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Binnenkijken bij...

Kies jouw
ideale keuken!

Vincent Brokken
Keukencentrum AXI

Hoe vaak in je leven koop je een nieuwe keuken? Eén

keer? Nou oké, misschien twee keer. Maar áls je de kans

hebt, wil je wel meteen een keuken uitkiezen die precies

past bij jouw persoonlijke smaak. Eentje die uitmunt in

gebruiksgemak. Lang meegaat. Én natuurlijk milieu-

vriendelijk is. Maar wat maakt een keuken nou een

goede keuken? En hoe kies je de keuken die het best bij

jou past?

Wij kunnen je helpen. In dit magazine brengen we je op

de hoogte over alle mogelijkheden op keukengebied. We

tonen je keukenstijlen als Industrial Chique, Real Wood

of Pure White. We praten je bij over de manieren waarop

materialen als hout, beton en glas in keukens worden

verwerkt. We vertellen je over de enorme keuze uit 

corpuskleuren. En we laten zien hoe kleine finesses 

bijdragen aan optimaal gebruiksgemak. 

Via dit magazine willen we je inspireren. Enthousias-

meren. Adviseren. Zodat je de keuken kiest die precies

bij jou past. En heb je na het lezen nog vragen of wil je

een keuken live bewonderen? Dan ben je van harte

welkom in onze keuken-

zaak. Ons team heeft het

antwoord op al je vragen

en kan je adviseren over

elk mogelijk detail van

jouw ideale keuken. 

Voor nu wensen we 

je veel leesplezier!

SPOTLIGHT
Keukencentrum AXI in beeld
Een keuken kiezen moeilijk?
Wij helpen graag 16

De finesse van een keukenfront 30



INDUSTRIAL
chique

Stoer, maar toch ook netjes. Strak, maar toch ook warm. Dat is de beste
omschrijving voor de keukenstijl Industrial Chique. Kenmerkend zijn de
kleuren zwart, wit- en grijstinten en de subtiele glans van metaal en goud.
Het design is strak en pragmatisch. En op het gebied van materialen
wordt hoofd-zakelijk metaal, beton, glas en hout gebruikt. Veel terug-
kerende details zijn bakstenen muren, wandstellingen en keukenkasten
met diverse soorten glas. Voeg daar veel vintage decoratie aan toe en je
keuken is op en top Industrial Chique!

FLEXIBELE KRAAN
Deze duurzame en flexibele
kraan van Caressi is 
vervaardigd uit loodvrij rvs.
Dat is beter voor het milieu
én voor je gezondheid.

GLASKASTEN
Kies de glaskast die bij jou

past! Crystal Glass is kristal-
helder. Diffuse Glass is wat
matter. En Chimney Glass is
roetdonker. Door Factory

Glass lopen diagonale lijnen.
En het geblokte Quadrat
Glass geeft je keuken een

trendy accent.

Mooi voor in de woonkamer
Wat mooi staat in je keuken, kan ook mooi staan in je
woonkamer! Kijk maar eens hoe deze coole wand-
stelling de industriële look van de bakstenen muur
versterkt. Daarnaast bieden de legplanken de ideale
mogelijkheid om leesboeken, lp’s of ingelijste foto’s
uit te stallen en zo extra sfeer in je woonkamer te
scheppen. 

STOER
Stoer, robuust, stevig. Maar het mooiste aan dit 
industriële ophangsysteem met panelen is dat je 
meer dan genoeg plek creëert voor je favoriete
servies en je verzameling kookboeken. 

Lekker!
Maak je eigen favoriete thee
met verschillende kruiden,
planten, bloemen en
gedroogde theesoorten.
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MOOI
Deze keuken in de stijl Industrial Chique
wordt gekenmerkt door de kastfronten van
gloedvol Sherwood en sfeervolle industriële
glaskasten. Het extra diepe werkblad maakt
het draaien en schoonmaken van de kraan
een stuk eenvoudiger. De metalen frames met
houten legplanken zijn niet alleen praktisch,
maar zorgen ook voor een strak lijnenspel.

Uitgelicht
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Moodboard
GOUD
IN MAT EN GLANS
Goud is dé trend van 2017, ook op
het gebied van keukens. Of je nu
kiest voor mat of glans. Als je kijkt
naar het goudkleurige kook- en
spoeleiland en de bijpassende
hangkasten, dan begrijp je direct
waarom. 

De keuken straalt, blinkt, lonkt. De
rugwand en het barblad hebben
een subtiele glans, in de kleur 
Goldrush. En omdat het werkblad
aan de linkerkant uitsteekt, geeft
het de keuken een speelse nuance.
De uitstraling is fris, stralend, 
uitnodigend. Zoals een keuken
hoort te zijn.

BETONLOOK
De betonlook is de laatste jaren
super populair. Je ziet het terug in
meubels, badkamers, woningbouw
én keukens. Logisch, want de beton-
look zorgt voor een natuurlijke,
robuuste uitstraling. En door te
variëren in kleur, van lichtgrijs 
tot zeer donker antraciet, creëer 
je eenvoudig een dynamische 
ambiance. 

STAAL 
Staal is het helemaal. Op de
voorafgaande pagina’s heb je al 
diverse voorbeelden kunnen zien
en ook verderop in dit magazine
tonen we op welke manier staal 
bijdraagt aan de industriële uit-
straling van je keuken. Jij mag zelf
bepalen welke kleur staal je wenst. 

Zo heb je de keuze uit Iron
metaaldecoren in de kleuren
Corten Steel, Blue Steel en 
Goldrush. Daarnaast kun je kiezen
uit Jewel metaalfronten in 
de kleuren Pearl Chrome, Pearl
Copper en Pearl Titane.

GOUDEN FRONT
Omdat smaken verschillen,
bieden we jou de grootste
collectie fronten. Kies je
voor een decoratieve ril?

Wil je een gestraalde 
afwerking? Of moet het

front een goudkleur krijgen?
De keuze is aan jou.

PRAKTISCH
Gek op koffie? Dat komt
goed uit! Deze keukenkast
bevat namelijk een uitschuif-
bare lade waarmee  je jouw
koffiezetapparaat in één
handige beweging naar je
toe trekt en weer terug in
de kast duwt.

eyecatcher
Wat een juweeltje!

Praktisch én
prachtig, met

zwarte legplanken
en laden van hout.

KUNST
“Bewogen” door
Catherine Bertola.
De naden in het
beton zijn gevuld
met bladgoud.

Mooi!
Deze prullenbak 
van Wesco heeft
een stijlvolle retro-
uitstraling én is 
gebruiksvriendelijk.

shopwaitingonmartha.com
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Ferme grepen
Wil je een keuken in een industriële look? Dan
passen deze grepen met zichtbare lasnaden
daar perfect bij! Ze geven net dat extra robuuste
sfeertje aan je keukenkasten.

KEUKEN MET BETONLOOK  [1]
Deze keuken heeft een prachtige natuurlijke uitstraling.
Dat heeft alles te maken met het kook- en spoeleiland
in betonlook. Omdat de grepen in de fronten zijn verwerkt,
zijn ze niet zichtbaar en ontstaat een rustig lijnenspel.
De wandkast in hout-optiek geeft een warme tint aan
het geheel.  

WOOD MEETS METAL  [2]
In deze keuken worden hout en metaal op een stijlvolle
wijze gecombineerd. Zo zijn het werkeiland met zit-
gedeelte en het spoel- en kookeiland uitgevoerd in de
kleur Sherwood Manhattan en zorgt het industriële
ophangsysteem met panelen voor het stoere detail. 

NIEUWE MATERIALEN
Natuurlijk, robuust, stoer of
strak. Door voor elementen
van beton en staal te kiezen,
kun je eenvoudig de gewenste
sfeer in je keuken creëren.
Combineer en probeer. 

Je zult verrast worden door
het resultaat!

HOUTEN LADEN, MOOI IN ELKE KEUKEN
Een houten keukenlade geeft je keuken een tijdloze,
warme, karakteristieke, ja zelfs luxe uitstraling. En
omdat je vanzelfsprekend een keuken wenst die tot in
detail is geperfectioneerd, bieden we je diverse houten
ladeninterieurs voor in je keukenlade.

1
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ATAG geeft een vaatwasser cadeau! 

Bij aanschaf van minimaal 4 ATAG keukenapparaten 

uit 4 verschillende productgroepen ontvangt u vaatwasser 

VA61211KT t.w.v. € 915,- geheel gratis* en bovendien 

ontvangt u 8 jaar garantie. 

& geeft 8 jaar garantie 

   uw vaatATAG doet

* Ga voor meer informatie en alle gedetailleerde voorwaarden naar www.atag.nl

*Gratis
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DESIGN EN INNOVATIE HAND IN HAND
BIJ DEZE LIJN APPARATEN VAN ATAG

ADVERTORIAL

WANDAFZUIGKAP EVOLVE WS9011EVM

Niet voor niets de ‘Evolve’ genoemd. We spreken hier letterlijk over een 
evolutionaire sprong in het bestaan van afzuigkappen. De unieke motor-
ventilator resulteert in een ongeëvenaarde 96% effciëntie in scheiding van
olie en water uit de kookdamp. Nog vóór offciële intrede, werd deze afzuigkap
in 2016 al onderscheiden met een Red  Dot Design Award.

MAGNA INDUCTIEKOOKPLAAT HI8472SV

Esthetiek en gebruikersgemak komen samen in deze MAGNA inductiekook-
plaat. U loopt er niet voorbij zonder even het matzwarte, “geborstelde” 
oppervlak aan te raken. Uitgerust met de unieke Iris Slide Control bediening.
Een typische, doordachte ATAG uitvinding. Plaats de ATAG  grillplaat (GP2240)
of Teppan Yaki bakplaat (TY2240) op de Bridge  Induction kookzones. Koppel
met één druk op de knop deze twee aparte kookzones en creëer zo een royale
grill- of bakzone!

Ga voor meer informatie over deze producten naar www.atag.nl

MATRIX MULTIFUNCTIONELE OVEN 
MET GEÏNTEGREERDE MAGNETRON CX4511D

In 2016 door de Consumentenbond uitgeroepen tot ‘Beste uit de Test’. Maximale
culinaire ruimte dankzij de XL inhoud en de Quick-start functie zorgt ervoor
dat u snel aan de slag kunt. Eén druk op de knop en de magnetron wordt 
gestart op maximaal vermogen voor een halve minuut. Na gebruik is dit apparaat
in een handomdraai weer schoon dankzij Aqua Clean. Ook verkrijgbaar in
stijlvol Grafietzwart. En laat die uitvoering dan weer bekroond zijn met een
Red Dot Design Award in 2016.



Eiken is een grote trend op keukengebied. Kies je voor een
eiken keuken, dan weet je zeker dat je iets bijzonders krijgt.
Trends kunnen op den duur gaan vervelen, maar met een
keuken van prachtig eiken hoef je daar niet bang voor te
zijn. Hout leeft en blijft een mooi product.

Je geniet eindeloos van de warme, robuuste uitstraling en
de degelijkheid die een eiken keuken biedt. Kom eens een
kijkje nemen en laat je verrassen door de vele mogelijk-
heden en de aantrekkelijke prijs.

STEL JOUW EIKEN FRONT SAMEN
Doordat we verschillende fronten kunnen leveren, kan je
jouw eiken keuken helemaal aanpassen aan jouw smaak.
Een front kan vlak zijn of met verticale lamellen. Je kunt
kiezen voor een raamwerk met een vlak binnenpaneel, een
raamwerk met een binnenpaneel met verticale lamellen of
een raamwerk met een nostalgische profilering. Laat de
vlakke fronten en fronten met lamellen een zogenaamde
sierrado-behandeling ondergaan, zodat een zichtbare 
zaagslag ontstaat. Dit zorgt voor een natuurlijk en levendig
effect. Wij kunnen de fronten met een raamwerk borstelen,
zodat het karakter van het hout nog beter naar voren komt.
En als we deze fronten zandstralen, wordt dat effect nog
eens versterkt. Alsof je nog niet genoeg keuze hebt, is je
eiken keuken natuurlijk leverbaar in diverse kleuren.

NOESTEN
Wij bieden een
groot assortiment
houten fronten.
Fronten zonder
noesten, noestrijke
fronten of fronten
met een genuan-
ceerde hoeveelheid
noesten.

EEN HOUTEN KEUKEN 
IS MOOI EN TIJDLOOS

NOESTEN
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OOG VOOR DETAIL
Door de diepere uitvoering van onze keukenkasten, creëren
we extra ruimte voor aansluitingen achter de kasten. De
metalen scharnieren zijn driedimensionaal verstelbaar.
De keukenkasten hebben doorlopende onderbodems. 
En onze hangkasten worden bevestigd met een 
verdekte 3-puntsophanging van metaal. Deze is tot op
de millimeter verstelbaar. 

De boring voor de legplankdragers zijn slechts 3 milli-
meter, dat is dus zeer subtiel, maar wel sterk. De kasten
hebben een watervaste verlijming van alle zijkanten. 
En onder de koelkast en de spoelunit zit een aluminium
beschermplaat.

kwaliteit
De kwaliteit van 

een keukenkast herken je 
aan de duurzaamheid 

en afwerking

EXTRA STABILITEIT
Van je nieuwe keuken wil je jarenlang plezier hebben.
Daarom zijn al onze keukens uitgerust met 19 millimeter
dikke kastbodems en legplanken. In combinatie met de
8 millimeter dikke en geschroefde verzonken rugwand
zorgt dit voor extra stabiliteit van onze keukenkasten.
Bovendien gebruiken we het duurzame, groene en 
milieuvriendelijke Greenline made of BioBoard, dat licht
is in gewicht (tot 30% lichter) en uiterst duurzaam.

3 mm boringen voor 
legplankdragers

Legplanken 19 mm dik!

Geschroefde 
verzonken rugwand

Rugwand: 8 mm

11
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Interview

Ruim zes jaar geleden nam Pauline
Weuring een belangrijke beslissing
met verstrekkende gevolgen. Ze hing
haar kantoorbaan bij een groot
ziekenhuis aan de wilgen en startte
het foodblog Uit Pauline’s Keuken. Met
succes. Niet alleen bezoeken dagelijks
zo’n 35.000 unieke bezoekers haar
site, eind 2016 verscheen ook alweer
haar derde kookboek met de titel Feel
Good Food. 

‘Wat kan ik zeggen? Food is mijn grote
liefde en ik vind koken echt leuk. Als
kind al bakte ik samen met mijn oma
koekjes, waarbij ik allerlei ingrediënten
uit de keukenkastjes haalde om een
nieuwe smaak te creëren. Soms ging
dat super, soms ging het mis. Maar ik
daagde mijzelf steeds weer uit in de
keuken. Nog steeds trouwens. Ik
probeer een recept keer op keer, net
zolang totdat het wel lukt.’

UITPROBEREN EN VARIËREN
‘Op de Hotelschool heb ik echt leren
koken. Tijdens de kooklessen kwamen
alle basistechnieken aan bod, voor
vlees- en visrecepten, maar ook voor
salades en desserts. In die tijd had ik
ook diverse bijbaantjes in de horeca,
als chef frituur bijvoorbeeld en bij de
lokale pizzeria. Maar het echte koken
deed ik vooral thuis. Feestjes stonden
bij mij vooral bekend om de vele hapjes.

Niemand ging bij mij met een lege maag
de deur uit. Daarnaast probeerde ik
steeds meer uit. Ik varieerde op het
gebied van risotto en pasta’s en ik 
heb bruidstaarten en kindertaarten
gemaakt van marsepein.’ 

SUCCESVOL BLOG
‘Het idee om eind 2010 een blog te 
beginnen, kwam van mijn zus Annika.
Zij volgde een aantal beautyblogs en
dacht dat een foodblog perfect bij mij
zou passen. In een opwelling bedacht
ik Uit Pauline’s Keuken en besloot ik
mijn kantoorbaan op te zeggen. Als je
me van tevoren had verteld dat mijn
blog ruim zes jaar later zoveel succes
zou hebben, had ik je vierkant 
uitgelachen. Maar natuurlijk ben ik
super blij, ook nu mijn zus Annika

sinds vorig jaar mijn blogpartner is.
Hierdoor kreeg ik wat meer tijd om
over de toekomst van Uit Pauline’s
Keuken te denken én om mijn idee
voor een derde kookboek uit te
werken.’

FEEL GOOD FOOD
‘Voor mij vormen het ontbijt, de lunch
en het diner de hoogtepunten van mijn
dag. Ik wil gelukkig worden van iedere
hap die ik neem. En dat geluk gun ik
anderen ook. Vandaar dat ik in het
kookboek Feel Good Food 90 recepten
heb verzameld waar je blij van wordt.
De recepten zijn echt niet ingewikkeld,
je kunt mijn manier van koken zelf
makkelijk noemen. Ik vind dat je met
een handvol goede ingrediënten al
snel iets lekkers op tafel kunt zetten.
Ik kijk simpelweg wat er in mijn koel-
kast ligt en wat op moet. Dat vormt 
de basis voor een nieuw recept. 
Mijn voorkeur gaat wel uit naar 
zoveel mogelijk verse en onbewerkte 
ingrediënten. Daarnaast kun je food
extra lekker maken met specerijen. Ik
heb een specerijenlade waar je u tegen
zegt. Het is de combinatie van mijn
koelkast, voorraadkast en specerijen-
lade die me telkens weer uitdaagt om
een nieuw recept uit te proberen. Dat
is perfect, want het houdt me creatief
en zorgt ervoor dat mijn liefde voor de
keuken blijft bestaan.’

VAN HOBBYKOK 
NAAR FULLTIME FOODIE

PAULINE:

‘Het foodblog 
Uit Pauline’s Keuken

heb ik in een 
opwelling bedacht’

13



14

REAL
Wood

Haal de natuur in huis met een keuken van echt hout. Geniet van de stijlvolle, eigentijdse sfeer en warme
bruine kleuren. Hout is een natuurlijk materiaal dat al vele jaren wordt gebruikt voor de productie van
keukens. Logisch, want hout heeft een aantal unieke, bijzondere en natuurlijke karakterkenmerken. Zo laat
hout het grillige en oorspronkelijke van de natuur zien, zoals noesten, scheurtjes en verschillende kleur-
patronen. Wij bieden houtliefhebbers een indrukwekkende collectie houten keukens die met ambachtelijke
perfectie zijn gemaakt. Daarnaast heb je de keuze uit een breed scala aan kunststofkeukens in uni- en 
houtdecoren, in diverse kleuren en met houtstructuren, trendy of klassiek. 
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WOOD
Hoe het kan dat houten keukens altijd zo’n
warme uitstraling hebben? Dat komt omdat
hout levendig materiaal is dat ervoor zorgt
dat binnenvallend licht op een natuurlijke
manier wordt gereflecteerd. En omdat hout
continu met deze inwerking van licht en 
andere omgevingsfactoren te maken heeft,
ondergaat het materiaal na verloop van tijd
een natuurlijke kleurverandering die uw
keuken een eigentijds karakter geeft.

Uitgelicht



16

Van harte welkom
Je vindt onze keukenzaak aan

de Frankeneng 17e in Ede

Grote voorraad,
ruime keus!

KEUKENCENTRUM AXI IN EDE
Een keuken kiezen moeilijk? Wij helpen graag!
Een nieuwe keuken kopen is een feest. Tenminste, als je een ruime keuze hebt.
Weet waar je op moet letten. Gegarandeerd bent van kwaliteit. En af kunt gaan
op het advies van specialisten. Daarom is het goed om te weten dat je altijd bij
ons terecht kunt. Voor advies, een kijkje in diverse keukens én het antwoord op
al je keukenvragen. Ons deskundige team helpt je graag en vrijblijvend.

Binnenkijken bij...
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BEGELEIDING VAN BEGIN TOT EIND
Een keuken kopen is niet niks, dat begrijpen wij maar al
te goed. Daarom kan ons team van specialisten je van
begin tot eind begeleiden. Zodat je precies die keuken
krijgt die je wilt. Voor een scherpe prijs. En met de 
zekerheid van kwaliteit. 

KEUKENS IN HEEL VEEL STIJLEN 
EN VOOR ELK BUDGET
Smaken verschillen, óók als het om keukens gaat.
Daarom vind je in onze sfeervolle showroom een zeer
diverse collectie aan keukens. In heel veel stijlen en
voor elk budget. Zodat je echt wat te kiezen hebt. 

KLEUR EN MATERIAAL
Over keuze gesproken. Onze keukenkasten zijn leverbaar
in maar liefst 26 (!) corpuskleuren. Ook mag je zelf
bepalen welke kleur de legplanken en de achterzijde 
krijgen. En hoe wil je eigenlijk dat het front eruit komt
te zien? Ga je voor licht of donker? Een geborstelde of
gestraalde afwerking? Kies je voor mat of glanzend? Of
kies je toch voor een glaskast? Wil je dat de grepen
zichtbaar zijn of niet? En welke indeling wil je eigenlijk
hebben voor de keukenlades?

KOM EEN KIJKJE NEMEN
Kortom, een keuken kies je niet uit een magazine. Je
wilt hem live zien, voelen, proberen. Daarom nodigen we
je van harte uit om langs te komen. Zodat je écht dat
yes!-gevoel krijgt bij je favoriete keuken.

ALTIJD EEN 
PASSEND ADVIES

Het is jouw keuken, dus het
is jouw keuze. Het is onze
taak ervoor te zorgen dat
jouw wensen worden gere-
aliseerd. Daarom geven we
je altijd een passend advies.

In de spotlight

‘Wij begeleiden
je graag!’
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KLEURRIJKE TOUCH
Mix en match met de kleurrijke kranen
van Caressi Colours. Deze duurzame
kranen zijn volledig gemaakt van rvs.
Ze gaan hierdoor niet alleen lang 
mee, rvs is ook loodvrij. Dat is beter
voor het milieu en jouw gezondheid.
Verkrijgbaar in 12 kleuren. Extra 
opties: rvs-spiraal, dual jet handdouche.

CONSTRUCTA
VAATWASSER
De stille Constructa vaatwasser is uitgerust met een Aqua-stop
voor levenslange garantie tegen waterschade, een doseer-
assistent voor een snelle opname van het vaatwastablet en 
een beladingssensor, zodat de hoeveelheid belading wordt
herkend en het waterverbruik hierop wordt aangepast. In 
energieklasse A+.

KOOKBOEK 
JOIE DE VIVRE
Geschreven door Béatrice 
Peltre, die opgroeide op het
Franse platteland. Daar werd ze
verwend met de lekkerste 
producten die in de tuinen van
haar familieleden groeiden. En dat gevoel wilt ze in dit kookboek
overbrengen. En dat lukt, mede dankzij de de lichte opmaak, de
keurrijke fotografie, de zomerse ingrediënten en gerechten.

12,20  bol.com

PELGRIM STOOMOVEN
OVS524MAT

Deze combi-stoomoven van Pelgrim is een ideale mix van een
hetelucht en een volwaardige stoomoven. De extra grote 
inhoud van 52 liter biedt heel veel ruimte om te bakken,
stomen of om deze functies te combineren met elkaar! De 
oven heeft een tekstdisplay en telescopische geleiders. Deze
combi-stoomoven matcht perfect met de andere apparaten 
uit de Pelgrim Mooi Samen (oven)lijn.

LE CREUSET SIGNATURE BRAADPAN
Met hoogwaardig emaille binnenzijde, hierdoor is de pan nog
beter bestand tegen vlekken, krassen en stoten. Voorzien van
extra brede en luxe handgrepen, waarmee je zelfs met oven-
wanten aan de pan goed beet kan pakken en een hermetisch
afsluitende deksel. 

In 15 verschillende permanente kleuren en uiteraard nog
steeds geschikt voor iedere warmtebron, dus ook de oven en
inductie. lecreuset.nl

ATAG MAGNA GASKOOKPLAAT 
MET 3 A+ BRANDERS 
EN FUSION VOLCANO WOKBRANDER 
HG8411MBA

Een oogstrelende rvs-blikvanger uit de elegante MAGNA-lijn
van ATAG. Natuurlijk uitgerust met een Fusion Volcano 
wokbrander, de enige échte wokbrander op de Nederlandse
markt. De doordachte indeling van de kookzones ziet er niet
alleen fraai uit, het biedt ook veel panruimte.
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Shopping

VRIJSTAANDE RETRO MAGNETRON
VAN ETNA
Deze luxe retro magnetron ziet er niet alleen mooi uit in de
keuken of in de bijkeuken, hij kan ook snel en eenvoudig
gerechten ontdooien, opwarmen en bereiden. Dankzij
de automatische programma's hoef je niet meer na te
denken over de bereidingstijd en het vermogen. Gemak
dient de mens! Verkrijgbaar in vier gave retrokleuren: ETNA
turquoise, oud blauw, nostalgisch beige en antiek matzwart.

EXQUISIT KOOKPLAAT
Mooie gaskookplaat, gas op glas. 75 cm met wokbrander,
vonkontsteking, vlambeveiliging en gietijzeren pandragers.
398,-

FLOWW KRAAN
Ontdek deze multifunctionele kraan! Met één beweging tap je
koud, warm, kokend en (ijskoud) gezuiverd water. Kokend
water: Theezetten of pasta koken: een ‘eitje’ met floww in je
keuken. Floww levert kokend water van precies 100°C. Snel,
gemakkelijk en veilig. Gezuiverd water: Floww brengt de luxe
van gezuiverd water in je keuken. Het water is van hoge
kwaliteit, kalk- en chloorvrij en smaakt daardoor heerlijk zacht.
IJskoud gezuiverd water: Water met een (instelbare) temper-
atuur tussen de 4°C en 7°C. IJskoud, puur en zacht van smaak.
Niet uit een fles, maar vers uit de kraan.

UIT PAULINES KEUKEN:
FEEL GOOD FOOD
In Feel Good Food deelt zij bijna negentig lekker lichte 
recepten. Eten dat goed voor je is en waar je blij van wordt.
Eenvoudige recepten met voedzame en verse ingrediënten die
makkelijk verkrijgbaar zijn. Feel Good Food biedt kookinspiratie
voor elke dag van de week,
met voldoende variatie aan 
recepten die iedereen kan
maken. Makkelijk, maar 
vooral heel lekker. Want 
dat laatste is natuurlijk 
het allerbelangrijkst! 
19,95  bol.com

SERVEERPLANK SNIJPLANK
Luxe notenhouten serveerplank (klein), voor het fantasierijk
presenteren van uw hapjes. vanaf 19,45  Snijplankshop.com

IN THE MOOD
COLLECTION SCHORT
VINTAGE (LEER)
Stoer schort gemaakt van
schapenleer en bevat een stoere
bruine kleur. Dit schort is in de
keuken maar ook bij de barbecue
te gebruiken.

59.95 Wehkamp.nl
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EEN HELDERE KIJK OP STOMEN

ADVERTORIAL

In de keuken van tegenwoordig is alles perfect op elkaar afgestemd. Pelgrim trekt deze
trend graag door met Mooi Samen: een serie prachtige (stoom) ovens en (combi-)
magnetrons met bijpassende koffiemachine en lades. We zien vooral de combi-stoom-
oven snel terrein winnen. Deze multifunctionele oven (eigenlijk twee apparaten in één)
speelt helemaal in op de trend om gezond eten te bereiden. Pelgrim heeft een 
combi-stoomoven voor de 45 en 60 cm nis.

BOORDEVOL VITAMINES
Gezond en bewust eten is inmiddels al geen trend meer,
maar een standaard eetpatroon. Minder vet en meer
smaak is de wens van velen en met de Pelgrim combi-
stoomoven is dit binnen handbereik. Stomen is één van
de gezondste bereidingswijzes. Door stomen behouden
uw ingrediënten vitamines, kleur, structuur en smaak. Bij
stomen is vet overbodig; u gaart immers uw gerechten
met stoom.

MOOI ÉN MAKKELIJK

• GEZOND doordat puur stoom het gerecht gaart
• SMAAKVOL doordat structuur en smaak 
   behouden blijven
• GEMAKKELIJK doordat de complete maaltijd 
   in 1 keer kan worden bereid
• SNEL door krachtig & regelmatig 
   geïnjecteerde stoom
• SLIM door de hetelucht- en stoomfunctie

OVS624RVS                         OVS624MAT                                 OVS524RVS                        OVS524MAT                              OVS626RVS                   OVS626MAT

UNIEKE GARANTIE OP UW KEUKENAPPARATUUR!
Wij zijn zó overtuigd van de kwaliteit van onze apparatuur, dat wij een unieke garantie aanbieden. Standaard 
ontvangt u onze fabrieksgarantie van 2 jaar. De mogelijkheid bestaat om deze garantie met 3 of 6 jaar te verlengen.*

*) Voor de volledige tekst van de fabrieksgarantie verwijzen wij naar de Algemene Service- en Garantievoorwaarden. 
Deze zijn te downloaden via de website www.pelgrim.nl.

BAKKEN IN FASES
De mooiste innovatie is misschien wel het ‘fasebakken’.
Daarmee kan een gerecht in fases worden bereid, waarbij
elke fase een stap toevoegt aan het bakproces. Stel het
programma bij een mooi stukje vlees bijvoorbeeld eens
zo in: eerst de bovenkant grillen, dan garen in de hete-
luchtoven en ten slotte nagaren met stoom. Malser en
krokanter kan het resultaat niet worden!

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OVER DE MOOI SAMEN LIJN OP WWW.PELGRIM.NL/MOOISAMEN
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STRAK
DE GREEPLOZE
KEUKEN
Wij begrijpen heel goed waarom
greeploze keukens zo populair zijn.
Doordat de grepen in de keuken-
kasten zijn geïntegreerd, wordt
namelijk een moderne minimalis-
tische keuken met strakke lijnen
gecreëerd. En dit zorgt weer voor
een rustige uitstraling. 

Bijkomend voordeel van greeploze
keukens is de grote diversiteit aan
mogelijkheden, zodat je altijd die
afwerking kunt kiezen die het 
best bij jouw keuken past. Kies je
bijvoorbeeld voor een komprofiel
in edelstaal, aluminium of gelijk
aan de corpuskleur? Het is jouw
keuken, dus jij mag beslissen. Goed
om te weten: bijna al onze keuken-
programma’s zijn leverbaar in een
greeploze variant. 

FAVORIET NR. 1
Zo mooi kan je greeploze keuken
worden als je kleuren combineert!
Het kook- en spoeleiland heeft
dezelfde houtkleur als de rugwand.
Dit past prachtig bij de subtiele
grijstint van de wandkast met inge-
bouwde apparatuur en de klepkast
in blue steel-optiek. Opvallend is
het werkblad dat in dikte varieert,
zodat het geheel een speelse 
aanblik krijgt.

KASTEN RONDOM
IN KLEUR
Bij deze keuken zijn alle kasten aan
de binnenzijde uitgevoerd in de
kleur van de deuren. Dat geldt ook
voor de onderzijde van de hang-
kasten. Daarnaast zijn de rugwand
en legplanken ook leverbaar in 
andere kleuren!

GREEPLOOS
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verse kruiden
Koken met verse kruiden, lekker!
Zet ze in de tuin, op het balkon, of
in leuke potjes in de keuken. 

WARM, SFEERVOL WIT  [1]
Dit is een klassieke keuken met een frisse uitstraling, uitgevoerd in een nieuw jasje. Let
op de prachtige rustieke fronten. De authentieke grepen. Het contrasterende werkblad
in stemmig zwart. En de fraai geïntegreerde ronde ledverlichting die een warme gloed
verspreidt. De lichte achterwand en het wandpaneel bieden je bovendien de 
mogelijkheid om met decoraties naar keuze je eigen stempel op deze prachtige keuken
te drukken. Prijs inclusief inbouwapparatuur: 5990,-

1

PURE
White
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STRAK LIJNENSPEL  [2]
Het woord “design” krijgt een nieuwe betekenis dankzij deze
oogstrelende keuken. Op werkelijk elk detail is gelet. Het extra
dunne werkblad geeft de keuken een elegante finesse. De
grepen zijn geïntegreerd in de keukenkasten, zodat er een strak
lijnenspel ontstaat dat doorloopt over de zijkant van het eiland.

LADEN ZONDER FRONT  [3]
Deze open designlade geeft een echte boost aan je
keuken. Hij zorgt er namelijk niet alleen voor dat je
keuken groter lijkt. Je hebt ook in één oogopslag een
overzicht van de inhoud van de lade. Dus mooi én
makkelijk!

2

PRAKTISCHE 
LADEN INTERIEURS

Gemak dient de mens. Daarom
zijn onze keukenladen volledig
uittrekbaar, zodat je overal

gemakkelijk bij kunt. Bovendien
kun je kiezen uit diverse
praktische ladeninterieurs,

waardoor je altijd al je kookgerei
in de laden op kunt bergen.

3

PURITY
Less is more, ook als het om keukens gaat. Door
slechts een paar verfijnde details in een keuken
door te voeren, creëer je een elegante uitstraling.
Extra grote laden bijvoorbeeld zorgen voor een
rustige aanblik én bieden extra veel opbergruimte. 

puur en simpel
De voordelen van
lichte kleuren zijn
bekend. Ze zorgen
ervoor dat ruimtes
groter ogen én ze
zorgen voor een
frisse uitstraling. 



Til je keuken naar een hoger niveau met deze exclusieve lijn. Zoals alles wat
zwart is, straalt ook deze lijn keukenapparatuur eigenzinnigheid en stijl uit.
Van oven tot fornuis, van kookplaat tot afzuigkap: alles wat in de keuken in
het oog springt, is in het matzwart verkrijgbaar.

ONTDEK DE KRACHT
VAN ETNA MATZWART

ADVERTORIAL
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ALLES SLUIT
GERUISLOOS
Al onze keukens zijn standaard 
uitgerust met het softmotion sluit-
systeem. Laden en kastjes sluiten
daardoor geruisloos. Het is één van
de vele noviteiten die het gebruik
van jouw keuken prettiger maken.

KEUKEN EN APPARATUUR 
IN DEZELFDE KLEUR
Veel fornuizen en keukenapparaten kunnen
in meerdere kleuren geleverd worden. Het
is echter ook mogelijk om, tegen een meer-
prijs, fornuizen en keukenapparatuur in
ieder gewenste RAL-kleur te bestellen,
zodat ze perfect op de kleur van je keuken
aansluiten.

VAN EXTREEM MAT
TOT SUPERGLANS

Trend:
De matzwarte keuken 

is het helemaal dit jaar!

KIES DE KEUKEN 
DIE BIJ JOU PAST
Wij bieden een grote keuze aan gelakte
en kunststof fronten in veel verschillende
uitvoeringen, onder andere het extreem
matte HPL kunststof front. Deze 
opkomende trend met reflectie-arm 
oppervlak is makkelijk schoon te maken
en is tevens voorzien van anti-finger-
print-technologie.

VOORDELEN 
MATTE HPL KUNSTSTOF
� Met anti-fingerprint-technologie 
� Extreem mat reflectie-arm oppervlak 
� Voelt warm en aangenaam aan
� Extreem robuust en krasbestendig 
� Extreem sterk met hoge belastbaarheid
� Extreem bestand tegen chemicaliën 
� Extreem eenvoudig te reinigen

SSSST...
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De Pelgrim combi-stoomoven combineert twee apparaten in één en 
heeft zowel een hetelucht- als een stoomfunctie; mooi maar vooral 
makkelijk. Koken met stoom betekent koken of bakken zonder vet en 
met behoud van vitamines en smaak. Op de XL stoomschalen bereidt 
u makkelijk een gezonde en smaakvolle maaltijd. Hij is verkrijgbaar  
voor de 45 en 60 cm nis, in vlekvrij RVS en karakteristiek matzwart. 

Nieuw: de Pelgrim combi-stoomoven is nu ook verkrijgbaar met 
knoppen display. De echte betaalbare combi-stoomoven.

ZO GEMAKKELIJK KAN GEZOND ETEN ZIJN

Mooi makkelijk  
stomen en bakken

50%  
CADEAU
BIJ AANKOOP VAN  

EEN PELGRIM  
COMBI-(STOOM)OVEN

Kijk voor alle voorwaarden en informatie op www.pelgrim.nl/combistoomoven

ONZE COMBI-STOOMOVENS:

OVS524RVS OVS524MAT

OVS624RVS OVS624MAT

OVS626RVS OVS626MAT 

NIEUW
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ONTDEK ONZE DUURZAME, GROENE 
EN MILIEUVRIENDELIJKE KEUKENS
Wil je een keuken die lang meegaat, 100% recyclebaar is en
energiezuinig wordt geproduceerd? Kies dan, zonder extra kosten,
voor onze milieuvriendelijke keukenkasten van Greenline. Deze
zijn gemaakt van BioBoard, een licht en uiterst stabiel materiaal
waarin snelgroeiende gewassen en andere eenjarige planten
worden verwerkt. Hierdoor zijn deze kasten tot 30% lichter en
besparen we tot 37% aan hout. Het hout dat wel in BioBoard
zit, komt uit duurzaam beheerd bos. Vandaar ook dat BioBoard
het PEFC-certificaat heeft gekregen.

EEN KEUKEN 
VOOR DE 
TOEKOMST
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In beeld

Sinds de opening op 1 oktober 2014 is
de Markthal in Rotterdam de grootste
overdekte marktvloer van heel Neder-
land. Met 96 kramen en 20 winkel- en
horecagelegenheden biedt de Markthal
het meest gevarieerde foodaanbod
van Nederland. Midden in het centrum
van de stad. Zeven dagen per week. 

HET ONTSTAAN
De stad Rotterdam staat bekend om
zijn handelsgeest. Dus toen in 2009
door nieuwe Europese regelgeving de
verkoop van vis, vlees en kaas in 
de buitenlucht aan strengere eisen
moest voldoen, greep Rotterdam 
dit moment aan om een ambitieus
project te starten: de bouw van de
meest unieke versmarkt ter wereld.
Vlakbij de Rotte, de plek waar Rotter-
dam in 1270 werd gesticht, verrees 
de herkenbare boogvorm van de
Markthal. 

HOORN DES OVERVLOEDS
Nou spreekt deze bijzondere vorm
van het gebouw al tot de verbeelding,
dat geldt zeker ook voor de 
binnenkant. Kunstenaar Arno Coenen
creëerde het grootste kunstwerk ter
wereld: de Horn of Plenty, de hoorn
des overvloeds. Met een oppervlakte
van 11.000 m2 en haar heldere
kleuren staat de creatie inmiddels
ook wel bekend als ‘de Sixtijnse kapel
van Rotterdam’.

176 NATIONALITEITEN
Hoe mooi het gebouw er ook uitziet,
het gaat in de eerste plaats natuurlijk
om eten. Liefhebbers van vers en
divers eten kunnen wat dat betreft
hun hart ophalen in de Markthal in
Rotterdam. Want naast de dagelijkse
boodschappen kun je hier niet
alledaagse foodboodschappen doen.

In de Markthal is het super makkelijk
om te slagen voor goed eten. Geen
wonder, want met 176 nationaliteiten
kent de Rotterdamse foodcultuur 
bijzonder veel smaken. 

ETEN OVER DE GRENS
Deze smaken kun je allemaal proeven
bij de grote verscheidenheid aan 
delicatessenkramen en horeca-
gelegenheden. Of je nu zin hebt in
tapas, goede wijn, vis, chocolade 
of churros. IJs, noten, olijven of vers
brood. Aziatisch, Spaans of
Marokkaans eten. In de Markthal in
Rotterdam vind je ingrediënten en
etenswaren uit alle windstreken.
Proef de authentieke smaak van
thuis, of maak een culinaire 
ontdekkingsreis. En wil je jezelf of je
gasten een keer iets verrassends
voorschotelen, dan kun je hier de
benodigde producten kopen. De
Markthal in Rotterdam laat zien dat

er nog een wereld aan eten te 
ontdekken is.

WERELDWIJD GENIETEN
Het idee van een overdekte markthal
gevuld met food is niet nieuw. 
Voordat de Markthal in Rotterdam
haar deuren opende, waren er in 
het buitenland al diverse voor-
gangers. Mooie voorbeelden zijn het
Mercado da Ribeira in Lissabon, de
Mercado de San Miguel in Madrid, de
Mercat de la Boquería in Barcelona,
Nagycsarnok in Boedapest, de 
Mercato Centrale in Florence, 
Torvehallerne in Kopenhagen, De
Grote Bazaar in Istanbul en Borough
Market in Londen. 

NEDERLANDSE
MARKTHALLEN
Ook in Nederland zijn ondertussen
meer markthallen bekend. De 
Amsterdamse Foodhallen was de
allereerste “indoor foodmarket” in
Nederland. En na de Markthal in 
Rotterdam volgden Foodhal van
Heinde in Den Bosch, Vershal Het
Veem in Eindhoven, Fooddock in 
Deventer, Het Lokaal in Amersfoort
en de foodhal op de pier in
Scheveningen. Kortom, voor food-
liefhebbers zijn er genoeg plekken
waar je heerlijk kunt genieten van
goed en vers eten.

ONTDEK DE MARKTHAL
ROTTERDAM

het 
foodwalhalla

van
Nederland
elke wereldstad

heeft er een!

ELKE DAG GOED ETEN 
IN DE MARKTHAL IN ROTTERDAM
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De kleur, stijl en afwerking van een front bepalen het uiterlijk
van jouw keuken. En omdat smaken sterk kunnen verschil-
len, bieden we jou de grootste collectie fronten. Kies uit
maar liefst ... mogelijke combinaties. 

Ga je voor een lichte, neutrale of donkere kleur? Wil je een
geborstelde of gestraalde afwerking? Of wordt het toch dat
super matte of glanzende front? Kies je voor een decoratieve
ril, een kader of moet het oppervlak helemaal vlak worden? 

Aan jou de keuze, want het wordt jouw keuken. Maar van-
zelfsprekend geven wij je graag goed en gedegen advies, zodat
je jaren en jarenlang van jouw ideale keuken kunt genieten.

KLEUREN
Hou je van trendy kleuren,
klassieke kleuren of zoek
je een variant? Eigenlijk
maakt het niet uit. Omdat
onze fronten zich zo mak-
kelijk laten combineren, is
de keuze grenzeloos!

DE FINESSE VAN EEN KEUKENFRONT
KIES UIT MEER DAN
100 KLEUREN

1000 EN 1
MOGELIJKE

COMBINATIES



ER ZIJN ER
TWEE JARIG!

    €200- 
BK SHOPTEGOED

BIJ 4 ETNA
APPARATEN

*

WIE JARIG ZIJN
TRAKTEREN!

Twee oer-Hollandse merken, ETNA en BK, slaan de handen ineen. 
Beiden vieren een uniek jubileum: ETNA bestaat 160 jaar en BK  
165 jaar. Tijd voor een traktatie!
Bij aankoop van 4 ETNA inbouwapparaten in één aankoop ontvang je 
maar liefst € 200,- BK shoptegoed. Deze is vrij te besteden op de BK 
webshop aan bijvoorbeeld pannen, messen en kookaccessoires. 
Voorwaarden: 4 apparaten uit 4 verschillende productgroepen in  
1 aankoop. Looptijd: 1 november 2016 tot en met 30 september 2017 
met uitlevering van de apparaten voor 1 januari 2018.  

* Kijk voor de gedetailleerde voorwaarden op www.etna.nl

      



Pure white
Complete keuken inclusief koelkast, 2x combimagnetron, 
keramische kookplaat, eilandschouwen vaatwasser. 8778,-
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Frankeneng 17e - Ede - T. 0318-642453 - www.axikeukens.nl

Ook hét adres voor: MONTAGE, LOODGIETERSWERK, CV-WERK, ELECTRA en TEGELWERK




