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Wij wensen u veel leesplezier in ons 

Boco keukens magazine.

Kies uw 
ideale  
keuken! 

 

Hoe vaak in uw leven koopt u een nieuwe 

keuken? Eén keer? Misschien twee of drie 

keer? Áls u de kans hebt, wilt u wel meteen 

een keuken uitkiezen die precies past bij 

uw persoonlijke smaak. Eentje die  

uitblinkt in gebruiksgemak. Lang mee-

gaat. Én natuurlijk duurzaam is. Maar wat 

maakt een keuken nou een goede  

keuken? En hoe kiest u de keuken die het 

best bij u past? 

 

Boco Keukens kan u helpen. In dit  

magazine vertellen we u alles over ons 

oog voor detail, ons vakmanschap, onze 

uitstekende service en de persoonlijke 

aandacht die we voor iedere klant hebben. 
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Vakmanschap, uitstekende service,  
oog voor detail en persoonlijke aandacht 
zijn onze kernwaarden



Uw wensen 
staan  
centraal 
 
Bij de perfecte keuken draait het 
om beleving, dat begrijpen we als 
geen ander bij Boco Keukens. 
Daarom vormen uw wensen het 
uitgangspunt als we uw droom-
keuken gaan ontwerpen. Of u nou 
kiest voor een klassieke, moderne 
of tijdloze stijl. U zegt wat u wilt en 
wij maken het. Simpel.  
 
Hierbij houden wij de laatste  
ontwikkelingen op keukengebied 
nauwlettend in de gaten, zodat 
wij u mee kunnen nemen in de 
nieuwste trends. Onze professio-
nele medewerkers leveren al ruim 
45 jaar vakmanschap, verrassende 
architectuur en exclusieve ontwer-
pen. Bovendien hebben we een 
eigen service- en montageteam, 
zodat we u vanaf de oriëntatie tot 
aan de oplevering van uw keuken 
totaal kunnen ontzorgen. 
Bij Boco Keukens staan we niet  
alleen dicht bij u, onze klanten,  
we staan ook dichtbij de maat-
schappij waarin we acteren. Zo 
zijn we een erkend leerbedrijf, 
hechten we veel waarde aan 
maatschappelijk verantwoord  
ondernemen en tonen we waar  
mogelijk ons sociale gezicht. Wij 
willen het verschil maken met 
kwaliteit, uitstekende service én 
betrokkenheid!

Robin Jansen, Boco Keukens

Want juist deze kernwaarden hebben 

Boco Keukens gemaakt tot wat we nu  

zijn: een gewaardeerde leverancier van  

kwaliteitskeukens die al ruim 45 jaar een 

begrip is in Zutphen en omgeving. 

 

Via dit magazine willen we u inspireren, 

enthousiasmeren en adviseren. Zodat u 

de keuken kiest die precies bij u past. En 

heeft u na het lezen nog vragen of wilt u 

een keuken live bewonderen? Dan bent u 

hierbij van harte uitgenodigd om een  

bezoek te brengen aan onze ruim  

opgezette showroom waar u prachtige  

keukenopstellingen kunt aanschouwen. 

Laat u verrassen door onze creatieve  

ontwerpen en prachtige keukens. Onze 

enthousiaste en ervaren medewerkers 

heten u graag welkom en helpen u op 

deskundige wijze. 

 

Voor nu wensen we u veel leesplezier! 

Welkom
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Greeploos 
er zijn vele mogelijkheden
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Binnen- en buitenkant  
op kleur 
 
Veel keukens hebben kasten met standaard een witte 

binnenkant. Wij zijn van mening dat dat mooier kan. Onze 

kasten zijn daarom ook aan de binnenkant in kleur lever-

baar. Kies een kleur die aansluit bij de fronten, of kies juist 

een afwijkende kleur. Een binnenkant in kleur geeft je 

keuken meer luxe. En dat zie je elke dag!

<< 

Deze  keuken staat (bijna) in het midden 

van de oude graanzolder en is het  

middelpunt van alle aandacht. De keuze 

van de materialen was cruciaal: hout 

voor een zeer actueel natuurlijk effect, 

zeer ergonomische werkbladen gemaakt 

van twee materialen voor een mooi  

effect met niveauverschillen. De af- 

wezigheid van handgrepen zorgt voor 

continue lijnen van een ongeëvenaarde 

strakheid. 

Natuurlijke eenvoud   

De fronten zijn van MDF-plaat (middel-

dichte vezelplaat) gefineerd met eiken-

hout, de tint op de foto is Pastel Oak, 

verkrijgbaar in 6 tinten en 15 kleuren 

openporige lak, Oak en Cliff werkblad.

Praktisch opbergen   

Dit is bijna een professionele keuken - 

met gezelligheid als extra. Alles, maar dan 

ook alles wat nodig is in de keuken, is te 

vinden op enkele vierkante meters. Zeer 

praktisch door grote laden en korven.

Greeploos

Mooi! 
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‘Altijd kokend water
bij de hand, dat leek

me handig.’

Met een Quooker in huis, heb je altijd direct kokend water 
bij de hand. Snel een pot thee zetten, pasta koken en nog 
veel meer. De Quooker is multi-inzetbaar, energiezuinig en 
zeer veilig in gebruik.
Ga naar quooker.nl voor meer informatie.



Geen wonder dat een keuken met beton-

look al een hele tijd populair is en blijft bij 

onze klanten. Beton heeft namelijk zoveel 

voordelen. Laten we beginnen met het 

praktische voordeel: beton is hittebestendig, 

wat natuurlijk super handig is als u een 

betonnen keukenblad in een keuken 

wenst. Het is wel goed om te weten dat 

beton na verloop van tijd zal verkleuren. 

Wilt u dit voorkomen, dan raden wij u aan 

om te kiezen voor een betonlook van 

kunststof of keramiek.  

Het mooie is dat de betonlook ook op het 

keukenblad, de keukenkastjes, de achter-

wand en de vloer kan worden doorgevoerd, 

zodat uw keuken een uniforme sfeer  

uitstraalt. Over uitstraling gesproken: de 

super stoere, strakke én industriële  

uitstraling is het tweede grote voordeel 

van beton.    

Het derde voordeel van de betonlook is 

dat u deze eenvoudig kunt combineren 

met materialen als bijvoorbeeld hout, 

zodat het geheel niet alleen industrieel 

oogt, maar ook warmte en sfeer uitademt. 

Bij Boco Keukens is de betonlook in vele 

soorten verkrijgbaar, zodat uw persoon-

lijke smaak er altijd tussen zit.  

7De betonlook blijft populair 
en is verkrijgbaar in  
verschillende tinten

Trend
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voor dé ultieme Scandinavische look  
• Gebruik neutrale tinten, zoals wittinten, zachte grijze tinten, pasteltinten en 

blank hout, met af en toe een zwart accent. 

• De scandinavische stijl is licht en open. Laat zonlicht de keuken binnenstromen, 

door grote raampartijen of een dakkoepel. 

• Kies kwaliteit. Kies voor mooie, duurzame, hoogwaardige materialen. 

• Houd het clean. Doe onnodige spulletjes en andere prullaria weg. Zo houdt u  

alleen de functionele spullen over. 

• Onthoud de kernwoorden: licht, puur en functioneel.

Tips! 

WIT MET 
BLANK HOUT 

Dat is het beste uit twee werelden.  

Combineer strakke lichte fronten met 

fronten van blank wild hout of een 

mooie houten achterwand. Hou de  

keuken clean, door een strakke belijning 

door te voeren. Zo creëer je snel die 

Scandinavische sfeer.

Functioneel   

Een keuken hoort functioneel te zijn.  

Dat geldt zeker voor een keuken in  

de Scandinavische stijl. Ergonomie en 

functionaliteit staan hierbij voorop.  

Zoals bijvoordeeld deze lade-indeling. 

Eén en al overzicht. Zo grijpt u nooit mis.
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Scandinavian 
white 

licht, puur en functioneel

Scandinavian white
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Het nieuwe studioLine assortiment.
Uitgesproken design, indrukwekkende prestaties.
thefuturemovingin.nl/studioline

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Fascinerend vanaf de eerste indruk: 
de nieuwe studioLine ovens.
De nieuwe studioLine ovens bieden u alleen 
het allerbeste. Vernieuwende technologie, 
hoogwaardige materialen en uitmuntend 
vakmanschap. Dat is te zien, te voelen, en vooral: 
naar eigen wens te combineren. 

Altijd en overal in contact met uw oven dankzij 
Home Connect.
Alle studioLine ovens met een TFT-Touchdisplay zijn 
standaard voorzien van Home Connect. Met behulp 
van Home Connect is het mogelijk om waar dan 
ook uw apparatuur te bedienen met behulp van 
een innovatieve app op de smartphone of tablet.

Exclusiviteit 
in perfectie.



Zoveel mensen, zoveel wensen.  
En we weten na jarenlange  

ervaring: over 
SMAAK 
valt te twisten. Daarom hebben we ruime 

keuze. In een gesprek komen we altijd  
tot dé perfecte combinatie!

45 
JAAR ERVARING 

en al 45 jaar verzekerd  
van kwaliteit, een goed design, 

en een perfecte service  
en montage.

Kwaliteit

Kwaliteit staat voorop 11



Strak design  
van eggersmann  
Exclusief bij Boco Keukens

Bent u veeleisend als het op uw nieuwe 

keuken aankomt? Dat begrijpen wij  

helemaal. Precies daarom zijn wij de  

exclusieve dealer in Nederland van  

eggersmann, het Duitse kwaliteitsmerk 

dat al meer dan 100 jaar individuele maat-

producten voor oogstrelende, luxueuze 

keukens maakt. Keukens van eggersmann 

zijn technisch perfect, kenmerken zich 

door een strakke belijning en zijn van een 

kwalitatief zeer hoog niveau. 

Eggersmann heeft passie voor technische 

perfectie en tijdloze elegantie. Daarom 

doet het bedrijf niet alleen voortdurend 

research naar innovatieve oplossingen.  

Hoogwaardige  
keukenunicaten  

Eggersmann past ook de nieuwste  

fabricagetechnologieën toe, men koestert 

ambachtelijke tradities en de ontwik- 

kelingslijn wordt continu verbeterd.  

Bovendien vormt duurzaamheid bij alle 

keukensystemen van eggersmann één 

van de belangrijkste uitdagingen. 

 

 

 
 

 

Passie voor  
technische perfectie  
en tijdloze elegantie
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Exclusief

Ervaar  
eggersmann in 
onze showroom 
 
Wie de schoonheid van eggersmann keukens wil ervaren, 

moet beslist een bezoekje brengen aan onze showroom. 

Eggersmann heeft meerdere keukenlijnen: de moderne 

lijn, de klassieke lijn en een Unique lijn. De keukens in 

de moderne lijn zijn vaak greeploos en kenmerken zich 

door een strak design. De keukens in de klassieke lijn 

bestaan uit natuurlijke materialen en hebben warme 

kleuren. De landhuiskeukens passen in ieder design.

13
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Beleef smaak nog intenser.
Stomen. Gezond en lekker.

Een nieuwe keuken kan eigenlĳ k niet meer zonder een 
Miele-stoomoven. Want de stoomoven van Miele zorgt 
ervoor dat gerechten optimaal hun smaak, kleur en 
structuur behouden. 

In een hele korte tĳ d wordt de stoom gelĳ kmatig in de 
ruimte verdeeld. Kenmerkend is dat er zeer nauwkeurig 
een constante temperatuur wordt aangehouden, 
ongeacht voor hoeveel personen u kookt.  

Zo wordt  uw gerecht of maaltĳ d op een 

gezonde én gemakkelĳ ke manier bereid.

Miele. Immer Besser.

www.koelen.nl

TipOpen - ideaal voor 
greeploze keukens
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Deskundig  
De medewerkers van Boco 

Keukens zijn deskundige  

professionals die graag hun 

creativiteit inzetten om het 

ontwerp voor uw keuken te 

realiseren. In goed overleg 

creëren zij exclusieve ont-

werpen en verrassende  

architectuur die volledig aan 

uw wensen voldoen.   

Klantgedreven  
Bij Boco Keukens streven we 

naar optimaal gemak voor 

onze klanten. U hoeft slechts 

aan te geven aan welke  

wensen en eisen uw keuken 

moet voldoen, zodat wij  

het keukenontwerp kunnen 

maken en uw ideale keuken 

kunnen leveren én monteren.

Transparant  
Wat betreft de financiële  

afhandeling besteden we 

veel besteden aan een trans-

parante, duidelijke offerte, 

waarbij de prijsopgave altijd 

op maat is. Op deze manier 

geven wij u volledig inzicht  

in onze berekening, voor- 

dat u geld in uw keuken  

investeert.

Montage  
Levering en montage van uw 

keuken is bij Boco Keukens in 

vertrouwde handen. U kunt 

rekenen op deskundigheid, 

vakmanschap en uitgebreide 

service. De montage wordt 

op professionele wijze uitge-

voerd. Ons eigen montage- en 

serviceteam staat garant voor 

een prima afwerking. 

Kwaliteit

4321
Vier redenen om voor 
Boco Keukens te kiezen

Kortom, bij Boco Keukens bent u verzekerd van vakmanschap, creativiteit, verrassende architectuur, exclusieve ontwerpen, 

optimaal klantgemak, een transparante en op maat gemaakte offerte en topkwaliteit keukens vol gebruiksgemak en  

hoogwaardige keukenunicaten.
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Go green 
of kies een van de vele  
andere mooie kleuren
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Combineer met kleuren! 
 
De uitstraling van uw keuken wordt bepaald door de stijl, 

maar zeker ook de kleur van uw keuken. En omdat de 

smaken op dit gebied nogal verschillen en we u niet voor 

een dilemma willen stellen, bieden we u een zeer ruime 

keuze uit tientallen kleuren die u bovendien met elkaar 

kunt combineren!  

DURF TE  
KIEZEN  
VOOR KLEUR! 

Stijlvolle keuken in de gedurfde kleur 

Shamrock. Maar... ook verkrijgbaar in  

25 andere kleuren. Zo is er altijd een 

kleur die perfect bij u past. De keuken is 

fraai afgewerkt met een laminaat Etna 

Grey werkblad. 

Praktisch opbergen   

Een nieuwe keuken in uw favoriete kleur 

is natuurlijk prachtig, maar u wilt ook  

genoeg ruimte hebben zodat u al uw  

keukenspulletjes op kunt bergen. Daarom 

leveren we deze keuken met diverse grote 

binnenlades die netjes zijn weggewerkt 

achter de deurtjes. Op de legplanken kunt 

u de kruiden en specerijen kwijt óf u zet 

er kookboeken neer waar snel even wat 

inspiratie uit gehaald kan worden!

Afval scheiden   

Juist in de keuken kunt u een belangrijke 

bijdrage leveren aan een schoner milieu 

door afval te scheiden. Daarom is deze 

keuken uitgevoerd met een gescheiden 

afvalemmersysteem. Gooi het plastic bij 

het plastic, de compost bij de compost en 

het restafval bij… jawel, het restafval! Het 

zwaarste werk is eigenlijk al door ons  

gedaan. Ook dit systeem is keurig weg-

gewerkt achter een deurtje.  

Kleur

Mooi 
kleuren- 
palet
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Kies voor de juiste 
inbouwapparatuur

Miele Oven met magnetron  
H6400 BM 
• TFT-display met knoppenbediening,  
DirectControl • Snel schoon door bereidings-
ruimte met PerfectClean • Snelle bereidingen, 
gecombineerde magnetronfuncties • Zeer 
eenvoudig de beste resultaten door auto-
matische programma's

Best gek eigenlijk: veel mensen kiezen 

vaak eerst een nieuwe keuken en gaan 

daarna pas nadenken over de keuken- 

apparatuur die ze willen gaan gebruiken. 

Wilt u bijvoorbeeld een kookplaat, een 

oven, een magnetron, een afzuigkap, een 

koelkast en een vaatwasser? Of heeft  

u grotere of kleinere wensen?  

 

Het is verstandig om eerst te bepalen 

welke apparatuur u in uw keuken wilt 

hebben, zodat u zeker weet dat deze  

apparaten in uw nieuwe keuken passen. 

Qua prijs, maar ook qua ruimte en of u ze 

dus eventueel in moet (laten) bouwen. 

 

Profiteer  
van onze ervaring 
 

De voordelen van inbouwapparaten  

liggen voor de hand: de keuken ziet er  

opgeruimd uit, de waarde van de keuken 

stijgt én een keuken met inbouwappara-

tuur is makkelijker schoon te houden. 

Maar welk apparatuur moet u kiezen?  

De keuze uit merken en types is namelijk 

enorm. Veel hangt af van uw budget en 

de mate waarin u de apparatuur wilt gaan 

gebruiken. Bij Boco Keukens hebben  

wij veel ervaring op dit gebied. Vanzelf-

sprekend begeleiden wij u met alle plezier 

bij het maken van uw keuze.  
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Uniek afzuigsysteem

Koffie op z’n best

De nieuwe manier van afzuigen is kookveld- 

afzuiging. Alle geur- en vetdeeltjes worden meteen 

afgezogen. De bijhorende kookdampen kunnen 

niet eerst opstijgen en zich hinderlijk door de 

ruimte verspreiden. De vrijgekomen vetdeeltjes 

worden effectief door het roestvrijstalen vetfilter 

opgevangen. Een ander voordeel is dan er geen 

afzuigkap meer boven de kookplaat nodig is. 

Daardoor ook veel meer mogelijkheden voor de 

indeling van uw keuken.  
 
Bora basic,  BIA/BIU 2450,-

De heerlijkste koffie komt van de inbouw koffie volautomaat 

van Bosch met Home Connect,  met veel variatie en comfort. 

Het sensoFlow System garandeert elke keer weer de maximale 

espressosmaak, dankzij de ideale constante zettemperatuur. 

Alle koffie- en melkspecialiteiten met één druk op de knop - 

zelfs twee kopjes op hetzelfde moment. Extra-sterke koffie  

zonder dat het bitter wordt? Geen probleem!  
 

Bosch, CTL636EB6         2150,-

Koken met stoom
Als u groenten of aardappelen in water kookt, gaan er veel 

smaak en vitamines verloren omdat ze in aanraking komen met 

water. Een stoomoven maakt gebruik van waterdamp, hierdoor 

zijn je groentes dus rijker aan vitamines en voller van smaak. 

Daarnaast blijven ze hun kleur en vorm behouden, waardoor 

eten er een stuk smakelijker uitziet dan wanneer ze kookt zijn  

in de pan. Ook rijst, pasta, fruit en schaaldieren stoomt u ge-

makkelijk gaar. Taarten, pizza's en ovenschotels krijgen een 

knapperig korstje. 
 
Miele inbouwstoomoven, DG6200 1299,-

Inbouwapparatuur



20

www.bocokeukens.nl

Het einde van de afzuigkap.
BORA verandert de gewoonten en de architectuur in de keuken: kookdampen worden effectief en stil afgezogen.
Het zicht wordt niet meer verstoord door een lawaaierige afzuigkap. Een overtuigende en meermaals bekroonde innovatie
in een compact systeem. Een revolutie made in Germany. Bestel nu het magazine: www.bora.com/magazine

www.bora.com
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 100% 
MAATWERK 

Alles wat we maken is maatwerk.  
Wij komen daarom altijd eerst  

bij u langs om op te meten.  
Dat doen we overigens  

kosteloos.

 100% 
MAATWERK 

Alles wat we maken is maatwerk.  
Wij komen daarom altijd eerst  

bij u langs om op te meten.  
Dat doen we overigens  

kosteloos.

45 
JAAR ERVARING 

en al 45 jaar verzekerd  
van kwaliteit, een goed design, 

en een perfecte service  
en montage.

Kwaliteit staat voorop

Kwaliteit



Betrek uw keuken bij de woonkamer   

Wat een prachtig gezicht, de manier waarop deze woonkamer doorloopt in de keuken. 

Of is het andersom? Eerlijk gezegd is dit resultaat vrij eenvoudig te bereiken. Hoe vraagt 

u? Door in beide ruimtes dezelfde kleuren en meubelen te verwerken. Kijk maar eens 

hoe de lange, lage kast links, de hoge achterwand en het brede kookeiland de eenduidige 

uitstraling in de ruimte versterken. Puur doordat de betonlook en de warme houten 

kleur in elkaar verstrengelen en telkens terugkeren. Als u voor de zitmeubels nou een 

afwijkende kleur kiest, creëert u een fraai contrast in het geheel. Het enige wat u nu 

nog nodig heeft is een goed glas wijn, zodat u gezellig kunt bijpraten terwijl het eten 

wordt bereid.
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HET BESTE 
UIT TWEE 
WERELDEN 

Combineer fronten met betonlook met 

fronten van warm hout. In deze keuken 

lopen keuken en woonkamer naadloos 

in elkaar over, door een mooi wandmeubel 

in dezelfde betonlook.

Veel keus in hout 
 
Onze houten keukens zijn leverbaar in veel verschillende 
kleuren, gebeitst of gelakt, geborsteld of gezandstraald, 
eventueel met zaagslag en/of een vintage-behandeling.  
Wij laten u graag de mogelijkheden zien in onze show-
room. Daarnaast hebben we een groot aantal fronten met 
een zeer natuurlijke houtlook. Niet van echt hout te  
onderscheiden. Ook over de mogelijkheden op het  
gebied van fronten vertellen we u graag in onze showroom.

Veel 
keus 



Hout en 
betonlook 

een goede combinatie

Hout en  
betonlook
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Stijlvol wit 
De keuken die past in elke 
omgeving en bij elke stijl!

24
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Zekerheid 
 
Kwaliteit en zekerheid vinden we belangrijk. Daarom  
zijn alle laden en korven voorzien van het Blum Soft- 
motion systeem, waardoor ze geruisloos sluiten.  
 
Daarnaast heeft u 25 jaar garantie op scharnieren, laden, 
korven en ophangsystemen.

GREEPLOOS, 
WIT EN 
HOOGGLANS 

Dat een greeploze, hoogglans witte  

keuken past in elke omgeving bewijst 

deze keuken. In het klassieke pand, met 

de uitgesproken glas-in-lood ramen en 

bijzondere plafonds, wordt deze stijl 

juist extra geaccentueerd. Wat een mooi 

contrast!

Mooie belijning  

Bent u ook zo’n fan van een strak lijnen-

spel in uw huis? Dan is een greeploze  

keuken echt iets voor u! Door de grepen 

in de keukenkasten te integreren, creëren 

we fraaie lijnen en een rustige uitstraling 

die perfect past in de rest van uw woon-

omgeving.

Veel bergruimte  

Hoe groot uw keuken ook is of wordt, er is 

altijd een tekort aan bergruimte. Gelukkig 

zijn er diverse manieren om extra ruimte 

in uw keuken te scheppen, zowel door 

middel van open als gesloten kasten. Wij 

vertellen u graag de verschillende opties.

Stijlvol wit

Kwaliteit
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         Arte Maisdijk 4 5704 RM Helmond

@GenietvanArte  @Arte_NL

+ 31(0)492 - 580500 info@artegroep.nl www.artegroep.nl

arte_nl artenl linkedin.com/company/arte_2

Neem een steen
Bij de oorsprong
En leg een basis,
Een nieuwe omgeving
Van veelzijdigheid
In jouw keuken.

Arte is van binnenuit  bevlogen en  
geïnspireerd om de beste te zijn op het 
gebied van werkbladen. Van graniet en 
composiet tot glas, keramiek en Dekton®. 

Altijd van de beste kwaliteit én met oog 
voor het milieu, mens en maatschappij. 
Arte, maatwerkleverancier van steen  
en afgeleiden daarvan.



Belangrijk: 
welk materiaal kiest u 
voor uw keukenblad?
Best gek eigenlijk: als we een keuken 
kopen, weten we precies welke kleur de 
kastjes moeten hebben. Hoe de indeling 
moet zijn. En welke keukenapparatuur  
we willen hebben. Maar we denken  

nauwelijks na over het materiaal waar het 
keukenblad van moet worden gemaakt. 
Terwijl het keukenblad zo ongeveer  
het meest gebruikte onderdeel van een 
keuken is.
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Kies daarom bewust voor het juiste mate-
riaal voor uw werkblad. 
 
Kunststof 
Kunststof is een HPL laag, een toplaag  
bestaande uit meerdere lagen melamine-
hars die onder hoge druk samengeperst 
zijn en op watervaste multiplex zijn verlijmd. 
 
DEKTON 
DEKTON is een materiaal dat jarenlang 
mooi blijft en perfect geschikt is voor 
grote oppervlakken, zoals bijvoorbeeld 
een keukeneiland. DEKTON kan namelijk 
zonder naden en beperkingen worden 
geïnstalleerd. Bovendien heeft dit  
materiaal een goede vlekbestendigheid, 
een hoge krasbestendigheid en goede  
slijtvastheid, een maximale vuur- en hitte-
bestendigheid, een hoge kleurstabiliteit 
en is het goed bestand tegen UV-stralen. 
 
Beton 
Betonnen keukenbladen zijn niet voor 
niets erg populair. Beton zorgt namelijk 
voor een robuuste, warme en tijdloze uit-

straling die in vrijwel elke keuken past. 
Het materiaal is krasvast, slijtvast en stoot-
vast en vertoont weinig reliëf. 
 
Keramiek 
Een keukenblad van keramiek is nog vrij 
nieuw in de keukenwereld. Keramiek 
wordt onder zeer hoge temperatuur  
gebakken, zodat een licht, maar robuust 
materiaal ontstaat dat erg geschikt is voor 
de vervaardiging van een keukenblad. 
Ook omdat keramiek extreem kras- en  
hittebestendig en slijtvast is en bestand 
is tegen de UV-straling van zonlicht.  
Bovendien is dit materiaal vlekbesten-
diger dan composieten of granieten  
keukenbladen. 
 
Graniet 
Graniet is momenteel zeer populair en  
dat begrijpen we best. Het maakt iedere 
keuken uniek, want geen blad is  
hetzelfde. Het heeft een natuurlijke  
robuuste uitstraling. Het is een duurzaam 
materiaal waarvan je lang kunt genieten. 
En er is een grote keuze in kleuren!

Cindy Crawford op een Silestone® werkblad

TOPS ON TOP

Ontdek de nieuwe 
fluweelzachte 

textuur
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Ontdek meer op silestone.com
Volg ons  F T

COSENTINO THE NETHERLANDS fl orijn 6   I   5751 PC
Deurne (Nederland)   I  T+31 (0)493-326910   I  info.nl@cosentino.com



Trendsettend en innovatief. Twee termen die onlosmakelijk met Kemie verbonden 

zijn. Door het aanbod van de nieuwste kleuren en materialen, gecombineerd 

met de hoge kwaliteit van afwerken, wordt uw keuze voor Kemie vanzelfsprekend. 

Laat u inspireren op onze website of bekijk ons op Pinterest.

COVERING THE FUTURE
       WWW.KEMIE.NL 

KEMIE

Trendsettend en innovatief. Twee termen die onlosmakelijk met werkbladen van Kemie 

verbonden zijn. Door het aanbod van de nieuwste kleuren en materialen, gecombineerd

met de hoge kwaliteit van afwerken, wordt uw keuze voor Kemie vanzelfsprekend.

Laat u inspireren op onze website of bekijk ons op Pinterest.



Uniek:  
de alleskunner 
van Bosch.
Benut alle talenten van de nieuwe Serie | 6 oven om  

snel gezonde gerechten op tafel te kunnen zetten.  

Het is mogelijk om hete lucht te combineren met de grill  

en magnetronfunctie, en ook om 100% te stomen of  

stoom toe te voegen tijdens het gebruik. Wat je ook  

gaat klaarmaken, het resultaat zal voortreffelijk zijn.  

Deze alleskunner is verkrijgbaar in zwart en roestvrij staal.

Ga voor meer informatie naar bosch-home.nl



Zeg maar vaarwel tegen uw oude afzuig-

kap, want vanaf nu doet de downdraft 

zijn intrede in de keuken. Bora heeft een 

mooie lijn voor deze nieuwe trend op 

keukengebied. Dit afzuigsysteem zorgt 

ervoor dat kookdampen en etensgeuren 

niet opstijgen, maar direct worden weg-

gezogen op de plaats waar ze ontstaan, 

namelijk in uw kookgerei, oftewel uw 

koekenpan, braadslee of grill. Het principe 

van een downdraft is simpel; er wordt een 

dwarsstroming gebruikt die groter is dan 

100% reinigend vermogen

de stijgsnelheid van de kookdampen. 

Hierdoor hebben de geurtjes geen tijd 

om zich in uw keuken te verspreiden.  

 

De vrijkomende vetdeeltjes worden ook 

meteen effectief opgevangen door een 

roestvrijstalen vetfilter. De metingen  

volgens de cleanrate-methode tonen aan 

dat de downdraft een 100% reinigend 

vermogen heeft. Een waarde waar  

conventionele afzuigkappen alleen maar 

van kunnen dromen. 

Kookveld afzuiging is dé  
trend op keukengebied. Ontdek 
de voordelen van downdraft

Trend
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voor dé ultieme pure wild look  
• Combineer stoere materialen, zoals mat zwart met ruw hout en beton. 

• Zwarte elementen in de keuken, zoals zwarte apparatuur, zwarte grepen/knoppen 

of een zwarte kraan versterken het stoere karakter van de keuken. 

• Een keuken met zo’n uitgesproken houtpatroon? Denk dan ook aan de vloer. 

Een houten vloer kan een druk of onrustig geheel geven. Met een gietvloer of 

grote tegels zal het juist rustiger ogen. 

• Om het natuurlijke van deze keuken te benadrukken, doen planten of kruiden 

het erg goed. Een mooi contast ook met het zwart.

Tips! 

Pure wild 

Stijlvol contrast tussen de soberheid van 

het matzwart en de warmte van de  

fronten met het aspect ruw hout. Hij ziet 

er echt prachtig uit, deze compacte 

Nano Black-keuken met vochtbestendig 

laminaat. De perfecte combinatie van 

zachtheid en duurzaamheid. 

Mat zwart  

Een keuken met mat zwart is een echte 

trend. Stoer en stijlvol, lekker eigenwijs. U 

kunt voor uw apparatuur dezelfde kleur 

kiezen als die van uw keuken. Wenst u 

nog meer zwart? Zelfs de wasbak en 

kraan zijn in het zwart te verkrijgen!
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Dare to  
go pure wild! 

zwart, hout en beton

Scandinavian white
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Pure wild
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SLIDE & HIDE®

De enige volledig inschuifbare ovendeur.

NIETS STAAT JOUW IDEEËN 
NOG IN DE WEG, ZELFS DE 
OVENDEUR NIET.

TWISTPAD FIRE ®+ FLEX INDUCTIEKOOKPLAAT 
MET AFZUIGING

Een kookplaat die ook kan afzuigen!
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25 
A-MERKEN 

Boco Keukens werkt uitsluitend met 
 vertrouwde merken, met 

bewezen kwaliteit.

Wij gaan graag het gesprek met  
u aan. Alleen dan kunnen wij u goed  
adviseren. Er is namelijk een enorme 
KEUZE 

Voor ons is van belang om te weten wat 
 u verwacht van uw nieuwe keuken  

en hoe u uw nieuwe keuken  
wilt gebruiken.

Kwaliteit

Advies staat voorop



Polsbroek 148, 7201 BZ Zutphen     0575 - 54 24 73 
   info@bocokeukens.nl     www.bocokeukens.nl


