
KEUKENS 
OM JE 
IN THUIS  
TE VOELEN

STUNT 
PRIJS!

Quooker 3in1 kraan 
alle combi modellen

 

599,-
Bij aanschaf van een 
complete keuken 
voor slechts



DARE TO GO WILD 
Stijlvol contrast tussen de soberheid van het matzwart en de warmte van de fronten met  
het aspect ruw hout. Het ziet er echt prachtig uit, deze compacte Nano Black-keuken met vocht-
bestendig laminaat. De perfecte combinatie van zachtheid en duurzaamheid.   

STOER, INDUSTRIEEL DESIGN! 
Steeds vaker komen we keukens tegen met robuuste materialen en materiaal- 
combinaties. Erg mooi is deze strakke eilandopstelling met kaderfronten in de mooie 
kleur lava. 

ZWART-WIT 
Een keuken met contrast! In deze keuken wordt een wit, hoogglans kook- en spoeleiland  
gecombineerd met een strakke, zwarte kastenwand met inbouwapparatuur. De keuken heeft 
een strakke belijning door de greeploze fronten. Door te werken met witte en zwarte muren 
wordt het contrast in deze keuken versterkt. Een zeer smaakvolle combinatie! 

TREND: 
KIES VOOR 
ZWART!  

Kies één of meerdere kasten in zwart of - best gedurfd - een 

helemaal zwarte keuken. Zwart combineert prachtig  

met mat of hoogglans wit, maar ook met 

hout(kleuren). De combinatiemogelijkheden  

zijn eindeloos.

DUURZAAM 
Wij innoveren. Ook met het oog op duur-
zame ontwikkeling. Onze fabrikant kiest 
voor: gecertificeerd hout uit beheerde  
bossen en ecologische ontwerpen.

6490,
Inclusief inbouwapparatuur 



BINNEN- EN BUITEN-
KANT OP KLEUR 
Geef uw keuken een luxe uitstraling 
met kasten op kleur.  U heeft keuze uit 
24 corpuskleuren. De binnenzijde van de 
kasten hoeven dus niet wit te zijn.

STRAK  
LIJNEN-
SPEL  

Door strakke belijning wordt een keuken rustig en 

strak. Extra brede lades versterken dit geheel. Lever-

baar in ontelbaar veel kleurencombinaties.

VEEL KEUS IN HOUT 
Onze houten keukens zijn leverbaar in veel 
verschillende kleuren, gebeitst of gelakt, 
geborsteld en/of met een vintage- 
behandeling, gepatineerd, vlak of met  
verschillende profileringen. Wij laten u 
graag de mogelijkheden zien ik onze  
showroom.

EXTRA 
BERGRUIMTE 

PRAKTISCH  
EXTRA BREDE LADES

GREEPLOOS SPECIALIST 
Wij zijn specialist in greeploze keukens met 
een grote kleurkeus in fronten en greeplijsten. 
Hoge kasten zijn bovendien leverbaar met 
verticale greeplijsten.

,-



TREND: 
MET HOUT

8690,-

GREEPLOZE HOOGGLANS KEUKEN 
Mooie greeploze hoogglans keuken met praktische (ingebouwde)  
kastenwand. Stijlvolle kleurencombinatie, met warm hout en mooi 
werkblad. Inclusief inbouwapparatuur.

Inclusief inbouwapparatuur 

KLEUR EN STRUCTUUR 
MATCHEN PERFECT 
Alle toebehoren zijn leverbaar in dezelfde 
kleur en structuur. Zo ontwerpen we voor u, 
een 100% persoonlijke keuken. Onze  
corpussen, fronten en grepen zijn in één en 
dezelfde kleur verkrijgbaar.

NATUURLIJKE EENVOUD 
De keuze van de materialen was cruciaal: hout voor een zeer actueel natuurlijk effect met  
continue lijnen van een ongeëvenaarde strakheid. Zeer ergonomische werkbladen met  
niveauverschillen.  

Polsbroek 148, 7201 BZ  Zutphen 
T 0575-542 473, www.bocokeukens.nl  
Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag 09.00 - 18.00 uur 
Zaterdag van 09.00 - 16.00 uur 
Koopavond vrijdag tot 20.00 uur

STUNT 
PRIJS!

Quooker 3in1 kraan 
alle combi modellen

 

599,-
Bij aanschaf van een 
complete keuken 
voor slechts


