep D € 59,-* 
 
Voor grepen in prijsgroep E € 119,-* 
 
Voor grepen in prijsgroep F € 179,-* 
 
Voor grepen in prijsgroep G € 269,-* 
 
Voor grepen in prijsgroep H € 329,-*

AP*  Netto actieprijs

Voor een vast bedrag luxe grepen of knoppen





KEUKENS VOOR DE TOEKOMST
Het is niet meer dan logisch dat je een keuken wilt die lang meegaat. 
Maar hij moet ook groen zijn en energiezuinig worden geproduceerd. 
Daarom kun je bij ons, zonder extra kosten, kiezen voor de milieu-
vriendelijke keukenkasten van Greenline. Kasten en fronten van  
onze nieuwe Greenline keukens zijn vervaardigd uit uiterst stabiel  
BioBoard Gen2. In BioBoard Gen2 wordt 90% gerecycled hout  
gebruikt. Hierdoor hoeven er nog minder bomen te worden gekapt  
en kunnen toekomstige generaties ook genieten van onze mooie  
natuur. 

Gelukkig denken steeds meer mensen aan de toekomst van de aarde, 
zodat ik later ook nog kan genieten van de natuur. Voor mensen die 
voor het milieu willen zorgen, zijn er nu ook milieuvriendelijke keukens. 
Daardoor wordt de aarde een stuk gezonder en blijft dat ook in de 
toekomst zo. Maar er is meer. BioBoard Gen2 voldoet aan de strengste 
emissienormen. Als het gaat om de emissie van formaldehyde voldoet 
BioBoard Gen2 aan de FHHHH norm; dat is ‘s werelds strengste norm 
op dit gebied. Daarmee liggen we ruim onder de normen van CARB2 
en E05. BioBoard Gen2 garandeert een gezond binnenklimaat.

milieuvriendelijk 
en energiezuinig 
geproduceerd

90% gerecycled 
materiaal

plaatmateriaal 
met hoge 

stabiliteit

geproduceerd 
in co2 neutrale 

productie- 
omgeving

gereduceerde 
VOC emissies

nordic swan 
normering

normering 
voor gezond 
binnenklimaat

carb2 
normering

COMPENSEER MET CO2 CARE!    MEER INFORMATIE OP DE VOLGENDE PAGINA
Meer info?  

Scan de  
QR-code 



MORE TO COME  
IN 2022!



GROENE ZEKERHEID MET CARBON CARE

MORE TO COME 
IN 2022!

Co2 reductie 
transport

Co2 reductie 
keukenmateriaal

Greenline Carbon Care is een revolutionaire stap vooruit in de keukenbranche.  
Milieubewust en Co2 neutraal geproduceerd.  Daarnaast kunnen we grondstoffen, 
halffabrikaten of het transport van jouw keuken compenseren.

Meer info?  
Scan de  
QR-code 



Greeploze  
keukens•



Doordat we de grepen in de keukenkasten integreren, 
creëren we namelijk een moderne minimalistische  
keuken met strakke lijnen. En dit zorgt weer voor  
een rustige uitstraling. Bijkomend voordeel van  
onze greeploze keukens is de grote diversiteit aan 
mogelijkheden. Goed om te weten: bijna al onze  
keukenprogramma’s zijn leverbaar in een greeploze 
variant. 

De specialist in  
greeploze keukens

Push to open XGK XGE

XGD XGY XGA

Onze soorten greeploos op een rijtje

Meer info?  
Scan de QR-code 

Thema’s•





Omdat we steeds langer worden, groeit ook de  
vraag naar hogere keukens. Met ‘New Dimensions’ 
voldoen we niet alleen aan deze vraag om  
ergonomische werkhoogte, we voegen ook extra  
dimensie toe als het gaat om extra opbergruimte.  
Dit jaar maken we het mogelijk om in alle corpus-
kleuren New Dimensions keukens te bestellen. 

New Dimensions 
in alle corpuskleuren

78 cm78 cm 91 cm78 cm 91 cm
greeploos greeploos

91 cm

Meer info?  
Scan de QR-code 

Thema’s•



Wood  
Unlimited•



Meer info?  
Scan de QR-code 

Kies je deurtype

Classic Line  Forest Line  Oak Line Split Line

1

Kies je houtbeleving2

Kies je profilering

Zero  Uno  R20/Twenty  

R15/Fifteen  R10/Ten  R5/Five  

3

Wooden colour options

Grey  
Forest Oak

New Forest 
Oak

Old Forest 
Oak

Pastel  
Bardolia

Pastel Grey Pastel Loam Pastel  
Shadow

Pastel 
Smoke

Ready  
to paint

Painted colour options

Arabica Black Carbon Daylight 
Grey

Grigio Kashmir Lava Magnolia Retroblau

Sand Snow Stone Terra Grey Truffel Tundra Umbra White

Kies je kleur (beitskleur of lakkleur)4

Ben jij iemand die van hout houdt?  
Komt dat even goed uit! Want bij ons heb 
je een bijna ongelimiteerde hoeveelheid 
aan keuzemogelijkheden op het gebied 
van de houten fronten voor je keuken- 
kasten. In 4 stappen kies je jouw favoriet.

Wood Unlimited

Thema’s•



Glazen 
deuren•



Meer info?  
Scan de QR-code 

Naast een enorme variëteit aan glasdeuren die bij 
onze verschillende deurvormen passen, hebben  
we ook een breed programma aan glasdeuren en  
-mogelijkheden die aansluiten bij de Industrial 
Frames. 
 
De kaders van de glasdeuren zijn gemaakt van  
aluminium. Passend bij de Industrial Frames worden  
ze in de kleur Inox Black geleverd. 
 
Doortype J is bovendien nog leverbaar in de kleur 
Inox. Doortype K heeft een kaderbreedte van 20 mm 
en doortype J heeft een kaderbreedte van 50 mm. 
 
Dit jaar introduceren we een nieuwe variant: KS.  
Deze heeft een kaderbreedte van 20 mm en in  
voorzien van horizontale en verticale roeden. 
 
Vervolgens kun je kiezen welke glassoort, die het 
best overeenkomt met je wensen en het meest  
aansluit bij jouw keuken, je graag wilt toepassen.

Glazen deuren

Stainless steel (only 50mm frame) Black

K: Frame 20 mm 
(only in Black)

KS: Frame 20 mm 
met roede

J: Frame 50 mm

Crystal glass Diffuse glass Chimney glass Factory glass

Thema’s•





Edisonstraat 4    7903 AN  Hoogeveen    T: 0528 280280    E: info@hagrokeukens.nl 

JIJ EN HAGRO 

De kracht van samenwerken 

 

Hagro keukens uit Hoogeveen is dé perfecte samenwerkingspartner voor de zelfstandige keukenspeciaalzaak in Nederland en België.  

Al meer dan 40 jaar actief in de keukenbranche, met een schat aan productkennis en specialist in onderscheidende collecties.  

Wij zetten onze kennis in om ervoor te zorgen dat jij als zelfstandig ondernemer alleen maar bezig hoeft te zijn met je core business. 

 

Meer informatie? Scan de QR-code





CONNECTING YOUR BUSINESS 

Producten en retailers hebben één gezamenlijk 
doel, namelijk het bereiken van de juiste  
doelgroep. Hier speelt STORECHANGERS op in.  
 
STORECHANNEL: is een unieke vorm van  
digital signage voor in uw zaak. Aantrekkelijk 
gepresenteerd op professionele digitale 
schermen.  
 
INSTORE: is een online store met verkoop-
ondersteunende materialen. Kleuroverzichten, 
platen met materiaal-samples, vlaggen,  
decodoeken en ander promotiemateriaal. 
 
MYSTOREONLINE: is een online omgeving 
waarin u uw website, webshop of andere 
webapplicatie beheert. 
 
Meer informatie? 
Neem gerust contact met ons op. 

Storechangers, Industrieweg 96, 7903 AK  Hoogeveen, T  +31 (0) 528 - 348 400, 
info@storechangers.com, www.storechangers.com 

Meer info?  
Scan de QR-code 





HÉT BUREAU IN DE 
KEUKENBRANCHE 

 
 

Met onze jarenlange ervaring zijn wij hét reclamebureau voor de keukenbranche.  
Wij kennen de markt, weten wat er speelt en wat werkt óf juist niet werkt. We bekijken dat per keukenzaak.  

Wat voor de één werkt, is voor de ander juist af te raden. Benieuwd wat we voor jouw keukenzaak kunnen betekenen?  
Of loop je tegen een bepaald vraagstuk aan? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Industrieweg 96, 7903 AK  Hoogeveen 
T 0528-348450, info@vanhaaster.nl, www.vanhaaster.nl

luisteren en  
adviseren

originele en 
goede ideeën

creatief vakkundigmeedenken  
en strategie


