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meesterlijk in keukens



welkom..
Voor u ligt onze nieuwste brochure. Met onze handgemaakte keukens komen al uw keukenwensen 

uit. Een ambachtelijke keuken op maat gemaakt, van nostalgisch tot ultra moderne designkeukens 

en allemaal met een sfeervol karakter. Stuk voor stuk keukens om heerlijk in te kokkerellen en 

uitgebreid te tafelen. Waar het altijd lekker ruikt en gezellig is en iedereen graag aanschuift voor 

koffie met verse appeltaart of een smakelijk diner. Bij ons vindt u de keuken van uw dromen.



ambachtelijk
Ouderwets vakmanschap én de modernste productiemiddelen komen bij ons op unieke 

wijze samen. Onze ‘op maat’ keukens worden gemaakt door ambachtelijk geschoolde 

keukenmeubelmakers die hun vak tot in de kleinste details beheersen. Natuurlijk hebben zij 

daarbij de beschikking over moderne, geavanceerde productiemachines. Alle bewerkingen aan 

uw keuken, inclusief het lakwerk, worden in onze eigen fabriek uitgevoerd.



blackburn





lucca





kwaliteit
Ouderwets vakmanschap én de beste productiemiddelen gaan bij onze keukens op unieke wijze 

samen. Dat is te zien aan het resultaat: Wij leveren met onze keukens in alle opzichten degelijk 

vakwerk af. 

De corpussen van de keukens zijn van mdf plaatmateriaal, dat in meerdere kleuren melamine 

beschikbaar is. Alle ruggen worden geschroefd en zijn vervaardigd van 8 mm mdf, stevig en 

duurzaam.

vakmanschap
Vakmanschap is meesterschap zeggen ze wel eens en daar kunnen wij het alleen maar mee eens 

zijn. Onze mensen zijn vanuit het ambachtelijke ambt opgeleid en combineren het handwerk van 

toen met de moderne apparatuur van nu. Het resultaat is dan ook een lust voor het oog.



techniek
Aan uw gebruiksgemak is uiteraard ook gedacht. Wij bieden u de keus uit hoogwaardige lade- en 

scharniersystemen en een breed scala aan handgrepen. Handgemaakte keukens hebben vaak een 

nostalgische uitstraling maar dit hoeft natuurlijk niet want ook designkeukens met de modernste 

inbouwapparatuur maken wij voor u op maat.

persoonlijk
Bij ons kunt u op het gebied van keukensferen en stijlen maar ook wat materiaalkeuze en 

kleurstellingen betreft letterlijk alle kanten uit. Of het nu gaat om een landelijke nostalgische 

keuken, een klassieke of een moderne keuken, wij bieden u de keus. Wie kiest voor een hand 

gemaakte keuken, kiest voor een persoonlijke keuken. Maar dan ook in alle opzichten. De keuken, 

die op het afgesproken moment bij u wordt geïnstalleerd, is tot in de kleinste details de perfecte 

vertaling van uw individuele wensenpakket.
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kwaliteit

in details
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bijkeukens
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bedrijfskeuken





tot slot
Wij kunnen ons voorstellen dat deze brochure uw kijk op keukens heeft veranderd en zelfs positief 

heeft beïnvloed. Het is dan ook logisch dat er op dit moment diverse gedachten over uw nieuwe 

keuken de revue passeren. Om u verder te oriënteren bent u van harte welkom in onze showroom. 

Onze adviseurs denken graag met u mee en vragen u om voor een ontwerp of offerte eerst een 

afspraak te maken, zodat u zeker bent van tijd en persoonlijke aandacht.





w
w
w
.
m
e
r
e
n
o
.
n
l


