
Wintervoordeel
5266,-

Extra veel voordeel

Inclusief apparatuur

Actieprijs

Stijlvolle keuken. Compleet met: koelkast, schouw, gaskookplaat, vaatwasser, werkblad en spoelunit.

we een zeer rijke keuze in vele front- en werkblad-
kleuren, maar ook het binnenwerk van de corpus-
sen zijn in kleur verkrijgbaar. Daarnaast hebben we
een ruime variatie aan kasten en indelingen. Zo
hebben we kasten met grote breedtes tot 180 cm!
Maar ook onze hogere en diepere meubellijn geeft
een grotere ergonomie en meer bergruimte voor
dezelfde prijs. Als dat geen pluspunten zijn...

Mooi én praktisch

Hoogste kwaliteit, scherpste prijs. Dat vinden we
belangrijk. We vernieuwen voortdurend om in te
spelen op de wensen van de consument. Daardoor
onderscheiden onze keukens zich in kwaliteit en
vormgeving. Zo hebben onze keukens een hogere
kwaliteit. Wat dacht u van een robustere rand-
afwerking, stevigere dikke panelen en uiterst solide
scharnieren en ladegeleidingen.  Daarnaast hebben
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tegen inlevering van
deze coupon, 
krijgt u bij aanschaf van
een keuken een

voor slechts

500,-



De greeploze (hoogglans) witte keuken wordt
steeds populairder. Strakke belijning en brede
korven geven de keuken een moderne uitstraling.
Ons programma biedt een grote kleurkeus in
fronten en diverse greeploze oplossingen.
Deuren en laden kunnen voorzien worden van
bijvoorbeeld een ingefreesde kom, met of zonder
greeplijst, maar helemaal greeploos kan ook.

meest favoriet:

wit, witter, witst
Maar ook  in vele andere
mooie kleuren leverbaar

Greeploze keuken. Compleet met: koelkast, hetelucht oven, magnetron,
afzuigkap, kookplaat, vaatwasser, werkblad en spoelunit.

5136,-

Hoogglans keuken. Compleet met: koelkast, oven, afzuigkap, kookplaat, vaatwasser, werkblad en spoelunit. 6826,-

Inclusief apparatuur

Inclusief apparatuur

GRATIS
hooglans kunststof

zichtzijden
of

Hoogglans gelakte
zichtzijden
in wit of magnolia



+ BINNENZIJDE 
IN KLEUR
Er is keus uit 24 kastkleuren; binnen en
buiten in dezelfde kleur. Dus de hele
keuken passend in kleur; dat geldt ook
voor de onderzijde van de hangkasten.

+ 19 MM DIK
Alle wanden van de kasten en de 
legplanken zijn vervaardigd uit 19 mm
plaatmateriaal. Dat zorgt voor grote 
stabiliteit. Legplanken zakken dus 
niet door.

+ DECORATIEVE
ELEMENTEN
De keuken hiernaast is voorzien van
fraaie decoratieve elementen. Vraag naar
de mogelijkheden in onze Heritage-line,
Country-line, Concerto-line en Scarlett-
line. Voor elk wat wils.

+ SOFTMOTION LADEN 
EN KORVEN
Alle laden en korven zijn voorzien van
het Blum Softmotion systeem, waardoor 
ze geruisloos sluiten. Alles harmonieus in
de kleur lava uitgevoerd. 20 jaar garantie.

+ GREPEN EN KNOPPEN
Ons assortiment in grepen en knoppen
is enorm … van modern tot nostalgisch
… op verschillende manieren te plaatsen
… maar greeploos is natuurlijk ook 
mogelijk.

Landelijke keuken. Compleet met: koelkast, combimagnetron, afzuigunit, gaskookplaat, vaatwasser, werkblad en spoelunit.

Luxe greeploze XXL keuken waarin kwaliteit
en een maximum aan functionaliteit bij 
elkaar komen. Strakke lijnen gecombineerd
met een robuuste zwarte apparaten/kasten
wand. Zeer fraai zijn de XXL korven en klep-
kasten van maar liefst 180cm breed!
De keuken is voorzien van werkblad met 
spoelunit, brede rvs gaskookplaat,  220cm
brede schouw, 2x een combimagnetron,
vaatwasser en koelkast.

13347,-

12645,-

Ambachtelijke perfectie,
deze sfeervolle leefkeuken

Luxe greeploze
XXL keuken

Deze hoogwaardige tijdloze keuken is voorzien van veel unieke decoratieve elementen. Zoals de nostalgische schouw met wandborden,
de stijlvolle sierlijsten boven en onder de kasten, de decoratieve panelen aan beide zijden van de hoge apparatenkast en de open regaal
kast geven deze keuken een bijzonder rustieke sfeer.

Inclusief apparatuur

Inclusief apparatuur

Zoveel keus!



+ EXTRA BREDE KORVEN
Korvenkasten zijn zelfs leverbaar in 150
en 180 cm breed. Korven zijn voorzien
van lava metalen zijwanden, glazen zij-
delen en een antislipmat. 20 jaar garantie.

+ KORVEN MET GLAS
Onze korven hebben metalen zijwanden
en zijn voorzien van luxe glazen zijdelen
en bovendien standaard voorzien van
een antislipmat. 20 jaar garantie.

+ 20 JAAR GARANTIE
20 jaar garantie op scharnieren, laden,
korven en ophangsystemen en 5 jaar 
totale garantie. Dat geeft zekerheid.

Duurzame ontwikkeling
Wij innoveren. Ook met het oog op duurzame ontwikkeling.
Onze fabrikant kiest voor: gecertificeerd hout uit beheerde
bossen, ecologische ontwerpen, steun aan stichtingen zoals
SOS Kinderdorpen, enz. 

Als bewijs is onze fabrikant als eerste keuken-meubel-fabrikant
gecertificeerd met ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) 
en OHAS 18001 (veiligheid) en met het keurmerk NF milieu
meubilair en PEFC (garantie voor de herkomst van het hout). 

Inclusief apparatuur

Inclusief apparatuur

Stijlvolle keuken. Compleet met: koelkast, hetelucht oven,
blokschouw, gaskookplaat, vaatwasser, werkblad en spoelunit. 3805,-

Stijlvolle keuken. Compleet met: koelkast, hetelucht oven,
blokschouw, gaskookplaat, vaatwasser, werkblad en spoelunit. 3805,-

Strakke uitstraling
met een strak lijnenspel

Nijverheidsstraat 35, 4458 AV  ‘s-Heer Arendskerke
0113-568534,  info@bpgdejonge.nl  www.studiodejonge.nl

Openingstijden:
Di.-Vr. van 09.00 tot 17.30 uur 
Zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur 
SHOWROOM MAANDAG GESLOTEN

Door grote vlakken te creëren, wordt een keuken rustig en strak. Extra brede lades, tot maar liefst 180 cm breed, versterken
dit geheel. Om te voorkomen dat u in deze enorme laden moet zoeken naar uw spullen zijn er slimme binnenladen, voor 
bijvoorbeeld bestek. Keurig verborgen achter het grote front van de brede lade, maar wel praktisch.
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