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Welkom bij 
Bruynzeel

Keukens

Gefeliciteerd met je nieuwe woning 
in het project Hoog Dalem

In deze brochure vind je alle informatie over de keuken die in de basis van jouw nieuwe woning is 
opgenomen. De basis voor jouw keuken bestaat uit ons uitgebreide Atlas assortiment. De uitstraling 
kies je zelf in het Homestudios experience center. Jouw persoonlijke wensen en eigen smaak 
combineren we met onze kennis. Het resultaat is een mooie en functionele keuken die werkt. Voor jou.

Persoonlijke begeleiding en uitgebreide keuze bij Homestudios
De ideale keuken is voor iedereen anders. Wil je de keuken die in de basis van jouw woning is 
opgenomen aanpassen? Of liever een compleet andere uitstraling en bijvoorbeeld andere apparatuur? 
Dan kun je bij Homestudios terecht. In het Homestudios experience center krijg je alle vrijheid om jouw 
nieuwe keuken naar wens, smaak en budget samen te stellen. Een keuken die naadloos aansluit bij 
jouw persoonlijke leefstijl en culinaire ambities.

Bezoek Homestudios
Tijdens je eerste bezoek aan het Homestudios experience center kun je de nieuwste keukenapparatuur 
ontdekken en materialen en kleuren live bekijken. Samen met de Bruynzeel keukenspecialist bespreek 
je die dag de mogelijkheden voor jouw woning.

Wat vind je belangrijk in jouw nieuwe keuken?
Voordat het zover is, neemt de keukenspecialist contact met je op. Om kennis te maken én je alvast aan 
het denken te zetten. Wat vind jij belangrijk in de keuken? Wie kookt er thuis eigenlijk het meest? Als je 
dit duidelijk hebt voor jezelf kun je straks, tijdens je gesprek met de specialist, meteen de diepte in.

Mijn Homestudios voor jouw project
In de online Mijn Homestudios omgeving voor jouw project ontdek je welke opties je nog meer tot jouw 
beschikking hebt om de keuken op je eigen wensen af te stemmen.

Persoonlijke begeleiding door Bruynzeel keukenspecialisten
Wij zijn partner in het bouwtraject. Alle details van het project zijn bij ons bekend. Je krijgt dus 
gegarandeerd advies op maat én persoonlijke begeleiding bij de keuze van jouw keuken. En bij de 
oplevering is de keuken klaar voor gebruik en krijg je een persoonlijke toelichting. Kom gerust eens 
langs in onze winkel, dan ontwerpen wij samen de ideale keuken.

Team Bruynzeel Keukens Homestudios



Hoog Dalem
De Linde | Gorinchem
Het Lint vormt het groene hart van Hoog Dalem waar alles samenkomt. Het 800 meter 
lange park nodigt niet alleen uit tot spelen, wandelen en verblijven, het fungeert ook als 
klimaatbuffer en versterkt het biodiverse landschap. Bijzonder is hoe het park al het groen 
en water in Hoog Dalem als het ware ‘aan elkaar rijgt’. Meerdere fiets- en wandelroutes 
doorkruisen het gebied en daarmee vormt het een belangrijke schakel in het netwerk van 
Hoog Dalem en de verbinding naar de omgeving.



Materiaal: Melamine op 
19 mm spaanplaat.

Afwerking: Rondom 
afgeplakt met 
1 mm gelaserde kanten-
band in de kleur 
van het front.
Ook leverbaar als 
FSC®-gecertificeerd.
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Atlas
Maak kennis met de Atlas keuken, een keuken die van alle gemakken voorzien 
is. Het front is in diverse kleuren te verkrijgen, zo kun je altijd een keuken 
samenstellen die bij jou past. 

De keuken is voorzien van een apparatenset van ATAG. Zo is de keuken uitgevoerd met een 
3-in-1 oven, koelvriescombinatie, inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging (incl ATAG 
Plintfilter recirculatiebox met koolstoffilters) en een vaatwasser. Het kunststof werkblad 
maakt de keuken helemaal af. 

Keukenvoorstel
geschakelde 
tweekapper

Keukenkasten +

Apparaten +

Werkblad +

Accessoires +

Montage +

Totale keuken is 
opgenomen in de v.o.n. 

prijs van de woning



ATAG is al sinds 1948 het leidende merk in 
kook- en keukenapparatuur. Door onze passie 
voor koken en kwaliteit is ATAG uitgegroeid tot 
een toonaangevend kookmerk in de Benelux. 
Geïnspireerd door de professionele keuken 
vertalen wij onze apparaten naar de wensen van 
enthousiaste thuiskoks. Intuïtieve ontwerpen 
die duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid 
garanderen. Pure kwaliteit, dat is waar we 
voor staan. Daarvoor zetten we al onze 
kennis en innovatiekracht in, en gebruiken we 
hoogwaardige materialen.

ATAG

https://www.bruynzeelkeukens.nl/keukens/keukenapparatuur/merken/atag


Kunststof  
werkblad

In de keukenvoorstellen is een kunststof blad opgenomen. Het kunststof aanrechtblad of 
werkblad is verkrijgbaar in talloze kleuren en dessins, kan tegen een stootje en heeft weinig 
onderhoud nodig. Daarnaast is het een zeer betaalbaar materiaal. Kunststof is dan ook een 
van de meest gekozen materialen voor het aanrechtblad. Door de vele keuzemogelijkheden, 
is het altijd mogelijk een kunststof aanrechtblad te vinden dat helemaal past bij jouw 
wensen. Wist je bijvoorbeeld dat er ook kunststof aanrechtbladen verkrijgbaar zijn met een 
marmerlook, betonlook en houtlook?

Voordelen kunststof werkblad
De grootste voordelen van een kunststof werkblad zijn de betaalbaarheid en kwaliteit. 
Bovendien zijn ze in veel tinten verkrijgbaar waardoor er altijd wel een goede match voor 
jouw keuken te vinden is. Ook is kunststof makkelijk schoon te maken.

Oud eiken grijs

Oud eiken natuur

Nordic wood Cosy oak Puur eiken

Noten blok
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Kleurenoverzicht

https://www.bruynzeelkeukens.nl/keukens/keukenbladen/kunststof


Maak je eigen moodboard
De keuken vinden die bij jou past?

Met de Moodboard Maker creëer je in 10 simpele stappen  
een visueel overzicht van al jouw keukenwensen.

We nemen je graag mee in de wereld van 
Bruynzeel Keukens. Laat je inspireren op de 
manier die bij jou past.  
 

Keukeninspiratie opdoen kan in ons 
inspiratieboek op verschillende manieren. 
Zoals altijd bieden we een uitgebreid kijkje in de 
keukencollectie. Maar er is nog meer mogelijk! Op elke 
pagina is een QR-code te vinden met meer informatie 
over de keuken. Denk hierbij aan kleurmogelijkheden en 
de prijs. Wist je dat het zelfs mogelijk is om een keuken in 
AR (Augmented Reality) te projecteren in je eigen ruimte 
met behulp van deze codes? 

Keukeninspiratie
Waar en wanneer je maar wilt 
keukeninspiratie opdoen?  
 
Via de website:
• Bekijk je onze uitgebreide 

keukencollectie.
• Projecteer je keuken in jouw ruimte.
• Kijk binnen bij tevreden klanten.
• Maak gemakkelijk een afspraak.
• Ontwerp je eigen keuken.

Elke keuken die we bij Bruynzeel Keukens 
ontwerpen is volledig gebaseerd op de persoonlijke 
stijl, keukenruimte en wensen van onze klanten. 
Neem eens een kijkje in de keuken van tevreden 
klanten via onze socials en laat je inspireren!  
 
Ben jij zelf ook gek op keukenstyling? En wil je 
anderen inspireren met jouw Bruynzeel keuken? 
Gebruik dan op Instagram #bruynzeelkeukens en je 
ziet jouw foto binnenkort terug op onze website.

Website

Social media

https://www.bruynzeelkeukens.nl/digitaal-inspiratieboek
https://www.bruynzeelkeukens.nl/moodboardmaker
https://www.bruynzeelkeukens.nl/


Neem een kijkje in de keuken  
van tevreden klanten! 

De mogelijkheden 
zijn oneindig!

#bruynzeelkeukens



C023 Rossano

D058 Lucca

D069 California D073 Colorado

D080 Dallas

D078 Georgia

D074 Alaska D071 Dakota

D060 Florence

D066 Michigan

D077 Florida

C025 Maine

Handgrepen
Een erg belangrijk onderdeel van de keuken zijn de grepen. Niet alleen de uitstraling wordt 
er door bepaald, ze zijn ook op het gebied van functionaliteit belangrijk tijdens het gebruik 
van je keuken. Het is namelijk één van de meest gebruikte onderdelen in de keuken. De 
grote vraag is echter wat voor greep je bij jouw keuken vindt passen. De meest functionele 
grepen zijn terug te vinden in onze uitgebreide collectie van comfort handgrepen.

D081 Detroit D083 Cosma D083 CosmaD082 Cosma

https://www.bruynzeelkeukens.nl/keukens/grepen/handgrepen


Kwaliteitskeukens
van eigen bodem
Bruynzeel keukens worden geproduceerd in onze eigen keukenfabriek in Bergen op Zoom. 
Al sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw zijn we hier gevestigd. Inmiddels beslaat de volledig 
geautomatiseerde fabriek maar liefst 56.000 m2. De 250 enthousiaste medewerkers in onze 
fabriek dragen dagelijks zorg voor de kwaliteit en uitstraling van de keukenkasten die straks 
zijn terug te vinden in jouw keukenruimte. 

Van het lakken van de keukendeuren tot het boren van de scharnieren en van het in elkaar 
zetten van de kasten tot het verpakken voor een veilig transport: het gebeurt allemaal met 
veel zorg en aandacht, zodat je zo snel mogelijk van de nieuwe keuken kunt genieten. 
In een gemiddelde werkweek produceren we zo’n 2.500 keukens. 

https://www.bruynzeelkeukens.nl/over-ons/onze-fabriek


Cornelis Bruynzeel opent de eerste 
fabriek: stoomtimmerfabriek 
De Arend aan de Zwaanshals in 
Rotterdam.

Tijdens de wederopbouw na de 
oorlog richten we ons met name op 
nieuwbouwprojecten. De Bruynzeel 
keuken wordt dé standaard in de 
Nederlandse woningen. 

De zeegroene keuken

Als medewerkers aan Cees 
Bruynzeel vragen welke kleur het 
eerste proefmodel moet krijgen, 
denkt hij direct aan de zeegroene 
zomerjurk die hij voor zijn vrouw 
kocht toen zij elkaar ontmoetten 
in de zomer van 1918.

Bergen op Zoom wordt de 
nieuwe locatie voor de productie 
van vloeren, keukens, kasten en 
potloden. 

Het bedrijf verhuist naar Zaandam, 
het centrum van de Nederlandse 
houtindustrie. 

1897

1946 1967

1920

Sinds 1937.

Onze historie
Op 21-jarige leeftijd begint Cornelis Bruynzeel met werken bij het ambachtelijke 
timmerbedrijf van zijn vader. Eén ding weet hij zeker: hij wil het helemaal anders gaan 
doen. Hij ziet dat door mechanisatie steeds meer producten in kortere tijd gemaakt kunnen 
worden. Zijn wens? Fabrikant worden van betaalbare producten voor zoveel mogelijk 
mensen. Na jaren weet hij zijn vader te overtuigen en opent in 1897 Stoomtimmerfabriek 
De Arend. Hier maakt de familie Bruynzeel deuren, vloeren, trappen en kozijnen. 

Geïnspireerd door bedrijven als Ford is het Cornelis’ droom om uiteindelijk één product te 
ontwerpen dat betaalbaar is voor veel mensen én gemakkelijk is in gebruik. In de jaren ’20 
ziet hij een markt ontstaan voor keukens. 

Piet Zwart
Niet lang daarna ontmoet hij kunstenaar Piet Zwart. Na veel 
experimenteren, start Piet in 1935 samen met technici met het 
opmeten en analyseren van bestaande keukens. De keuken was 
destijds erg onhandig ingericht en zorgde ervoor dat het werken in 
de keuken zwaar was. Piet concludeert dat de keuken zo ingericht 
moet worden dat men ‘arbeid zonder overbodige inspanning kan 
verrichten’. Samen met Cornelis Bruynzeel gaat hij aan de slag 
met het ontwerp van een keuken waar met veel gemak en plezier 
iedere dag in gewerkt kan worden en die betaalbaar is (machinale 
serieproductie is dus een voorwaarde).  

De eerste Bruynzeel keuken kwam in 1937 tot stand en werd vanwege de uitstraling en 
functionaliteit een van de meest geavanceerde keukens in het Europa van de jaren ’30. 



Duurzaam
geproduceerd

Met respect voor onze planeet
 
We vinden het niet alleen belangrijk dat jouw keuken helemaal bij jou past, maar zien het ook 
als onze taak om deze keuken op een verantwoorde manier te produceren. Binnen Bruynzeel 
Keukens maken we bewuste keuzes als het gaat om de herkomst van materialen en gaat een 
groot deel van ons houtafval terug naar de spaanplaatleverancier. Deze maakt van ons afval 
nieuw spaanplaat, waar wij weer nieuwe keukens van maken. Ons productieproces is zelfs 
volledig CO2-neutraal!  Ben je benieuwd wat Bruynzeel Keukens nog meer doet op het gebied 
van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? We vertellen je graag meer!  

© Bruynzeel Keukens • Hoewel dit overzicht met uiterste zorg 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.

Binnenkort nemen wij vanuit Bruynzeel Keukens contact met je op 
om een afspraak te maken. Daar maken we samen een persoonlijk 
ontwerp voor de keuken die werkt. Voor jou.
 
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met 
ons op. Graag tot ziens!
 
Team Bruynzeel Keukens.

Persoonlijk keukenontwerp

Homestudios
Bruynzeel Keukens
Proostwetering 31
3543 AB Utrecht 
T 030 630 55 00 
klantcontact@bruynzeelkeukens.nl

https://www.bruynzeelkeukens.nl/duurzaam


Ontspannen kiezen
Direct de juiste prijs

Zonder onderhandelen
Voor elk budget

Geen aanbetaling
Duurzaam geproduceerd

100% Nederlands fabricaat
10 jaar fabrieksgarantie

CBW-erkend

Hier kun je 
altijd op 
rekenen

bruynzeelkeukens.nl
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