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€9.500

Informatie:  Deze keuken compleet met apparatuur €9.500 (Exclusief aanpassen leidingwerk)

MAAK DEZE KEUKEN PERSOONLIJK
Een keuken wordt vaak gezien als het hart van het huis. Om ervoor te zorgen dat jouw nieuwe keuken perfect past binnen 

jouw huidige leefomgeving, stellen wij jou in staat onze keukens volledig naar wens aan te passen. Zo kun je kiezen 

uit onze enorme collectie werkbladen, frontjes, kasten, grepen en zelfs de opstelling. Jij maakt van deze Steinhaus GL 

Saarstein 195 al snel een gepersonaliseerde keuken die jouw woning een nieuw leven geeft. 

Ben jij ook benieuwd naar alle mogelijkheden?

Kom langs in onze showroom in Purmerend of maak een afspraak met één van onze adviseurs.

KEUKEN STEINHAUS GL SAARSTEIN 195
Hoekwoning met zij-entree | Bnr. 508, 513 en 529
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NIET ZOMAAR EEN KEUKEN... MAAR EEN KAMPIOEN!

3D ONTWERP

Kampioen in keukens, dat word je niet zomaar. Dat lukt alleen als je op alle onderdelen de beste bent. Daarom ontwerpen 

én produceren wij al onze keukens in onze eigen fabriek. En dat is niet alleen goed voor de kwaliteit maar ook voor de 

prijs. Want ook voor jou betekent onze eigen fabriek extra voordeel. Elke keuken wordt volledig op maat gemaakt, passend 

bij jouw smaak, wensen, de beschikbare ruimte én tegen de beste prijs. Daarnaast hebben we een samenwerking met de 

aannemer in het bouwtraject. Zo zijn alle details van het project bij ons bekend.

Met onze 3D-ontwerpen brengen we jouw keukenwensen tot leven. Samen met jouw keukenadviseur kijk jij naar het 

ontwerp. De eerste schets, daarna kun je eindeloos wijzigen in opstelling, kleuren, materialen en andere details. 

Net zolang tot hij helemaal perfect is.

Hopelijk zien we je snel in onze showroom!

KEUKENKAMPIOEN
BELOOFT JOU:

 De beste prijs/kwaliteitsgarantie

 Kwaliteitskeukens gemaakt in   
 onze eigen fabriek

 Professionele montage, door   
 onze eigen keukenmonteurs

 A-merk keukenapparatuur tegen  
 de laagste internetprijs

Keuken Kampioen Purmerend

Einsteinstraat 6

1446 VG Purmerend

Contactgegevens

0299 - 462 420

purmerend@keukenkampioen.nl
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