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Keukens
Comfort, Luxe en Excellent 



Een Wooniversum keuken heeft een gunstige prijs-  

kwaliteitsverhouding en is geheel naar wens samen 

te stellen. U heeft de keuze uit een drietal pakketten 

en diverse opties. Het pakket Comfort, Luxe of Excellent 

wordt bepaald door de vorm van de keuken. Deze is recht, 

in hoekopstelling of in parallel opstelling.

Elke keuken wordt standaard met 5 apparaten van  

Etna geleverd.

Inbegrepen in deze keuken:

-  Een volledig geintegreerde vaatwasser met onder  

andere 5 programma’s, uitgestelde startfunctie en een  

verstelbare bovenkorf.

-  Combimagnetron met 5 magnetronstanden en  

10 automatische kookprogramma’s, waaronder  

turbo hetelucht, magnetron en grill. Inhoud 25 liter.

-  4 pits gaskookplaat met vonkontsteking  

(optioneel: inductiekookplaat mogelijk).

- RVS recirculatie wasemkap met metalen vetfilters.

- Geïntegreerde koelkast, energieklasse A+. Inhoud 136 liter.

- Kunststof werkblad met RVS enkele spoelbak en RVS achterwand.

- Luxe éénhendelmengkraan
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Diverse keukenstijlen

Een Wooniversum keuken stelt u samen in een stijl die bij u past. 

Trendy/Eigentijds

Een keuken wordt standaard geleverd in een moderne trendy/

eigentijdse stijl. Er is keuze uit 12 verschillende frontkleuren, 

12 werkblad kleuren en 12 grepen.

Landelijk Modern

Als u houdt van de rust en sfeer van het platteland en dit wilt 

voelen in de keuken, dan kunt u kiezen voor een landelijk 

moderne keuken. Kies uit 3 verschillende frontkleuren, 

12 werkbladkleuren en 12 grepen.

Greeploos Design

Voor wie houdt van een strakke en ruimtelijke inrichting, is een 

greeploze keuken een mogelijkheid. Kies uit 12 verschillende 

frontkleuren en 12 werkblad kleuren.

De Wooniversum keuken
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Comfort 
Rechte opstelling 

De afgebeelde keuken is in stijl Trendy/Eigentijds, kleur Petrol.

Opstelling Wooniversum
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Luxe 
Hoek opstelling 

De afgebeelde keuken is in Landelijk Moderne stijl, kleur Wit.

Opstelling Wooniversum
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Excellent  
Parallel opstelling 

De afgebeelde keuken is in stijl Greeploos Design, kleur Kashmir glans.

Opstelling Wooniversum



Antraciet

Kashmir glans

Oriëntrood

Basalt glans

Kashmir

Kashmir

Petrol

Basalt Goudgeel

Stijlkeuze
Frontkleuren Trendy/Eigentijds 
en Greeploos

Magnolia glans Magnolia

Magnolia

Glanswit Wit

Wit

Stijlkeuze 
Frontkleuren Landelijk Modern
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Kunststof werkbladen 
in diverse kleuren

Kunststof werkblad kleuren
Hiernaast vind je de kleurkeuze voor 
de kunststof werkbladen en achterwanden. 
Van moderne steenstructuren tot warme 
houttinten.

Acacia grijs

Eiken natuur

Spachtelbeton parelgrijs 

Beton donker

Eiken zijdegrijs

Vesuv donker 

Beton licht 

Pijnboom vintage

Vesuv licht 

Edelbeuken

Salento grijsbeige 

Wit steenstructuur 

Werkblad 
Composiet

Composiet werkblad kleuren
Hiernaast vind je de kleurkeuze voor 
composiet werkbladen en achterwanden. 
Voor de kleuren Beach medium grey en 
Buxy black bieden we twee afwerkingen 
aan, een gepolijste of een mat geborstelde 
afwerking.

Beach white new

Beach Medium Grey

Buxy Black satin

Iceberg

Grigio antraciet

Oriental Black

Beach Medium Grey Satin

Buxy Black poly



Apparatuur 
Etna pakket

Etna - maakt kwaliteit betaalbaar
Hoe wil je koken? Op deze vraag geeft Etna 
al 160 jaar een overtuigend antwoord. 
Etna staat voor Nederlands vakmanschap, 
functioneel design en een goede prijs.
Etna maakt kwaliteit betaalbaar. 

Kookplaat
(optioneel inductie kookplaat mogelijk)

Vaatwasser

Afzuigkap

Combimagnetron
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Greepkeuze

Greep 409

Greep 438

Greep 452

Enkel

Éénhendel mengkraan

Design

Round Square

Anderhalf

Greep 318Greep 105

Greep 308

Greep 440

Greep 495

Greep 342

Greep 430

Greep 441

Greep 534

Spoelbakkeuze

Kraankeuze

Verlichtingskeuze 
Halogeen- of LED verlichtingsset

Koelkast Vaatwasser

Kookplaat
(optioneel inductie kookplaat mogelijk)

Afzuigkap

Combimagnetron

Koelkast

Apparatuur
Whirlpool pakket

Whirlpool - Elegant design
De keukeninbouwapparatuur van Whirlpool 
zal alle verwachtingen overtreffen. 
De apparaten passen in elke keuken en het 
elegante design zal onderwerp van gesprek 
zijn van al uw gasten.
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Keukenopstelling

Recht • - -
Hoek - • -
Parallel - - •
Apparatuur

Etna • • •
Whirlpool ° ° °
Siemens ° ° °
Stijl

Trendy/Eigentijds • • •
Landelijk Modern ° ° °
Greeploos ° ° °
Grepen • • • Keuze uit 12 type grepen

Werkblad

Kunststof • • • Keuze uit 12 kleuren

Composiet ° ° ° Keuze uit 8 kleuren

Smetplint kunststof, 250 mm ° ° ° In kleur van werkblad

Smetplint composiet, 120 mm ° ° ° In kleur van werkblad

Spoelbak

Enkel • • •
Design ° ° °
Anderhalf ° ° °
Kraan

Éénhendel mengkraan • • •
Mengkraan Round ° ° °
Mengkraan Square ° ° °
Verlichting

Halogeen ° ° °
Led verlichting ° ° °

•  Standaard inbegrepen

°  Optioneel

-   Niet van toepassing
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Kookplaat
(optioneel inductie kookplaat mogelijk)

Afzuigkap

Combimagnetron

Koelkast Vaatwasser

Apparatuur
Siemens pakket

Siemens - The future moving in
Siemens staat voor tijdloos design en 
geavanceerde technologie. Het strakke 
design van Siemens apparaten zorgt voor 
een passend en naadloos geheel. Met 
keukenapparaten van Siemens is de 
toekomst begonnen voor koken en bakken.


