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Inhoudsopgave

Welkom
Keukeninformatie voor de bewoners van

Rode dorp
Gefeliciteerd met uw nieuwe woning! 

 

In deze brochure informeren wij u over de nieuwe keuken. In deze informatie brochure staan 

de kleuren vemeld waar u uit mag kiezen. Wij hebben in overleg met Woonforte de standaard 

keuken zo optimaal mogelijk samengesteld. Maar misschien heeft u toch andere wensen. U kunt 

daarom tegen een meerprijs ook kiezen uit een aantal andere opties. 

Wij wensen u alvast veel (kook)plezier in uw nieuwe keuken!

Met vriendelijke groet,

Bruynzeel Keukens



De eerste Bruynzeel keuken, ontworpen door Piet Zwart, 

verscheen in 1938 op de markt. Losse elementen met 

een standaardmaat waarmee in elke ruimte een 

praktische keuken gerealiseerd kon worden. Een 

oplossing voor het keukenvraagstuk van toen. Vandaag 

de dag lossen we nog steeds keukenvraagstukken op. 

Nederlandse kwaliteit
Wij ontwerpen en produceren keukens in de eigen fabriek 

in Bergen op Zoom. Sinds de uitbreiding in 2015 de 

grootste en modernste keukenfabriek van de Benelux. 

Kiezen voor Bruynzeel Keukens is kiezen voor 

Nederlandse kwaliteit.

Over Bruynzeel Keukens

ISO 14001



Keuze bladhoogte

  90 cm (standaard)

  95 cm   

Front- en plintkleuren

Zwart ZW1Als front kleur

Keuze Atlas frontkleur

Keuze plintkleur

Kashmir KA1 Leem LE2 Platinagrijs PG1

Antraciet AN2 Ahorn AH6 Acacia AC2 Ruw eiken grijs 
EG4

Oud eiken natuur 
EN4

Verona eiken EV1 Oud eiken grijs 
EG6

Walnoot alaska 
WA6

Ruw eiken donker 
ED2

Wit WI12IJswit YW1 Magnolia MA2 Crème Vanille CR3



Keukenmengkraan

  eurosmart keukenmengkraan 
hoge uitloop 33202002

Keuze grepen

Persoonlijke stijl en dagelijks gemak
 

Handgrepen, het lijkt een detail, maar ze zijn bepalend voor de 
uitstraling van de keuken. En dit detail wordt dagelijks intensief 
gebruikt. Belangrijk om even bij stil te staan.
 
Samen met de keukendeuren, het werkblad en de achterwand 
bepalen handgrepen de uitstraling van de keuken. Ze 
benadrukken een bepaalde stijl. Ze zijn er in diversen maten en 
materialen. 

Ook in vormgeving en afwerking is genoeg te kiezen, van 
romantisch tot stoer en van mat tot glimmend. Maar let ook 
op de praktische kant: een grote handgreep is makkelijker in 
gebruik. Een strak vormgegeven greep is eenvoudiger 
schoon te maken.

Handgrepen, kraan

Beugelgreep  
C010 
Kleur: CH1

Molise C011 
Kleur: CH2

Gemova D011 
Kleur: CH1

Streep D028
Kleur: NI1

Toscana D018 
Kleur: RVS

Ferrara D035 
Kleur: AL1

Capri D014 
Kleur: RVS

Ergo D022 
Kleur: CH1

Pieza D052 
Kleur: RVS

Pieza D052 
Kleur: ZW2

Streep D028
Kleur: ZW2

Bari C020 
Kleur: RVS



Kleuren kunststof werkblad

Keuze tegelpatroon

Eigenschappen

Bladdikte: 32 mm. 

Alle kunststof werkbladen 

hebben een HPL toplaag 

(High Pressure Laminate). 

Deze onder hoge druk 

samengeperste toplaag 

is zeer waterafstotend 

en stootvast.

Werkblad, tegels

Visualisaties ter impressie. Aan deze beelden kunnen geen rechten worden ontleend. 

Koren Donkergrijs
F 7919 TC

Rocky
DE 2390

Solid 
DE 2615

Puur eiken
R 4366 FG

Subtile
DE 2613

Beton
F 275 ST 15

Noten Blok
R 5151 MO

Peru Antraciet
F 7646 TC

Wave
DE 2380

RVS Softline 
2000 wafel

Keuze tegelpatroon

Woonforte
Postbus 2001
2400 CA Alphen aan den Rijn 
service@woonforte.nl
www.woonforte.nl Ze
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  Keuze A, effen

  Keuze A, effen

  Keuze C, accentwand  Keuze B, accentband

  Keuze B, accentwand

Visualisaties ter impressie. Aan deze beelden kunnen geen rechten worden ontleend. Tegels worden niet strokend verwerkt.

Koninklijke Mosa bv

Gedrukte kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. 
Voor onderhoudsadviezen en actuele leveringsvoorwaarden 
kunt u de website www.mosa.com bezoeken.

Persoonlijke gegevens
Naam

Straat

Postcode / Plaats

Telefoon

E-mail

Datum

Handtekening



Tegelkeuzepakketten badkamer / toilet grijstinten Tegelkeuzepakketten badkamer / toilet bruintinten
Wandtegel geglazuurd 15 x 20 cm of 15 x 30 cm (glanzend) met optioneel bijpassende accenttegel 
in combinatie met antislip vloertegel (LS) 15 x 15 cm ongeglazuurd (mat) 

Wandtegel geglazuurd 15 x 20 cm of 15 x 30 cm (glanzend) met optioneel bijpassende accenttegel 
in combinatie met antislip vloertegel (LS) 15 x 15 cm ongeglazuurd (mat) 

  Pakket 7   Pakket 10 

  Pakket 8   Pakket 11

  Pakket 9   Pakket 12  Pakket 3   Pakket 6

  Pakket 1   Pakket 4

0490L 1520
wandtegel
wit

0490L 1520
wandtegel
wit

0497L 1520
wandtegel
roomwit

0497L 1520
wandtegel
roomwit

17070L 1520
accenttegel
grijsbruin

0497L 1520
wandtegel
roomwit

  Pakket 2   Pakket 5

16890L 1520
accenttegel
donkergrijs

0490L 1520
wandtegel
wit

74020LS 1515
vloertegel
grijs

74020LS 1515
vloertegel
grijs

74020LS 1515
vloertegel
grijs

74020LS 1515
vloertegel
grijs

16870L 1520
accenttegel
grijs

74030LS 1515
vloertegel
muisgrijs

74030LS 1515
vloertegel
muisgrijs

74030LS 1515
vloertegel
muisgrijs

74030LS 1515
vloertegel
muisgrijs

13730L 1520
accenttegel
licht warm grijs

74040LS 1515
vloertegel
licht warm grijs

74040LS 1515
vloertegel
licht warm grijs

74040LS 1515
vloertegel
licht warm grijs

74040LS 1515
vloertegel
licht warm grijs

74070LS 1515
vloertegel
grijsbruin

74070LS 1515
vloertegel
grijsbruin

74070LS 1515
vloertegel
grijsbruin

74070LS 1515
vloertegel
grijsbruin

0490 1530
wandtegel
wit 

0490 1530
wandtegel
wit 

0490 1530
wandtegel
wit 

16870 1530
accenttegel
grijs

16890 1530
accenttegel
donkergrijs 

0497 1530
wandtegel
roomwit

0497 1530
wandtegel
roomwit

0497 1530
wandtegel
roomwit

13730 1530
wandtegel
licht warm grijs

17070 1530
accenttegel
grijsbruin

Tegelkeuzepakketten badkamer / toilet grijstinten Tegelkeuzepakketten badkamer / toilet bruintinten
Wandtegel geglazuurd 15 x 20 cm of 15 x 30 cm (glanzend) met optioneel bijpassende accenttegel 
in combinatie met antislip vloertegel (LS) 15 x 15 cm ongeglazuurd (mat) 

Wandtegel geglazuurd 15 x 20 cm of 15 x 30 cm (glanzend) met optioneel bijpassende accenttegel 
in combinatie met antislip vloertegel (LS) 15 x 15 cm ongeglazuurd (mat) 

  Pakket 7   Pakket 10 

  Pakket 8   Pakket 11

  Pakket 9   Pakket 12  Pakket 3   Pakket 6

  Pakket 1   Pakket 4

0490L 1520
wandtegel
wit

0490L 1520
wandtegel
wit

0497L 1520
wandtegel
roomwit

0497L 1520
wandtegel
roomwit

17070L 1520
accenttegel
grijsbruin

0497L 1520
wandtegel
roomwit

  Pakket 2   Pakket 5

16890L 1520
accenttegel
donkergrijs

0490L 1520
wandtegel
wit

74020LS 1515
vloertegel
grijs

74020LS 1515
vloertegel
grijs

74020LS 1515
vloertegel
grijs

74020LS 1515
vloertegel
grijs

16870L 1520
accenttegel
grijs

74030LS 1515
vloertegel
muisgrijs

74030LS 1515
vloertegel
muisgrijs

74030LS 1515
vloertegel
muisgrijs

74030LS 1515
vloertegel
muisgrijs

13730L 1520
accenttegel
licht warm grijs

74040LS 1515
vloertegel
licht warm grijs

74040LS 1515
vloertegel
licht warm grijs

74040LS 1515
vloertegel
licht warm grijs

74040LS 1515
vloertegel
licht warm grijs

74070LS 1515
vloertegel
grijsbruin

74070LS 1515
vloertegel
grijsbruin

74070LS 1515
vloertegel
grijsbruin

74070LS 1515
vloertegel
grijsbruin

0490 1530
wandtegel
wit 

0490 1530
wandtegel
wit 

0490 1530
wandtegel
wit 

16870 1530
accenttegel
grijs

16890 1530
accenttegel
donkergrijs 

0497 1530
wandtegel
roomwit

0497 1530
wandtegel
roomwit

0497 1530
wandtegel
roomwit

13730 1530
wandtegel
licht warm grijs

17070 1530
accenttegel
grijsbruin

Keuze Mosa wand tegels voor de keuken

    0490  
15 x 30 cm

    0497  
15 x 30 cm

    0490L  
15 x 20 cm

    0497L  
15 x 20 cm

    16870L  
15 x 20 cm

    16870 
15 x 30 cm

    16890L 
15 x 20 cm

    16890 
15 x 30 cm

    17060L  
15 x 20 cm

    17060 
15 x 30 cm

    17070L  
15 x 20 cm

    17070 
15 x 30 cm



Tegelkeuzepakketten badkamer / toilet grijstinten Tegelkeuzepakketten badkamer / toilet bruintinten
Wandtegel geglazuurd 15 x 20 cm of 15 x 30 cm (glanzend) met optioneel bijpassende accenttegel 
in combinatie met antislip vloertegel (LS) 15 x 15 cm ongeglazuurd (mat) 

Wandtegel geglazuurd 15 x 20 cm of 15 x 30 cm (glanzend) met optioneel bijpassende accenttegel 
in combinatie met antislip vloertegel (LS) 15 x 15 cm ongeglazuurd (mat) 

  Pakket 7   Pakket 10 

  Pakket 8   Pakket 11

  Pakket 9   Pakket 12  Pakket 3   Pakket 6

  Pakket 1   Pakket 4

0490L 1520
wandtegel
wit

0490L 1520
wandtegel
wit

0497L 1520
wandtegel
roomwit

0497L 1520
wandtegel
roomwit

17070L 1520
accenttegel
grijsbruin

0497L 1520
wandtegel
roomwit

  Pakket 2   Pakket 5

16890L 1520
accenttegel
donkergrijs

0490L 1520
wandtegel
wit

74020LS 1515
vloertegel
grijs

74020LS 1515
vloertegel
grijs

74020LS 1515
vloertegel
grijs

74020LS 1515
vloertegel
grijs

16870L 1520
accenttegel
grijs

74030LS 1515
vloertegel
muisgrijs

74030LS 1515
vloertegel
muisgrijs

74030LS 1515
vloertegel
muisgrijs

74030LS 1515
vloertegel
muisgrijs

13730L 1520
accenttegel
licht warm grijs

74040LS 1515
vloertegel
licht warm grijs

74040LS 1515
vloertegel
licht warm grijs

74040LS 1515
vloertegel
licht warm grijs

74040LS 1515
vloertegel
licht warm grijs

74070LS 1515
vloertegel
grijsbruin

74070LS 1515
vloertegel
grijsbruin

74070LS 1515
vloertegel
grijsbruin

74070LS 1515
vloertegel
grijsbruin

0490 1530
wandtegel
wit 

0490 1530
wandtegel
wit 

0490 1530
wandtegel
wit 

16870 1530
accenttegel
grijs

16890 1530
accenttegel
donkergrijs 

0497 1530
wandtegel
roomwit

0497 1530
wandtegel
roomwit

0497 1530
wandtegel
roomwit

13730 1530
wandtegel
licht warm grijs

17070 1530
accenttegel
grijsbruin

Tegelkeuzepakketten badkamer / toilet grijstinten Tegelkeuzepakketten badkamer / toilet bruintinten
Wandtegel geglazuurd 15 x 20 cm of 15 x 30 cm (glanzend) met optioneel bijpassende accenttegel 
in combinatie met antislip vloertegel (LS) 15 x 15 cm ongeglazuurd (mat) 

Wandtegel geglazuurd 15 x 20 cm of 15 x 30 cm (glanzend) met optioneel bijpassende accenttegel 
in combinatie met antislip vloertegel (LS) 15 x 15 cm ongeglazuurd (mat) 

  Pakket 7   Pakket 10 

  Pakket 8   Pakket 11

  Pakket 9   Pakket 12  Pakket 3   Pakket 6

  Pakket 1   Pakket 4

0490L 1520
wandtegel
wit

0490L 1520
wandtegel
wit

0497L 1520
wandtegel
roomwit

0497L 1520
wandtegel
roomwit

17070L 1520
accenttegel
grijsbruin

0497L 1520
wandtegel
roomwit

  Pakket 2   Pakket 5

16890L 1520
accenttegel
donkergrijs

0490L 1520
wandtegel
wit

74020LS 1515
vloertegel
grijs

74020LS 1515
vloertegel
grijs

74020LS 1515
vloertegel
grijs

74020LS 1515
vloertegel
grijs

16870L 1520
accenttegel
grijs

74030LS 1515
vloertegel
muisgrijs

74030LS 1515
vloertegel
muisgrijs

74030LS 1515
vloertegel
muisgrijs

74030LS 1515
vloertegel
muisgrijs

13730L 1520
accenttegel
licht warm grijs

74040LS 1515
vloertegel
licht warm grijs

74040LS 1515
vloertegel
licht warm grijs

74040LS 1515
vloertegel
licht warm grijs

74040LS 1515
vloertegel
licht warm grijs

74070LS 1515
vloertegel
grijsbruin

74070LS 1515
vloertegel
grijsbruin

74070LS 1515
vloertegel
grijsbruin

74070LS 1515
vloertegel
grijsbruin

0490 1530
wandtegel
wit 

0490 1530
wandtegel
wit 

0490 1530
wandtegel
wit 

16870 1530
accenttegel
grijs

16890 1530
accenttegel
donkergrijs 

0497 1530
wandtegel
roomwit

0497 1530
wandtegel
roomwit

0497 1530
wandtegel
roomwit

13730 1530
wandtegel
licht warm grijs

17070 1530
accenttegel
grijsbruin



Basiskeuken Rode Dorp 1A en 1 B

* let op, de ruimte kan afwijken van uw situatie. In het gesprek met de Keuken adviseur
   bespreken we de ruimte en alle mogelijkheden.
* tegelwerk is een impressie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanzicht hoekwoning 

Aanzicht tussenwoning



Keukenopties

* voorbeeld van de standaard keuken van woonforte die uitgebreid is met opties die u kan kiezen tegen meerprijs.

* Opties gebaseerd op prijspeil 2020

Uitbreidingen op basiskeuken

Optie 1
Bovenkasten 95cm i.p.v. 70cm hoog
Meerprijs per kast € 63,00

Optie 2
Ladenkast i.p.v. standaard onderkast 

Meerprijs € 135,00

Optie 3
4 LED-spots onder bovenkasten met touchdimmer

Meerprijs € 155,00

Optie 4
Onderkast met inductie kookplaat 

Meerprijs € 997,00



Optie 5
Bovenkast met vlakscherm wasemkap met recirculatie

Meerprijs € 475,00

Optie 6
Onderkast 30 cm en bovenkast 30 cm
incl werkblad 
Meerprijs € 425,00

Optie 7
Hoge kast met koelkast 102cm zonder vriesvak
Meerprijs € 1265,00
Hoge kast met koelkast 103 cm met vriesvak
Meerprijs € 1310,00

Optie 8
Hoge kast met koel-vriescombinatie 
Meerprijs € 1480,00 

Optie 9
Hoge kast met koelkast 102cm zonder vriesvak en combi oven
Meerprijs € 1745,00
Hoge kast met koelkast 102 cm met vriesvak en combi oven 
Meerprijs € 1790,00

Optie 10
Vaatwasser ipv standaard onderkast
Meerprijs 795,00

Optie 11
Aftimmering
(Alleen in combinatie met de optie verhoogde bovenkasten)
Meerprijs € 245,00

* Opties gebaseerd op prijspeil 2020



Optie 12
Onderkast met oven en kookplaat
Meerprijs 1745,00

Optie 13
extra bestek indeling 
Meerprijs tot 60 cm € 10,00 per lade 

Optie 14
Inlegmatten voor lades 
(alleen in combinatie met zelfsluitende lades)
Meerprijs € 5,00 per lade 

* Opties gebaseerd op prijspeil 2020



• 2 x kookzone ø 16,0 cm – 50-1400 W
• 1 x kookzone ø 16,0 cm – 50-2000 W
• 1 x kookzone ø 20,0 cm – 50-2300 W
• 10 standen per kookzone
• Aansluitwaarde: 3700 W / 7100 W
• Tiptoetsbediening
• 4 timers met uitschakelfunctie 
 (tot 99 min.)
• Restwarmte indicatie
• Kookduurbegrenzing
• Kinderslot
• Boostfunctie per kookzone; tijdelijk   
 extra krachtig vermogen

Inductiekookplaat
IK2064F

PELGRIM

• 10 standen en boostfunctie per zone
• Tiptoetsbediening

In combinatie met hetelucht 
oven OVM416RVS

• 8 ovenfuncties
• Tiptoetsbediening met draaiknoppen

Inductie kookplaat
in combinatie met oven
IDK465ONY

PELGRIM

• Binnenruimte: 44 liter
• 6 ovenfuncties
• 15 automatische programma’s

Combi oven
MAC396 RVS

PELGRIM

• nismaat 102 cm
• Inhoud koelruimte 160 liter
• Sleepdeurmontage
• Geluidsniveau 39 dB(A)
• Energieverbruik per jaar 125 kWh
• Energieklasse A+
• Mechanische bediening
• Draairichting deur omkeerbaar
• Heldere en energiezuinige LED
 verlichting
• 4 deurbakken
• 4 plateaus van veiligheidsglas:
 3 in hoogte verstelbaar
• Automatisch ontdooien van
 koelgedeelte

Koelkast
KK2102K

PELGRIM

• Inhoud koelruimte 133 liter
• Inhoud vriesruimte 17 liter
• Sleepdeurmontage
• Geluidsniveau 41 dB(A)
• Energieverbruik per jaar 203 kWh
• Energieklasse A+
• Aansluitwaarde: 105 W

Koelkast
KK2102V

PELGRIM

• 13 couverts
• 6 wasprogramma’s
• Waterverbruik spaarprogramma 11 liter
• Geluidsniveau 47 dB(A)
• Energieklasse A++
• Aansluitwaarde: 2100 W
• Gebruikersgemak
• LED display met druktoetsen 
 (RVS paneel)
• Uitgestelde start van 1-24 uur
• Bovenkorf in hoogte verstelbaar 
 (met volle belading)
• Handige wasprogramma’s: 
 halve belading (handmatig),   
 SpeedWash en glas

Vaatwasser
GVW420L

PELGRIM

Apparatuur (Pelgrim)

• Inhoud koelruimte 189 liter
• Inhoud vriesruimte 71 liter
• Sleepdeurmontage
• Geluidsniveau 38 dB(A)
• Energieverbruik per jaar 274 kWh
• Energieklasse A+
• Aansluitwaarde: 100 W
• Mechanische bediening
• Draairichting deur omkeerbaar
• Heldere LED strip in plafond 
 koelgedeelte
• 3 deurbakken
• 3 diepvrieslades, waarvan 1 XXL 
 lade van 38 liter
• 4 verstelbare plateaus van 
 veiligheidsglas in koelgedeelte
• 2 plateaus van veiligheidsglas in 
 vriesgedeelte

Koelvries combinatie
PCS23178L

PELGRIM

• Afzuigcapaciteit 220 – 420 m3/h
• Geschikt voor afvoer naar buiten
• Geschikt voor recirculatie 
 ( 1 x koolstoffilter KF27 bestellen)
• 3 afzuigsnelheden
• 2 x aluminium vetfiltercassette
• 2 x 4 W LED lampen
• Diameter afvoermaat 120 – 150 mm
• Geluidsniveau (stand 2) 66 dB(A)
• Aansluitwaarde: 148 W

Afzuigkap 
SLK635RVS

PELGRIM





De grondstoffen voor het plaatmateriaal 
komen uit verantwoord beheerde 
bossen.

Het 100% biologisch afbreekbare Solid10 
Green werkblad van Bruynzeel Keukens 
is FSC®-gecertificeerd en volledig 
herbruikbaar.

Veel frontpanelen worden met laser 
afgewerkt. Dat is niet alleen fraaier voor 
het oog, het is energiezuiniger, er is geen 
lijm nodig en de panelen gaan langer 
mee.

Een Solid10 Green werkblad is 58% 
lichter dan multiplex.  Er zijn namelijk 
veel minder grondstoffen voor nodig. 
Dat scheelt ook CO2-uitstoot tijdens 
het transport.

Onze keukens worden volgens de doel-
stellingen van Green Freight Europe 
met minder CO2-uitstoot vervoerd.

Het verpakkingsmateriaal wordt ge-
scheiden ingeleverd en is recyclebaar.

Het FSC®-gecertificeerde plaatmateriaal 
van de Atlas kasten en fronten heeft 
een lage (<0,5*E1 norm) formaldehyde-
uitstoot. Dat is goed voor de 
luchtkwaliteit in huis. (EN 312 P2)

Duurzaamheid
bij Bruynzeel Keukens



Wij voldoen aan de ISO 14001-milieunorm, omdat 
we in de hele bedrijfsvoering structureel aandacht 
besteden aan milieu.

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.

De zonnepanelen op het dak van de 
keukenfabriek wekken per jaar 350.000 kWh op. 

In de keukenfabriek maken we alleen gebruik van 
elektrisch transport.

Alle vrachtauto’s en trailers van onze transporteur 
worden gewassen met regenwater.

Door zaagoptimering 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.

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

In onze lakstraat gebruiken we watergedragen lak.

Besparen op energie en lijm door laserafkanting.

- neutrale keukenproductie

ISO 14001



© Bruynzeel Keukens 2020 • 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.


