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In deze prachtige woonomgeving geniet u iedere dag van groen, rust en ruimte.  

Alle voorzieningen zijn binnen handbereik. 

 

Voortman keukens is voor dit project 

geselecteerd als keukenleverancier; daar zijn we blij mee. 

Ons team met meer dan 50 jaar ervaring  

in keukens deelt graag deze kennis met u. 

  



In onze moderne, sfeervolle showrooms in 
Amsterdam, Apeldoorn, Bunnik, Elst, Rijssen en/ of Steenwijk 

vindt u meer dan 100 keukenopstellingen. 

In alle stijlen, materialen en kleuren;  
van landelijk klassiek en design tot industrieel. 

Vele combinaties van kleuren, materialen en apparatuur zijn mogelijk. 
Zo krijgt u talloze ideeën aangereikt. 

ONTDEK DE STIJL 

PROEF DE SMAAK  

ERVAAR DE VISIE 



Een fraaie keuken als deze is standaard  

opgenomen in de V.O.N. prijs van uw woning. 

 

Inclusief het monteren van de keukenmeubelen en het aansluiten van de  

meegeleverde apparatuur, spoelbak en kraan.  

Exclusief het aan/verleggen van leidingwerk. 

 

Natuurlijk passen er in uw woning meerdere opstellingen, de mogelijkheden bespreken we graag met u in onze showroom. 

Ambition - Hoekkeuken 



TOPKWALITEIT 

keukenapparatuur 

Naast onze ruime keus aan keukens,  
bieden wij u  ook een  

uitgebreide keuze aan  
keukenapparatuur van de bekende  

topmerken. 

 

Al onze apparatuur voldoet aan labels die  
water – en/of energiezuinig zijn. 

De aangeboden keukens zijn inclusief: 

Combimagnetron met turbo grill 

Inductiekookplaat met 4 kookzones 

Wandafzuigkap met recirculatie 

Koelkast met vriesvak, inhoud 131/18L 

Geïntegreerde vaatwasser met 6 programma’s 

Toplaminaat werkblad (keuze uit 43 kleuren) 

Novitelli fronten (keuze uit 44 frontkleuren) 

RVS spoelbak 

Éénhendel keukenmengkraan 

Deze apparaten zijn verwerkt in de getoonde keuken. 

Vanzelfsprekend is het mogelijk uw keuken te voorzien 

van andere apparatuur of een ander  werkblad, dit is te 

bespreken met onze  adviseurs. 



Een gespecialiseerd team adviseert 

u gedegen en professioneel over de functies 

 en mogelijkheden in uw nieuwe keuken en zorgt 

vervolgens voor een feilloze levering en montage. 

UW KEUKEN WEERSPIEGELT 

UW PERSOONLIJKHEID 



Trends komen en gaan. 

Wij hebben onze collectie met de grootste zorg  

voor u samengesteld. 

Uw keuken moet de toekomst immers glansrijk doorstaan. 

 

U vindt bij ons de nieuwste,  meest stijlvolle materialen  

en de beste apparatuur. 

ONTDEK ONZE 
KEUKENSTIJLEN 

MODERN 

CLASSIC 

LANDELIJK MODERN 

INDUSTRIEEL 



M O D E R N  

C L A S S I C  



L A N D E L I J K  M O D E R N  

I N D U S T R I E E L  



Ook bij professionele partijen als projectontwikkelaars, woningcorporaties  

en bouwbedrijven heeft Voortman Keukens zich bewezen als een  

zeer solide samenwerkingspartner. In de afgelopen jaren hebben wij al  

duizenden keukens geleverd en geplaatst in woningbouwprojecten van  

elke aard en omvang. Door een goede samenwerking met projectontwikkelaars  

zijn wij bekend met allerlei woningtypen en hun kenmerken en kunnen de  

nieuwe bewoners daardoor perfect begeleiden naar de ideale keuken die zowel  

bij hen als bij hun nieuwe woning past. 
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Waarom kiezen klanten het 

liefst voor Voortman? 
 

 

PERSOONLIJKE AANDACHT 

Als ervaren specialist op het gebied van keukens hebben we een afgestemde 

werkwijze ontwikkeld die kopers op een hele prettige manier naar hun  

nieuwe keuken begeleid. Persoonlijke aandacht en afstemming zijn daarin de 

meest belangrijke ingrediënten.  

 

MEER DAN 1 MILJOEN KEUKENIDEEËN 

In onze moderne, sfeervolle showrooms in Amsterdam, Apeldoorn, Bunnik, Elst, 

Rijssen of Steenwijk vindt u meer dan 100 keukenopstellingen in alle stijlen,  

materialen en kleuren: van landelijk modern of klassiek tot tijdloos design en  

industrieel. Alle combinaties van kleuren, materialen en apparatuur zijn  

mogelijk. Zo krijgt u meer dan een miljoen ideeën aangereikt.  

 

GARANTIE EN SERVICE 

Elke keuken die wij plaatsen is gemaakt om optimaal te genieten, maar  

mocht er zich na plaatsing toch een probleem voordoen dan zorgen wij dat  

alles snel en adequaat wordt opgelost. Voortman Keukens geeft u daarom  

een kwaliteitsgarantie van 5 jaar. 

 

 

 

 

 
Versie 1.1 druk– en zetfouten voorbehouden. 

Aan de gebruikte afbeeldingen en impressies kunnen geen rechten worden ontleend. 



BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN IN UW NIEUWE WONING? 

Kom inspiratie en ideeën opdoen in onze showroom of maak een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs. 

 

Voortman Keukens Elst | Nieuwe Aamsestraat 44 | 6662 NJ | 0481 - 377 946 

Openingstijden:  dinsdag t/m vrijdag 09:00 - 17:30uur | donderdag koopavond 09:00 - 21:00uur  | 

zaterdag 10:00 - 17:00uur 

 

www.voortmankeukens.nl 


