
Een nieuwe keuken die voor 100% aansluit op uw 
lifestyle en budget.  

Wat een heerlijk vooruitzicht.  
Maar ook heel spannend. Weet u al wat het wordt? 
Een nostalgische landelijke keuken, of juist een 
strakke en moderne keuken? Of bent u zich nog 
rustig aan het oriënteren? Wat uw smaak of       
budget ook is: bij Voortman Keukens vindt u de 
keuken die daar voor 100% op aansluit.  

HET GOEDE LEVEN IN GRAUWAART... 

In samenwerking met: 

www.voortmankeukens.nl 



In samenwerking met van Wijnen B.V. en BPD hebben wij een scherp geprijsde    
keuken samengesteld welke speciaal in uw woning in Grauwaart Leidsche Rijn 
wordt geleverd.  

Dat Voortman keukens een geschikte partij is om uw keuken te leveren bewijst    
onze geschiedenis. We bestaan ondertussen alweer 40 jaar en zien nog steeds veel 
van onze originele klanten terug. 

Die klanten en opdrachten krijg je niet zomaar, die moet je verdienen. Naast het  
vertrouwen dat wij van de consument ontvangen mogen we ons ook verheugen op 
een aantal samenwerkingsverbanden met projectpartners, zoals we nu door van 
Wijnen B.V. voor project het Grauwaart Leidsche Rijn in Utrecht geselecteerd zijn als 
keukenleverancier. Een keuken kopen bij Voortman Keukens betekent dat u kiest 
voor kwaliteit en een deskundig advies  

De zekerheid dat u het beste krijgt. 

De luxe keuken voorstellen van de standaard keukens zijn uitgewerkt op basis van 
het speciaal geselecteerde merk SieMatic. 

SieMatic kenmerkt zich door de uitstekende prijs/kwaliteit verhouding en een      
grote leveringsbetrouwbaarheid en wordt als luxe keukenmerk door één van de 
grootste Europese keukenproducenten in de markt gezet. Tevens zijn wij dealer van 
inbouwapparatuur, o.a. Siemens, Atag en Whirlpool. 

Uiteraard begrijpen wij dat er vragen zijn en daarom zijn wij graag bereid om het  
één en ander aan u toe te lichten. Voor uw project hebben wij de onze showrooms in 
Bunnik en Apeldoorn geselecteerd en onze adviseurs kunnen u alles vertellen m.b.t. 
onze keukens. Mocht u vragen hebben of een afspraak willen maken om het één en 
ander nader toe te lichten, neemt u dan contact op met : 

Voortman Keukens Bunnik 

Rumpsterweg 8b  

3981AK Bunnik 

T 030 692 2734 

SieMatic Showroom Apeldoorn: 

Vlijtseweg 120 

7317AN Apeldoorn 

T 055 522 1977 

 

 

 

 



STANDAARD KEUKEN 

Druk en zetfouten voorbehouden 

 Vaatwasser met 6 wasprogramma’s, bovenkorf in hoogte verstelbaar. 

 Luxe Combimagnetron met 5 standen en 4 verwarmingssytemen.  
kookprogramma’s: hete lucht, magnetron, grill, inhoud 44 liter. 

 Keramische kookplaat met 4kook zones. 

 Moderne RVS recirculatie wasemkap met metalen vetfilters. 

 Geïntegreerde koeler energieklasse A+, inhoud 151 liter. 

 Toplaminaat werkblad met RVS spoelbak.  

 Luxe éénhendel mengkraan. 

 Greeploos design 

 Keuze uit 17 verschillende frontkleuren en 25 werkbladkleuren 

Keuken 

T.w.v. € 7.500,- 

 

 



U KUNT OOK DE 

KEUZE MAKEN... 

om een bezoek te brengen aan  
onze ruime showroom in Bunnik 

Voor de tiende keer op rij ontvingen 
wij het gerenommeerde Consumenten 
Label van de Vereniging Comfortabel 
Wonen: uw bewijs voor kwaliteit, 
garantie en service. 

Consumenten Label 

KIES VOOR 

VOORTMAN. 

Dan kiest u voor 
een keuken die voor 
100% aansluit bij uw 
lifestyle en budget 

www.voortmankeukens.nl 

Uitsluitend topkwaliteit 

 

Uw keuken past altijd 

WE NODIGEN 
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