Compleet
keukenblok
ALLES–IN–1 PAKKET

VERKRIJGBA AR

IN

MEERDERE
KLEUREN
UIT VOOR
R A AD
L E V E RB A A R
IN ONS ASSORTIMENT

Altijd uit voorraad leverbaar
voor een vaste pakketprijs

Softclose
op ALLE deuren
en laden

Inclusief grepen
en beslag

Kraan met
cool- en ecostart
Werkblad inclusief
ingebouwde spoelbak

Werkblad
in zwart
of beton

Spoelkast
met aluminium
bodemplaat

PLINT MET
VOCHTPROFIEL

Keuze uit meerdere kleuren:

Halifax eiken

Volledige binnen- en buitenzijde
van de kast altijd in dezelfde kleur

Lino
grigio

LAVA METALLIC

WIT
VAATWASSER

Be inspired.

UItbreiden is mogelijk:

Goed om
te weten

Uitbreiding met vaatwasser

» Verkrijgbaar in
8 verschillende
maten (150-240 cm)

15mm extra werkblad
aan beide zijden

INcl. onderbouw
Etna Vaatwasser

» Volledige binnen- en
buitenzijde van de kast
altijd in dezelfde kleur
» Eenvoudig te bestellen
» Altijd uit voorraad leverbaar
» Voordelige vaste pakketprijs

incl. Stevige steunwand

» Inhuizen of leveren
in keukenbox op verzoek
Uitbreiding met koelkast

15mm extra werkblad
aan beide zijden

» Diverse uitbreidings
mogelijkheden

INcl. onderbouw
ETna koelkast

incl. Stevige steunwand
Standaard bij uitbreidingen:
– Eenvoudig bestellen
– Inclusief volledig geïntegreerde apparatuur
– 30 mm extra werkblad
– Inclusief 2 steunwanden
– Altijd uit voorraad leverbaar
– Inhuizen of leveren in keukenbox op verzoek
Formaten
Keukenblok 170 cm, 180 cm en 210 cm
Be inspired.

Compleet en
eenvoudig
te bestellen
Met het alles-in-1 pakket kies je voor een
compleet keukenblok van Duitse kwaliteit.
Betrouwbaar, degelijk en altijd uit voorraad
leverbaar voor een vaste pakketprijs.
De basiskeuken bestaat uit 3 onder- en 3 bovenkastjes,
een kraan met cool- en ecostart, een vlakinbouw
spoelbak met korfplug, fronten, grepen en een stijlvol
multiplex werkblad in beton- of natuursteenlook.
Het werkblad is voorzien van een waterkering.
Daarnaast zijn alle deuren en laden voorzien van
softclose en afgewerkt met laserkant. Dit maakt de
fronten krasbestendig en onderhoudsvrij. In alle vier
de verkrijgbare kleuren zijn de binnen- en buitenzijde
van de kasten volledig in de gekozen kleur. De spoelkast
heeft een aluminium bodemplaat. De keukenplint is
uitgerust met een geïntegreerd vochtprofiel en de
achterwanden zijn 8 mm dik voor extra stabiliteit. Een
moderne keuken die van vele gemakken is voorzien.
Je kunt de keuken uitbreiden met extra kasten, maak
de keuken helemaal af door keukenapparatuur mee
te bestellen. Wij leveren standaard bekende merken
tegen de meest gunstige tarieven.

Hoe bestel ik dit keukenpakket?
Voor renovatie- en mutatieprojecten richten we de
BMN Connect-app helemaal in naar jouw wensen. Zo
geef je gemakkelijk afwijkende maten door of bestel
je keukenapparatuur mee. Mail naar connect@bmn.nl.
Telefoonnummers vind je op bmnconnect.nl/over-ons.
Voor een eenmalige bestelling helpt een specialist op één
van onze BMN-vestigingen je graag verder. Kijk op bmn.nl
voor de adressen.

Een complete keuken
van 180 cm bestaat uit:
3x bovenkast
60 cm x 78 cm
met 2 planken

Kraan Venlo laag
met CoolStart en EcoStart
Werkblad 181 cm
inclusief ingebouwde spoelbak, kraangat,
waterkering en afgewerkte zijkanten.
Natuursteen
Beton

Besteksindeling 60 cm

Handgreep RVS

1x spoelkast 60 cm

met aluminium
bodemplaat

2x onderkast 60 cm
met volledig uittrekbare lade
Plintpakket

Zwart, 20 cm

incl. zijplinten en
koppelstukken

–V
 erkrijgbaar in 8 verschillende maten
(150 – 240 cm)
– Eenvoudig bestellen
– Altijd uit voorraad leverbaar
– Voordelige vaste pakketprijs
– Inhuizen of leveren in keukenbox op verzoek
– Diverse uitbreidingsmogelijkheden

Be inspired.

Compleet keukenblok
alles-in-1 pakket

Eenvoudig te bestellen
met BMN Connect-app

Extra logistieke service
Vraag naar de mogelijkheden
Het complete alles-in-1 pakket heeft een
vaste lage prijs, is makkelijk te bestellen en

Be inspired.

Hier verkrijgbaar

daarnaast van degelijke Duitse kwaliteit.
Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

