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WELKOM 
BIJ 
KELLER KEUKENS
U bent op zoek naar een nieuwe keuken. En omdat u nu 
eenmaal niet elke dag een nieuwe keuken koopt, is het 
belangrijk om u goed te oriënteren en te ontdekken wat het 
beste bij uw persoonlijke smaak en situatie past.

Inspiratie!
Inspiratie is een belangrijke stap naar uw persoonlijke keuken, 
en misschien wel de leukste! In deze brochure bieden wij u 
keukeninspiratie in vier woonstijlen, volgens de laatste trends. 
Bij elke keuken vindt u de gebruikte materialen en kleuren, 
én laten we alternatieven zien voor een andere smaak of 
prijskaartje.

In vier stappen naar uw persoonlijke keuken
Wat er bij u past is een optelsom van verschillende elementen; 
favoriete woonstijl, trends, personal touch en uw budget. Zo 
ontstaat uw persoonlijke keuken in vier stappen. Op pagina 6 
leest u er meer over, en geven we u handige tips.

Mooi van buiten én van binnen
Onze keukens zijn niet alleen mooi van buiten, maar ook mooi 
van binnen. Achterin de brochure vindt u informatie over de 
verschillende keukenmaterialen en afwerkingen. 

Ook vertellen we meer over de unieke eigenschappen die 
Keller keukens echt bijzonder maken en besteden we aandacht 
aan werkbladen, (inbouw)apparatuur en accessoires. 

Duurzaam
Bij Keller vinden we duurzaamheid belangrijk, we houden 
hier rekening mee in alle keuzes die we maken. Zo bieden 
we u keukens die niet alleen mooi zijn, maar die ook met 
aandacht voor mens en milieu zijn geproduceerd. Op onze 
pagina 'duurzaamheid' leest u meer over onze doelen en 
certificeringen.

De volgende stap
Als u na het lezen van deze brochure klaar bent voor de 
volgende stap, dan nodigen wij u van harte uit een bezoek 
te brengen aan één van onze Keller keukenspecialisten. Daar 
helpen vriendelijke, vakkundige adviseurs u bij het maken van 
keuzes en realiseren ze samen met u uw persoonlijke keuken. 

Er is altijd een Keller keuken die bij u past!

Met vriendelijke groet,
Het Keller Team.

Black Marble
Woonstijl MODERN



4            WELKOM WELKOM            5 

INHOUD
WELKOM

In 4 stappen naar uw persoonlijke keuken 6

De Keller Keukenspecialisten 8

KEUKENINSPIRATIE

Woonstijl MODERN 10

Perfect Sense 14

City Chic 16

Northern Nature 18

Black Marble 20

Pure Basic 22

Terracotta Dreaming 24

Geo Graphic 26

Arctic Blue 28

Urban Blush 30

Pebble Beach 32

Matt Black 34

Woonstijl KLASSIEK 36

Marbling Moods 40

Glam Chic 42

Sturdy Classic 44

Bliss Boutique 46

Raw Nature 48 

Woonstijl LANDELIJK 50

Cottage Life 54

Smokey Wood 56

Botanic Vintage 58

Modern Farmhouse 60

Black Cottage 62

Dutch Prestige 64

Oak Aged 66

Natural Basic 68

Wood Works 70

Woonstijl INDUSTRIEEL 72

Dark Rituals 76

Brooklyn Brick 78

Rock Solid 80

Black Metal 82

Concrete Jungle 84

KEUKENINFORMATIE

Made in Holland 86

Mooi van buiten 88

Mooi van binnen 92

Keuze in kleur 96

Materialen en afwerkingen met prijswijzer 98

Black Metal
Woonstijl: INDUSTRIEEL

Werkbladen 100

Apparatuur en accessoires 102

Duurzaam 104

Fabriek 106

Historie 108

Keller Culinair 110

Bekijk hier onze 
keukens online



6            WELKOM WELKOM            7 

Vind meer inspiratie 
op pinterest

3. Personal touch
Persoonlijke factoren zijn belangrijk bij het maken van uw keuzes, Bent u een thuiskok of geeft u de voorkeur aan 'thuisbezorgd'? 

Dit speelt een rol bij de keuze van apparatuur en opbergruimte. Houdt u van kunst, natuur of reizen, laat deze sfeer dan 

terugkomen in uw (interieur)ontwerp! 

Tip: Heeft u kleine kinderen of een huisdier, kies dan voor materialen die tegen een stootje kunnen! 

4. Budget
Het moet ook financieel mogelijk zijn om uw persoonlijke keuken te realiseren. Daar hebben we bij Keller heel veel mogelijkheden 

voor. Wij bieden verschillende opties in materialen, details en afwerking, zodat uw budget nooit een belemmering is.

Tip: Bij elke keuken in deze brochure vindt u een handige prijswijzer, waarmee we u een indicatie geven van de prijs van de keuken 

zoals die is afgebeeld. Ook geven we opties om de keuken luxer of prijsvriendelijker uit te voeren. Op pagina 98 vindt u meer 

informatie over de prijsklasse van materialen en afwerkingen.

2. Trends
Trends beïnvloeden wat we op dit moment leuk vinden. Ze geven een eigentijds accent aan ons interieur. Sommige trends duren 

kort, andere worden klassiekers. Een keuken kiest u voor jaren, dus houd dit in gedachten bij het toepassen van trends.

Tip: Volgt u graag de laatste trends? Kies dan voor een keuken in neutrale of tijdloze kleuren, en voer trends door in de kleur van 

wanden, accessoires en kleine meubelen. Zo blijft u up-to-date zonder hoge kosten te maken en gaat uw keuken nooit vervelen.

1. Woonstijl
Bij Keller onderscheiden we voor het gemak vier basisstijlen: modern, klassiek, landelijk en industrieel. Vaak wordt er ook een mix 

van stijlen toegepast. Bij elke woonstijl vindt u een moodboard, bekijk welke u het meeste aanspreekt en ontdek uw favoriete 

woonstijl.

Tip: Maak zelf een moodboard! Verzamel interieurfoto's op internet of uit (woon)bladen, en herken uw favoriete stijl of mix! Op onze 

Pinterest-pagina vindt u niet alleen onze keukens, kleuren en modellen maar ook sfeerbeelden voor nog meer inspiratie.

IN 4 STAPPEN NAAR 

UW PERSOONLIJKE

KEUKEN
Wat is nu eigenlijk een persoonlijke keuken? Wat u mooi vindt is een optelsom van verschillende 

elementen, zoals uw favoriete woonstijl, trends die u aanspreken en persoonlijke smaak. 

Denk eens na over hoe deze elementen er voor u uitzien. En natuurlijk speelt budget ook een 

belangrijke rol. De mix is voor iedereen weer anders. Door uw keuzes mee te nemen in het 

keukenontwerp ontstaat uw persoonlijke keuken!
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DE KELLER 
KEUKENSPECIALISTEN
Keller Keukens voelt zich alleen thuis bij de betere keukenspeciaalzaak, waar vertrouwen 

en liefde voor het vak de drijfveer is. En waar deskundige mensen u persoonlijk 

begeleiden vanaf het ontwerp tot en met het moment dat u uw nieuwe keuken in gebruik 

neemt. Samen met u realiseren zij uw persoonlijke keuken. 

U kunt bij onze dealers altijd rekenen op:

 3 Persoonlijke aandacht

 3 Vakmanschap

 3 Advies op maat

 3 Begeleiding van A tot Z

 3 Betaalbaar maatwerk

 3 5 jaar fabrieksgarantie op uw keuken

 3 A-merken apparatuur, werkbladen en accessoires

 3 Vakkundige montage en nazorg

Vind een dealer bij 
u in de buurt
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“Strakke lijnen, rechte hoeken: less is more...” 

Woonstijl

MODERN
De moderne woonstijl is te herkennen aan strak en tijdloos design. Naast strakke lijnen 

of een grafisch lijnenspel zien we ook steeds meer ronde vormen terug in deze stijl. Het 

interieur is vaak minimalistisch met veel natuurlijk licht.

Binnen deze stijl zijn diverse stromingen te vinden, zoals Scandinavisch, Italiaans en 

uiteraard Dutch design. In het moderne interieur van nu zien we veel invloed vanuit het 

kubisme, met strakke lijnen en geometrische vlakken.

De (keuken)meubels zijn strak, met een duidelijke functie. In het moderne interieur is 

ruimte voor vernieuwing, moderne kunst en hoogwaardige materialen zoals marmer, 

aluminium, chroom, glas en glad leer. 

De basiskleuren zijn neutraal en sober (b.v. wit, zwart) soms gecombineerd met hout. 

Ook kunnen opvallend gekleurde accessoires en/of wanden en markante kunstwerken 

toegepast worden. In de Scandinavisch stroming zien we juist (koele) pasteltinten.
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MODERN
Woonstijl
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PERFECT 
SENSE
Dit ontwerp is een gedurfde combinatie van zwart en wit, omringd met materialen in 

Japandi-stijl die een mooie en warme touch aan de keuken geven. Uitgevoerd in een mix van 

fronten in zwart en wit in Fenix®. Dankzij een speciale technologie is dit materiaal extreem 

mat, voelt het zacht aan en blijven er geen vingerafdrukken zichtbaar op achter. Bovendien 

kunnen zeer kleine oppervlakkige krassen door verwarming worden hersteld.

Trends   Smart materialen, Japandi, ultra mat

Model    Sense

Kleur   Fenix® zwart en Fenix® wit

Eye-catchers

 3 Hoge deuren uit één stuk

 3 Composiet blad met bijzondere randafwerking

 3 Greeplijstverlichting

Zo kan het ook:

Kies ultramat melamine in plaats van Fenix® en een 

blad in kunststof voor een prijsvriendelijkere optie. 

De keuken kan ook gecombineerd worden met een 

Fenix® blad voor een mooi ton-sur-ton ontwerp.

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000
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Zo kan het ook:

Het warm eiken melamine is niet van echt hout 

te onderscheiden. Voor een luxere versie kiest u 

houtfineer. Het stenen werkblad in marmerlook kan 

ook in laminaat. Dezelfde uitstraling, maar dan weer 

budgetvriendelijker.

CITY
CHIC
Een mooie combinatie van warm eiken, koel marmer en trendy mat zwart. Het werkblad in 

marmerlook loopt door aan de zijkanten van het eiland voor een luxe uitstraling. 

Trends   Marmer, matte finish, extra hoge onderkasten

Model    Elba 

Kleur   Warm eiken

Eye-catchers

 3 Grote, open kast in de kleur ultra mat carbon

 3 Greeplijsten, kraan en spoelbak in zwart

 3 Omlijsting eiland en ontbijtbar in marmer-look

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000
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NORTHERN 
NATURE
Lichte kleuren, pasteltinten en hout, deze stijl past helemaal 

in de Scandinavische woontrend. Handig en helemaal van nu: 

de USB-converter en draadloze telefoonoplader in het blad.

Trends   Scandinavisch, pastel, inbouwgadgets

Model    Crystal 

Kleur   Zijdeglanslak wit

Eye-catchers

 3 Ton-sur-ton werkblad

 3 Eiland met op maat gemaakt tafelblad

 3 USB-converter en draadloze telefoonoplader in het blad

Zo kan het ook:

Er is hier gekozen voor greeplijsten. Heeft 

u liever een greep op het front? Ook dat 

kan. In melamine is de keuken bovendien 

gunstiger in prijs.

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000
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BLACK 
MARBLE
Tijdloos en toch trendy. De fronten in mat wit (matlak kleur sneeuw) vormen een mooi 

contrast met het blad en de nis in zwart marmer keramiek. De extra hoge, greeploze 

onderkasten met lage plint zorgen voor een mooi strak design.

Trends   Marmer, matte finish, extra hoge onderkasten

Model    Crystal 

Kleur   Matlak ijs

Eye-catchers

 3 Nis in zwart marmer

 3 Buffetkast met led-spots onder de zwevende kasten

 3 Extra hoge onderkasten en hoge deuren uit één stuk

Zo kan het ook:

Kies ultramat melamine in plaats van (mat)lak en een 

blad in kunststof voor een budgetvriendelijke versie.

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000
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PURE
BASIC
Fris wit gecombineerd met natuurlijk hout. De lichte kleuren, 

strakke lijnen en natuurlijke materialen zorgen voor rust en 

maken de ruimte optisch groter. 

Trends   Scandinavisch, natuurlijke materialen

Model    Crystal 

Kleur   Zijdeglanslak ijs

Eye-catchers

 3 Scandinavisch design met veel licht

 3 Greeplijsten in RVS

 3 Natuurlijk hout voor een warme uitstraling

Zo kan het ook:

U kunt besparen door de keuken en 

het aanrechtblad uit te laten voeren in 

kunststof. De greeplijsten in deze keuken 

kunnen ook in wit worden uitgevoerd.

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000
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Zo kan het ook:

Met een kunststof blad i.p.v. keramiek 

kunt u geld besparen. De greeplijsten 

kunnen (zonder meerprijs) in kleur worden 

uitgevoerd. U heeft keuze uit 1.950 kleuren.

TERRACOTTA
DREAMING
Hier zijn aardetinen zoals bruin en terra gecombineerd met 

rood koper. Ook mooi van binnen: een overzichtelijk ingedeeld 

ladesysteem met fraaie vormgeving.

Trends   Natuurlijke woestijntinten, wandplanken 

Model    Crystal 

Kleur   Zijdeglanslak bruin (NCS S 6005-Y8OR)

Eye-catchers

 3 Combinatie horizontale en verticale greeplijsten

 3 Overzichtelijk ladesysteem met fraaie vormgeving

 3 Wandplanken in bijpassend materiaal

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000
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GEO
GRAPHIC
Voor de kookliefhebber met veel ruimte: Deze keuken is 

voorzien van veel, luxe en professionele inbouwapparatuur, 

een plafondafzuigunit en (kokendwater)kranen. De witte 

fronten in hoogglans ijs vormen een mooi contrast met het 

zwarte blad.

trends  Grafisch, zwart-wit, geometrische vormen.

model   Elba 

kleur  Hoogglans ijs

Eye-catchers

 3 Greeplijst in wit

 3 Zwart composietstenen werkblad van 8 cm dik

 3 Luxe kookeiland als ontmoetingsplek

Zo kan het ook:

Als u kiest voor een kunststof blad wordt de prijs 

aantrekkelijker. Dat is ook het geval als u voor 

minder en/of andere apparatuur kiest.

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000
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ARCTIC
BLUE
Een mooi, strak lijnenspel waarbij de greeploze korvenkasten aan de bovenzijde een 

greeplijst hebben, en onder volledig greeploos zijn. Het blauw en de reflecterende 

elementen maken dit echt een 'coole' keuken.

trends   Reflectie, blauwtinten

model    Crystal 

kleur   Hoogglanslak ijs & zijdeglanslak grijsblauw

Eye-catchers

 3 Koof boven het werkblad met led-verlichting

 3 Greeploze onderkasten in combinatie met tip-on

 3 De chrome kraan heeft trendy knoppen in het aanrechtblad

Zo kan het ook:

Is dit niet uw kleurenpallet? De fronten en greeplijsten 

kunt u laten uitvoeren in 1.950 lakkleuren.

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000
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Zo kan het ook:

Het niet van echt te onderscheiden 

melamine houtdecor kan ook in houtfineer. 

Dat kost dan iets meer. De Fenix 

aanrechtbladen vervangen door laminaat 

levert een gunstiger prijskaartje op.

URBAN
BLUSH
Deze stoere keuken in hout- en betonlook krijgt warmte door 

de styling in roodtinten en bloemenprint. Het kookeiland is 

afgewerkt met een open kast en wijnkast.

Trends   Betonlook, bloemenprint

Model    Elba 

Kleur   Blond eiken & beton

Eye-catchers

 3 Stoere hout- en betonlook

 3 Styling in warm rood en trendy bloemenprint

 3 Dikke stollenplanken in hetzelfde materiaal als de fronten

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000
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Zo kan het ook:

De keuken laten uitvoeren in lak, geeft 

een luxere uitstraling, maar kost wel wat 

meer. Een kunststof blad i.p.v. composiet is 

vriendelijker voor uw portemonnee.

PEBBLE
BEACH
Warme kiezeltinten in grijs-beige zorgen voor een modern 

strak, maar toch warm interieur. Tijdloos & mooi, met de sfeer 

van een strandhuis. De RVS greeplijst zorgt voor een extra 

accent.

Trends   Greige, dun werkblad

Model    Elba 

Kleur   Wit

Eye-catchers

 3 Kunststof fronten met RVS greeplijst

 3 Composietstenen dun aanrechtblad

 3 Styling in greige voor een trendy touch

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000
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MATT
BLACK
Matzwart is trend. Het betonnen werkblad geeft de keuken 

een industriële touch. Tip-on (touch-to-open) zorgt voor een 

mooi lijnenspel en superstrakke uitstraling.

Trends   Mat, zwart, beton

Model    Evia 

Kleur   Ultramat carbon

Eye-catchers

 3 Werkblad in beton

 3 Strakke look door greeploos design

 3 Royaal spoeleiland met ontbijtbar

Zo kan het ook:

Liever met een greeplijst, knop of greep op de 

fronten? Geen probleem, u kunt kiezen uit vele 

soorten en kleuren. En is een betonnen blad boven 

uw budget? Een betonlook in kunststof is warmer, 

onderhoudsvriendelijker en goedkoper.

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000
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De klassieke woonstijl is statig en elegant met rijke materialen en diepe kleurenpaletten. 

Kenmerkend zijn symmetrische lijnen, ornamenten en elementen zoals zuilen, lambriseringen, 

kroonluchters, haarden en boekenkasten. Het interieur roept een gevoel van luxe en weelde op. 

Binnen deze stijl zien we verschillende stromingen zoals de boutique hotel-stijl of stijlen uit het 

begin van de 20e eeuw zoals art-deco. Ook zien we steeds vaker modern-klassieke interieurs 

waarbij klassieke elementen op een moderne manier worden toegepast.

De meubels zijn royaal en comfortabel, waarbij materialen als luxe leersoorten, donker 

hout en zwarte lak een hoofdrol spelen. Accessoires als oude serviezen, erfstukken en 

bijzondere kunstobjecten benadrukken de klassieke stijl. Donkere tinten voeren de boventoon, 

veelgebruikte materialen zijn glanzende stoffen, velours, messing en koper. Oude (geglazuurde) 

tegels en visgraatparket zijn ook typisch klassieke elementen die weer helemaal trendy zijn.

KLASSIEK
Woonstijl



38            Woonstijl KLASSIEK Woonstijl KLASSIEK            39 

KLASSIEK
Woonstijl
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MARBLING
MOODS
De materialen in deze modern-klassieke keuken doen denken aan stijlen uit de vorige eeuw. 

De combinatie van chique walnoot, groene fronten in matlak en rood koperen accenten 

geven de keuken een 'classy' retro touch.

trends   Zwevende kasten, walnoot, three tone kitchen

model    Watford, Evia en Crystal 

kleur   Brons walnoot, ultra mat antraciet & matlak in olijfgroen

Eye-catchers

 3 Zwevende kasten 

 3 Blad én spoelbak in composiet in marmerlook met groene aders

 3 Binnenkant kasten in kleur 'grafiet'

Zo kan het ook:

Het houtfineer front kunt u vervangen door een 

melamine deur in houtdecor. Ziet er net zo echt uit, 

maar kost het u minder. 

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000
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GLAM
CHIC
Beleef de sfeer van een boutique hotel waarbij klassieke 

elementen op een moderne manier zijn toegepast. Details 

zoals de glaskasten met rookglas en led-verlichting, het riante 

kookeiland en de nis in composiet zorgen voor een luxueuze 

uitstraling.

Trends   Boutique hotel-stijl, rookglas, donker hout

Model    Nijenborgh  

Kleur   Beits bruin eiken

Eye-catchers

 3 Glaskasten met rookglas en LED-verlichting

 3 Bruin eiken beits op houtfineer

 3 Gun metal metallic greeplijsten

Zo kan het ook:

Vervang de houten fronten en het blad door 

kunststof en u krijgt een ander prijsplaatje.

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000
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STURDY
CLASSIC
Deze keuken heeft klassieke elementen zoals de boekenkast, 

de donkere wanden en plavuizen vloer. Het ruwe hout, steen 

en het fornuis geven er een stoere touch aan.

Trends  Warm hout, zwarte accenten, stoere details

Model   Elba 

Kleur  Gewassen eiken

Eye-catchers

 3 Keukenfronten in gewassen eiken-look

 3 Gashaard verwerkt in het werkblad

 3 Stoere materialen

Zo kan het ook:

De kunststof deuren zijn ook verkrijgbaar in 

houtfineer, dat is natuurlijker maar ook duurder. Het 

stenen blad kunt u ook kiezen in kunststof zonder 

de mooie uitstraling te verliezen.

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000
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BLISS
BOUTIQUE
DIt ontwerp past helemaal in boutique hotel trend. Klassiek 

groen, warm hout en cognactinten, gecombineerd met luxe 

marmer en gouden accenten typeren deze glamoureuze stijl.

Trends  Boutique hotel, decadent, metallic

Model  Crystal & Cascada 

Kleur  Zijdeglanslak donkergroen (NCS S 7005-B80G) &   

 walnoot

Eye-catchers

 3 Goud gelakte greeplijsten

 3 Walnoten stollenplank in dezelfde kleur als de fronten

 3 Luxe gouden kraan en spoelbak

Zo kan het ook:

Klassiek donkerblauw, bordeauxrood of zwart 

met goud, warm hout en cognackleuren. Bij Keller 

Keukens geen probleem, want u kunt zonder extra 

kosten kiezen uit 1.950 lakkleuren.

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000
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Zo kan het ook:

Geeft u de voorkeur aan natuurlijke materialen? 

Vervang het houtlook front dan door echt hout. 

Houdt u niet van olijfgroen? De 1.950 lakkleuren 

van keller bieden u altijd een kleur die u persoonlijk 

beter past.

RAW
NATURE
Haal buiten naar binnen. Warm hout en veel groen geven 

deze keuken een haast exotische sfeer. De tegeltjes op de 

achterwand versterken dit effect. Het matzwarte fornuis, de 

afzuigschouw en de lamp voegen een industriële touch toe.

Trends   Natuurlijke materialen, urban jungle,   

Model    Elba & Crystal 

Kleur   Espresso eiken & structuurlak    

  olijfgroen  

Eye-catchers

 3 Warm houtrepro front

 3 Olijfgroen gelakte kasten

 3 Tegels met grafisch patroon tegen de achterwand

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000
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“Het buitenleven en nostalgie staan centraal” 

In een landelijk interieur staat de sfeer van het buitenleven centraal met veel natuurlijke 

materialen en groen. Geïnspireerd door sfeervolle vakantiehuizen of een oude boerderij 

biedt de landelijke stijl warmte, rust en gezelligheid. 

Ook het landelijke interieur wordt steeds moderner, maar steeds met doorleefde objecten 

met een ziel en karakteristieke details. Meubelen zijn robuust, van (grove) houtsoorten, en 

in het interieur zien we oude balken gecombineerd met stenen of houten vloeren.

Kenmerkend is het gebruik van veel natuurlijke materialen zoals hout, steen, linnen, wol 

en rotan. Hierbij zien we uiteraard natuurlijke en verweerde kleuren. Accessoires zoals 

kussens en plaids geven de ruimte sfeer en warmte.

Woonstijl

LANDELIJK
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LANDELIJK
Woonstijl
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COTTAGE
LIFE
Natuurlijke materialen zijn de trend, Dit zien we dit terug in de 

linnen-look fronten van het kookeiland en in de styling. Het 

werkblad en de achterwand zijn uitgevoerd in composiet.

Trends   Natuurlijke materialen, webbing,    

  ingebouwde kasten 

Model    Maine & Bronx 

Kleur   Beits donkergrijs eiken & linnen

Eye-catchers

 3 Trendy linnen-look ladefronten in kookeiland

 3 Binnenkant kasten in kleur 'mist'

 3 Verdiept spoelgedeelte

Zo kan het ook:

Kies in plaats van het massief houten front een 

houtlook in melamine. Zelfde look, ander prijskaartje. 

Liever een ander accentfront? Kies één van de 

andere opvallende decoren uit onze trendcollectie.

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000
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SMOKEY
WOOD
Het grove fineer in gerookt eiken beits geven deze keuken een rustieke, maar ook een 

luxe uitstraling. De greeplijsten in gun metal zorgen voor een moderne finishing touch! De 

bijpassende buffetkast maken deze royale landelijke keuken echt af.

Trends   Grove structuren, rustieke materialen, gerookt hout

Model    Maine 

Kleur   Beits gerookt eiken

Eye-catchers

 3 Extra grof houtfineer met noesten

 3 Op maat gemaakte buffetkast

 3 Blad in natuursteen met gefrijnde rand

Zo kan het ook:

De gefineerde fronten afwerken met matlak 

maakt de keuken nog exclusiever. Het blad 

uitvoeren in kunststof steenlook compenseert de 

prijsverhoging.

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000
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BOTANIC
VINTAGE
Groen is de trend, niet alleen als kleur, maar ook in de vorm 

van planten in huis. Dat past prima in een landelijk interieur.

Trends   Britisch racing green, marmer, goud

Model    Nijenborgh & Moyland 

Kleur   Zijdeglanslak in groen & structuurlak   

  houtskool

Eye-catchers

 3 Houtfineer fronten met groeven

 3 Gouden kraan en spoelbak voor personal touch

 3 Wit marmeren-look werkblad voor een luxe uitstraling

Zo kan het ook:

De gefineerde deuren zijn bij Keller naar keuze 

uitvoerbaar mét of zonder groeven. Nieuw is het 

front met groeven om de 5 cm. In plaats van zwarte 

of groene lak kunt u voor een natuurlijker effect ook 

kiezen uit 9 beitskleuren

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000
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MODERN
FARMHOUSE
Doorleefde materialen zoals hout & steen in een modern, 

strak en symmetrisch design, met nostalgisch koper als 

accent. Nog een mooi detail: de granieten spoelbak. De muur 

en schouw zijn met kalkverf behandeld.

Trends   Grof hout, koper, rustieke materialen

Model    Maine 

Kleur   Beits grijs eiken

Eye-catchers

 3 Extra grof houtfineer met noesten.

 3 Mantel en staanders in hetzelfde fineer als fronten

 3 Granieten aanrechtblad

Zo kan het ook:

Bij Keller kunt u het hier getoonde fineerfront ook 

in houtrepro kiezen. Zelfde look, ander prijskaartje. 

Dat geldt ook voor het granieten aanrechtblad; in 

kunststof ook mooi.

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000
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BLACK
COTTAGE
Echt landelijk, maar met een industriële touch. De stoere 

lampen boven de tafel, de robuuste houten balk boven het 

aanrecht, de grijs gestucte wanden en de vloer zorgen voor 

een robuuste en stoere uitstraling.

Trends  Industriële details, kleur zwart, koper.

Model   Zuylen 

Kleur  structuurlak houtskool (NCS S 9000-N)

Eye-catchers

 3 Houtfineer fronten met groef in het midden.

 3 Composietstenen werkblad

 3 Luxe koperen kraan en bijpassende accessoires

Zo kan het ook:

De keuken uitvoeren in gelakt MDF en het blad in 

kunststof betonlook is vriendelijker voor uw portemonnee 

maar geeft de keuken beslist niet minder uitstraling. Niet 

de juiste kleur zwart naar uw smaak? Keller biedt u 1.950 

lakkleuren.

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000
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DUTCH
PRESTIGE
Grijs en (Delfts) blauw vormen de basis voor volgens oer-

Hollandse woontrend. De styling in Delfts blauw aardewerk 

en een Hollandse meester aan de muur zorgen voor de 

finishing touch.

Trends  Houtstructuren, Delfts blauw, aardewerk

Model   Finsbury 

Kleur  Zijdeglanslak grafiet

Eye-catchers

 3 Aanrechtblad in kunststof houtlook

 3 Handige hoekkast voor optimale bergruimte

 3 Delfts blauwe accessoires voor de finishing touch

Zo kan het ook:

Deuren uitvoeren in melamine houtlook en het blad 

in kunststof steenlook maakt de keuken voordeliger. 

Door de kastinrichting weg te laten wordt het 

prijskaartje ook gunstiger.

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000
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OAK
AGED
Natuurlijke materialen zoals hout en steen vormen de basis 

van deze keuken. Het bankje met vacht en weckpotten op de 

wandplank zorgen voor een typisch landeljke styling. 

Trends         Natuurlijk hout, donkere accenten & accessoires

Model           Loevestein 

Kleur         Beits grijs eiken

Eye-catchers

 3 Massief houten keuken met kadermodel

 3 Open kast op het werkblad

 3 Mantel in houtfineer met geïntegreerde afzuigkap

Zo kan het ook:

Uitvoering in kunststof houtrepro maakt de keuken 

goedkoper, zonder dat deze zijn uitstraling verliest. 

Liever een stenen of composieten blad? Geen 

probleem, maar dat kost wel iets meer.

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000
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NATURAL
BASIC
Veel natuurlijk hout met (gebroken) wittinten. De strakke 

lijnen, het lichte composietblad en de moderne stoeltjes 

onderstrepen de moderne look.

Trends         Natuurlijk hout, licht gegroefde fronten

Model           Zuylen 

Kleur         Beits natuur eiken

Eye-catchers

 3 Houtfineer keukenfront met groef in het midden

 3 Het hout is afgewerkt in beits natuur, dat de ware kleur van 

het hout bewaart

 3 Het witte composiet werkblad past perfect bij de kalme 

uitstraling

Zo kan het ook:

De keuken uitvoeren in melamine houtlook en het 

blad in kunststof steenlook maakt  voordeliger. U 

kunt er ook voor kiezen uit te voeren in 1 van de vele 

lakkleuren van Keller Keukens.

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000
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WOOD
WORKS
Landelijk hout met een sobere, moderne twist vormen de basis. De onderkasten hebben 

een houtfineer fronten met groef en stoere industriële greep. De glaskasten zijn voorzien van 

verlichting in en onder de kasten. 

Trends   Ruw hout, zwart, industriële accenten

Model    Wildenborch 

Kleur   Beits grijs eiken

Eye-catchers

 3 Het authentieke tussenbouwfornuis versterkt het landelijke karakter

 3 Het witte kunststof werkblad vorm een mooi contrast met het houten front

 3 De keukenfronten zijn afgewerkt in beits

Zo kan het ook:

Het houtfineer front kunt u vervangen door een 

kunststof deur in houtdecor. Ziet er net zo echt uit, 

maar kost u minder. Voor het authentieke, maar 

kostbare fornuis, vindt u bij de Keller dealer een 

keur aan alternatieven.

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000
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“Kenmerkend is het gebruik

van materialen als beton” 

De industriële woonstijl doet denken aan oude (fabrieks)gebouwen of lofts. Constructiedetails 

zoals stalen balken, beton of baksteen zijn kenmerkende details. Robuuste en doorleefde 

materialen geven een stoere touch aan dit interieur. 

Meubels zijn uitgevoerd in ruwe hout- en leersoorten, gecombineerd met vergrijsde stoffen die 

voor zachtheid zorgen. Als accessoires worden vaak (vintage) objecten gebruikt die niet altijd 

functioneel zijn. Denk aan grote industriële of fabriekslampen. De vloeren zijn vaak sober en 

trekken geen aandacht.

In hedendaagse nieuwbouwwoningen wordt een industriële sfeer vaak gecreëerd door vloeren 

en/of wanden in beton-look en fotobehang met een baksteen decor. 

De kleuren zijn sober. Wit, zwart en alle grijstinten daartussenin. Als accentkleur wordt vaak een 

primaire kleur toegevoegd zoals geel of rood.

INDUSTRIEEL
Woonstijl



74            Woonstijl INDUSTRIEEL Woonstijl INDUSTRIEEL            75 

INDUSTRIEEL
Woonstijl



76            Woonstijl INDUSTRIEEL Woonstijl INDUSTRIEEL            77 

DARK
RITUALS
Deze keuken in loftstijl is een echte eyecatcher met de hoge boekenkast die over het eiland 

geplaatst is. Het blad loopt door aan de zijkant van het eiland. De trendy accentfronten in 

Brushed Steel en de smartcubes in zwart maken de stoere look helemaal af!

Trends Verweerd materiaal, zwart, metaal, steen.  

Model   Nijenborgh & Bolton 

Kleur  Matzwart eiken beits & RVS

Eye-catchers

 3 Kookeiland met hoge boekenkast en inductiekookplaat met bladafzuiging

 3 Tegels in composiet en smartcubes tegen achterwand

 3 Accentfronten in 'Brushed Steel'

Zo kan het ook:

Heeft u geen ruimte voor een groot eiland? Kies 
voor een hoekopstelling of kleiner (schier)eiland. 
We hebben ook mooie trenddecoren in beton- of 
steenlook die passen bij de industriële look.

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000
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BROOKLYN
BRICK
Stoer industrieel voert de boventoon door de bakstenen 

wand, het blad in roestkleur en natuurlijk de rode 

retro-koelkast. 

Trends  Roest kleuren, mat, zwart, rood

Model   Crystal 

Kleur  Structuurlak houtskool

Eye-catchers

 3 Roest-look werkblad voor het industriële karakter

 3 De rode, vrijstaande retro-koelkast 

 3 RVS-look plint

Zo kan het ook:

De keuken uitvoeren in ultra mat kunststof en het 

blad in kunststof metaallok maken deze keuken nog 

betaalbaarder. Met de 1.950 NCS-lakkleuren van keller 

bepaalt u zelf uw favoriete tint zwart.

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000
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ROCK
SOLID
Steen en staal vormen de basis van deze hyper-industriële 

keuken. Het eiland is volledig ingepakt met keramiek. De 

fronten in grafiet structuurlak en de afzuigkap in metalen 

frame maken het plaatje compleet.

Trends  Open regalen, zwart metaal en steen

Model   Crystal 

Kleur  Structuurlak grafiet

Eye-catchers

 3 Stoere cassettegrepen in lage kasten

 3 Inductiekookplaat niet zichtbaar door montage ónder het 

blad

 3 Kookeiland volledig ingepakt in keramiek

Zo kan het ook:

Is structuurlak niet mat genoeg? Alle 

1.950 NCS-lakkleuren zijn ook leverbaar in 

matlak.

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000
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BLACK
METAL
Helemaal van nu: industriële look, donkere kleuren, stoer metaal en steen. De gietvloer en de 

grove betonlook muur vormen de perfecte basis voor deze keuken.

Trends Verweerd materiaal, zwart, metaal, steen 

Model   Bolton 

Kleur  Metaal zwart

Eye-catchers

 3 Spoelbak en kraan in Gun Metal

 3 Gelaste smartcubes

 3 Fronten in realistische metal-look 

Zo kan het ook:

De grof gelaste, open stalen kasten zijn ook 
leverbaar in een strakkere zwartstalen uitvoering. 
Voor een andere stoere uitstraling kiest u fronten in 
RVS of beton.

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000
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CONCRETE
JUNGLE
Kom binnen in deze industriële loft met beton, hout, stof en 

leer als stoere basis. De oud eiken houtlook geeft warmte aan 

deze strakke industriële look met koel trendy nachtblauw. De 

handlettering op de schoolbordverfwand en de smeedijzeren 

schragen geven de ruimte een extra personal touch.

Trends  Beton(look), donkerblauw, metaal.

Model   Elba & Crystal 

Kleur  Oud eiken & structuurlak Midnight Blue

Eye-catchers

 3 Apparatenwand en stollen gelakt in de trendkleur 

Midnight Blue

 3 De fronten in oud eiken geven het geheel meer warmte

 3 Het beton-look werkblad verstekt het industriële karakter

Zo kan het ook:

Een kunststof blad in betonlook maakt  

bereikbaarder. En met de 1.950 NCS-

lakkleuren kunt u de accentkleur aan uw 

persoonlijke voorkeur aanpassen.

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000

€ 15.000

€ 10.000

€ 5.000
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MADE IN HOLLAND
'Buy local' is een term die we steeds vaker horen. Lokaal geproduceerde artikelen zijn 

niet alleen van economisch belang, maar ook duurzamer doordat er minder transport 

nodig is. Keller maakt al meer dan 85 jaar keukens uit eigen fabriek. Met een Keller 

keuken kiest u voor Nederlandse kwaliteit en vakmanschap. U bent verzekerd van een 

product dat lokaal, met zorg en aandacht voor mens en milieu is geproduceerd.
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MOOI
VAN BUITEN
Een keuken persoonlijk maken is bij Keller eenvoudig. We beschikken over zoveel 

modellen, afwerkingen en kleuren dat u altijd slaagt. Zo hebben we voor alle 

woonstijlen, verschillende modellen in diverse kleuren en afwerkingen. Altijd 

volgens de laatste trends. 

Met ons uitgebreide programma kunnen we bijna alle persoonlijke klantwensen 

invullen. Een 'keuken op maat' betekent bij ons ook 'passend binnen het budget'. 

Dat doen we door alternatieven te bieden in materialen. U kunt kiezen uit duurdere 

en goedkopere materialen, zonder dat het ten koste gaat van de uitstraling. Een 

comfortabele gedachte voor wie de balans zoekt tussen schoonheid en prijs.

Ga langs bij één van onze Keller dealers om de mogelijkheden te zien en te voelen. HOUT
Hout is mooi, warm en veelzijdig en wordt veel toegepast in de 
hedendaagse keuken- en woontrends. Keller heeft een ruim 
assortiment hout en houtfineer. In strakke en kadermodellen en een 
grove of juist fijne houtstructuur. Voor de afwerking kunt u kiezen 
uit 9 beitskleuren en maar liefst 1.950 lakkleuren in mat-, structuur-, 
zijdeglanslak.

GREEPLOOS; HORIZONTAAL 
ÉN VERTICAAL

Uitstraling valt of staat vaak met oog voor detail. Daarom zijn 
greeploze Keller keukens ook echt in álle opzichten greeploos. 
Dus niet alleen horizontaal, maar ook verticaal, zodat het effect van 
minimalistisch design op geen enkele manier wordt verstoord. Het 
resultaat is strak, puur en volmaakt eigentijds.

XXL-KASTEN EN RASTER 130

Eén van de laatste keukentrends is een lage plint voor een mooi, strak design. Met onze XXL-onderkasten 
kunt een lagere plint toepassen zonder de werkhoogte te wijzigen. Hoe werkt het? Keller keukens worden 
geproduceerd volgens de Raster 130 maatvoering waarbij de horizontale maten zijn opgebouwd uit 
veelvouden van 130 mm. De nieuwe XXL-kast is een halve rastermaat hoger dan het reguliere programma: 
780 mm + 65 mm = 845 mm. Met een plinthoogte van 70 mm blijft de werkhoogte gelijk. 

Extra voordeel: het levert ook nog eens meer bergruimte en een geoptimaliseerde werkhoogte op!

Lees meer over onze 
unieke eigenschappen
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BETAALBAAR MAATWERK

Ons uitgebreide assortiment in materialen, kleuren en 
afwerkingen zorgt ervoor dat we een maatwerk keuken 
kunnen bieden in elke prijsklasse. 

Met onze materialen kunnen ook mooie, bijpassende buffet- 
en open kasten worden gemaakt. 

Daarnaast kan een groot aantal kasten, waaronder laden- en 
korvenkasten in hoogte, breedte en diepte worden aangepast 
waarmee diverse fraaie maatwerkontwerpen kunnen worden 
gecreëerd.

OPTIES & ACCESSOIRES

Ons ruime assortiment kasten en kastindelingen biedt de 
mogelijkheid tot vele variaties in keukenopstellingen en 
-ontwerpen. Naast onze collectie onderkasten, hoge kasten 
en bovenkasten zijn er opties om open kasten of open 
regalen te creëren. 

Helemaal trendy zijn de smartframes en open 
regaalsystemen in strak zwart of stoer gelast metaal. Hiermee 
kunnen fraaie wandelementen of open kasten worden 
gemaakt, met legplanken of schuifdeuren. 

Ook zijn er elementen die tussen de onder- en bovenkasten 
kunnen worden gemonteerd en waaraan keukenaccessoires 
kunnen worden gehangen.

Ook voor de indeling van lades en korven bieden we diverse 
fraaie oplossingen waarmee u uw keuken ook van binnen 
mooi en georganiseerd houdt.

KWALITEIT &
GARANTIE

Mooi gaat bij Keller hand in hand met kwaliteit. Een lange levensduur 
en zorgeloos gebruik van uw keuken zijn bij Keller standaard 
ingebouwd. U krijgt 5 jaar onvoorwaardelijke fabrieksgarantie op alle 
keukenmeubelen. 

Dat betekent dat als de kwaliteit van de afwerking niet aan de norm 
voldoet of er een onderdeel niet naar behoren functioneert wij 
ervoor zorgen dat het kosteloos wordt vervangen of hersteld.

GREPEN

Kiest u voor greeploos, greeplijsten of een greep? Een 
combinatie hiervan is uiteraard ook mogelijk. Dit zijn de 
elementen die het keukenontwerp een echte personal touch 
geven. 

Wij hebben een zeer uitgebreide grepencollectie, met ruime 
keuze voor elke smaak en woonstijl. 

Bekijk modellen 
en afwerkingen

Bekijk onze 
grepencollectie



92            MOOI MOOI            93 

MOOI
VAN BINNEN
Keller keukens zijn niet alleen mooi van buiten, maar ook van binnen. Een 

lange levensduur en zorgeloos gebruik van de keuken zijn bij Keller standaard 

ingebouwd. Of het nu gaan om de extra dikke 16 mm kwaliteit van deuren en romp, 

de geruisloze soft-demping in scharnieren en ladegeleiders of het hoogwaardige 

hang- en sluitwerk: Keller werkt alleen met de beste materialen.

Met de opties voor kastinterieuren kiest u een keuken die ook qua indeling en 

uitstraling helemaal bij uw wensen past. 

SCHARNIEREN

Keller keukens zijn voorzien van luxe scharnieren met 
geïntegreerde demping voor geruisloze en vloeiende 
sluitbewegingen. 

Klepkasten kunnen optioneel worden uitgevoerd met elektrische 
openingsondersteuning (servo-drive). Lichtjes aandrukken 
volstaat om deze deuren als vanzelf te openen. De BLUMOTION 
technologie zorgt voor zacht en geruisloos sluiten.

KASTINTERIEUREN

Ook voor de kastindeling heeft u bij Keller keuze uit vele mooie 
kastinterieuren. Met ons assortiment kunt u ook zo de binnenzijde 
volledig personaliseren. Kies voor de opbergsystemen die u 
aanspreken. Enkele voorbeelden:

 3 Voorraadkasten met diverse opties voor planken, korven en lades

 3 Hoekonderkasten met 1/2 en 3/4 draaiplateaus

 3 Le Mans zwenkdraaiplateaus

 3 Dispensa swing apothekerskasten

 3 Lade- en korfindelingen

 3 Afvalsystemen

MOOIE VERLICHTING

Een goed verlichtingsplan zorgt er niet alleen voor dat u prettig kunt werken maar het creëert bovendien 
extra sfeer, ook als de keuken niet in gebruik is. Mooie verlichting is de finishing touch van uw keuken.

Er zijn tal van verlichtingsopties die u kunt toepassen in uw Keller keuken. En omdat al onze verlichting werkt 
op basis van led is het niet alleen mooi, maar ook energiezuinig en dus duurzaam.

SOORTEN VERLICHTING VOOR UW KEUKEN

Voor bovenkasten:

 3 Op- en inbouwspots

 3 Verlichtingstrips

 3 Verlichtingsbodems

 3 Spots voor glasplanken

Voor onderkasten:

 3 Op- en inbouwspots

 3 Spots voor glasplanken

 3 Zij-verlichtingsstrips voor glaskasten

 3 Greeplijstverlichting

 3 Lade- en korfverlichting
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BINNENKANT IN KLEUR
Naast wit, kunt u bij elk Keller model de binnenkant van de kast 

volledig laten uitvoeren in de kleuren mist of grafiet.

Om te zorgen voor een perfecte kleurmatch kunnen lade, korven en 

kastinterieurs worden uitgevoerd in lichtgrijs of antraciet en worden 

legplanken en afdekdopjes uitgevoerd in de gekozen kleur.

LADEN EN KORVEN
Keller keukens worden standaard voorzien van het Antaro-ladesysteem met soft-close demping. 
De korven worden inclusief antislipmat en glazen zijdevulling geleverd. De kleur wordt hierbij 
aangepast aan de binnenzijde van uw kasten: lichtgrijs bij binnenzijde in wit en mist en antraciet 
bij binnenzijde in grafiet.

Nog meer luxe en design? Het optionele Merivo-ladesysteem onderscheidt zich door zijn 
verbeterde loopeigenschappen en stabiliteit. Ook het ontwerp is uniek. Met de doorlopende, 
metalen zijwanden geeft u uw kastinterieur een nog moderner, strakker design. Mooie lade- en 
korfindelingen én verlichting zorgen voor de finishing touch.

AFVALSYSTEMEN

Afval scheiden wordt gemakkelijk met onze afvalsystemen.  Van 

losse afvalemmer tot compact of uitgebreid systeem voor het 

scheiden van afval, ook hier kiest u weer wat er bij u past. Informeer 

naar de mogelijkheden bij de Keller keukenspecialist.
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KEUZE 
IN KLEUR
Ook de keuze van kleuren in uw interieur en keuken is heel persoonlijk. In ons assortiment 

fronten bieden we keuze uit een zeer breed pallet kleuren en decoren. Of u nu van neutraal 

of uitgesproken, trendy of tijdloos, natuurlijke of primaire kleuren houdt, alles is mogelijk. 

Een keuken in twee of zelfs drie frontkleuren? Zogenaamde two-tone of three-tone keukens 

zijn ook helemaal van nu. Kies twee (of drie) mooie matchende of juist contrasterende 

fronten. Of pas een subtiel accent toe met een accentfront. The sky is the limit.

Een Keller keuken koopt u voor jaren, dus denk goed na over uw kleurkeuze. Kies een 

neutrale of tijdloze kleur als u wat behoudender bent met kleuren in uw interieur. 

Volgt u graag de laatste trends? Dan kunt u ervoor kiezen om wanden en woonaccessoires in 

trendkleuren te combineren, zodat u deze snel en gemakkelijk kunt aanpassen aan nieuwe 

trends.

Kleurkeuze houdt niet op bij de fronten en zichtzijdes van de kasten. Voor de binnenzijde 

heeft u keuze uit drie kleuren en ook greeplijsten kunt u bij ons in maar liefst 1.950 lakkleuren 

en vijf metallickleuren kiezen.

1.950 NCS-LAKKLEUREN
Alle lakbare Keller modellen zijn verkrijgbaar in maar liefst 1.950 
verschillende NCS-lakkleuren. Het is mogelijk om uw hele keuken, 
of slechts een detail in een van deze kleuren uit te laten voeren. De 
1.950 NCS-kleuren zijn verkrijgbaar in mat-, structuur-, zijdeglans- en 
hoogglanslak. We werken uitsluitend met watergedragen lakken, 
hierdoor is er geen schadelijke uitstoot van oplosmiddelen.

KELLER COLOUR CONCEPT

Het Keller Colour System is een keukenconcept waarin al onze modellen, kleuren, materialen en 
afwerkingen op een heldere en eenvoudige manier zijn ingedeeld in drie collecties: 

MASTER collection
De MASTER collection bestaat uit 9 actuele unikleuren die geleverd kunnen worden in 6 afwerkingen. 
Daarnaast hebben we op het front afgestemde romp- en plintkleuren. Omdat ieder model leverbaar 
is in deze 9 kleuren, kunt u ieder gewenst model kopen in een gunstiger geprijsde afwerking, zonder 
kleurverschil.

COMFORT collection
De COMFORT collection bestaat uit een actueel assortiment kleuren en afwerkingen. Uniek is het aanbod 
van 1.950 NCS-lakkleuren, beschikbaar in mat-, structuur-, zijdeglans- en hoogglanslak. 

TREND collection
De TREND collection bevat een actueel assortiment frontkleuren 
volgens de laatste trends. 

GREEPLIJSTEN IN KLEUR

Om de greeploze keuken écht persoonlijk te maken zijn de 
greeplijsten van onze greeploze keukens beschikbaar in 1.950 
kleuren in zijdeglanslak en onze vijf metallic-lakkleuren; 
goud, koper, brons, titaan en gun metal.

INTERIEUR IN KLEUR
Naast wit, kunt u de binnenzijden van de kasten laten uitvoeren in 
de kleuren mist en grafiet. Ook de kastinterieurs zoals draaiplateaus, 
apothekerskasten en lades worden afgestemd op de kleur van de 
binnenzijde en uitgevoerd in lichtgrijs of antraciet. Hiermee wordt uw 
keukenmeubel een echt designmeubel.

Bekijk onze 
kleurencollecties
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MATERIALEN 
EN AFWERKINGEN
Ons assortiment zo samengesteld dat er binnen ieder budget een persoonlijke 

keuken past. Zonder concessies te doen aan sfeer en uitstraling. 

Op deze pagina laten we zien hoe de prijs van uw keuken verandert wanneer u 

gaat spelen met materialen en afwerkingen. In één keuken worden vaak meerdere 

materialen toegepast, de prijs in onze prijswijzer is daarom altijd een indicatie. Ook 

het type kast, indeling ervan en apparatuur, kraan en spoelbak zijn mede bepalend 

voor het prijskaartje.

Door slimme keuzes te maken past ook uw ultieme keuken binnen uw budget. 

+

-

(MDF) HOOGGLANS GELAKT

MASSIEF HOUT GELAKT/GEBEITST

HOUTFINEER GELAKT/GEBEITST

(MDF) GELAKT

ULTRA MAT KUNSTSTOF

HOOGGLANS KUNSTSTOF

KUNSTSTOF OMMANTELD

MELAMINE

Lees meer over onze 
keukenmaterialen

PRIJSWIJZER
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WERKBLADEN
De keuze van een blad maakt uw keuken compleet. Net zoals bij keukenmaterialen 

bestaan er veel verschillende soorten bladen, met verschillende prijskaartjes. Ook 

heeft elk materiaal andere eigenschappen met elk hun voor- en nadelen. 

U kunt het werkbladmateriaal ook laten doorlopen als achterwand, of toepassen als 

omlijsting van een keukeneiland. 

Heeft u een bepaalde keukenstijl in gedachten? Dan zijn er altijd meerdere 

werkbladmaterialen die daarbij passen. Zo kunt u binnen uw budget blijven en 

toch uw persoonlijke keuken samenstellen. We noemen hier de meest gekozen 

materialen, maar dit is zeker geen totaaloverzicht. De Keller keukenspecialist 

informeert u graag over de materialen die bij uw wensen, woonstijl, budget en 

persoonlijke situatie passen.

LAMINAAT & KUNSTSTOF
Laminaat of kunststof is in verschillende samenstellingen 
verkrijgbaar. Deze bladen zijn leverbaar in diverse kleuren en 
decoren, zoals hout-, steen- en metaal-look. 

Voordeel: de uitstraling is niet van echt te onderscheiden terwijl de 
prijs zeer vriendelijk is. Ook zijn deze bladen minder kwetsbaar dan 
echt hout of natuursteen.

HOUT
Werkbladen van massief hout hebben een natuurlijke en warme 
uitstraling, maar zijn ook poreus en gevoelig voor krassen.

RVS
RVS is duurzaam, hittebestendig en hygiènisch. De uitstraling is 
uitermate geschikt voor strakke, moderne en industriële keukens.

FENIX NTM®

Fenix NTM® is een keukenblad met een speciale nanotechniek die diverse 
voordelen biedt. Het materiaal is extreem mat, voelt zacht aan, en er blijven 
geen vingerafdrukken zichtbaar achter op het blad. In combinatie met onze 
keukenfronten in Fenix kunnen prachtige 'ton-sur-ton' keukenontwerpen worden 
gecreëerd.

NATUURSTEEN
Precies zoals het steen wordt gedolven, wordt het ook gebruikt in 
het blad. U zult hier steeds andere patronen in ontdekken, de tint 
past zich aan aan de lichtval. Ieder blad is uniek, het materiaal is 
expressief van uiterlijk maar het vraagt wel iets meer onderhoud voor 
gebruik in de keuken.

COMPOSIET 
Composiet bestaat uit een mix van kwarts, mineralen, bindhars en 
pigmenten. Deze combinatie zorgt ervoor dat het blad beter bestand 
is tegen zuren, ook is het minder poreus dan bv. graniet. Er zijn 
diverse kleuren en structuren mogelijk. 

KERAMIEK & DEKTON
Deze bladen zijn hittebestendig, slijtvast, vlekvrij en onderhoudsarm. 
Ook in deze materialen zijn weer diverse prints en decoren mogelijk. 
Nadeel: deze bladen zijn gevoeliger voor stootschade aan de 
randen.

SOLID SURFACE
Dit materiaal is nagenoeg ondoordringbaar en kleine krassen zijn 
eenvoudig te herstellen. In tegenstelling tot laminaat is dit kunststof 
blad massief en homogeen waardoor elk blad volledig op maat 
gemaakt kan worden en in iedere gewenste vorm kan worden 
gebogen, ook in ronde vormen!
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APPARATUUR EN
ACCESSOIRES
De keuze in apparatuur is enorm en de trends volgen elkaar snel op. Inductiekookplaten 

en -fornuizen zijn in opkomst, zeker nu woningen steeds meer gasloos worden 

gebouwd. Ook stoomovens, wijnklimaatkasten en bladafzuiging winnen steeds meer aan 

populariteit.

De kraan en spoelbak bepalen de uitstraling van het 'natte' gedeelte van uw keuken. 

Ook hier is er weer keuze uit veel soorten, modellen en kleuren. Kon u vroeger nog 

kiezen uit een tweeknops- of eenhendelmengkraan in chroom, vandaag de dag zijn 

kokendwaterkranen en 3-in-1 kranen meer regel dan uitzondering. Ook is de keuze in 

kleuren uitgebreid, naast (geborsteld) RVS en chroom zijn de kleuren copper, gold en gun 

metal populair. Hiermee kunt u een kraan kiezen die past bij de kleur van uw greeplijst of 

apparatuur.

De Keller keukenspecialisten zijn op de hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen. 

Zij helpen u graag om de keuze te maken die op alle vlakken het beste bij u past.

®
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DUURZAAM
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, MVO in het kort, is voor Keller Keukens een 

belangrijk speerpunt. Onze activiteiten als bedrijf hebben effect op mens en milieu. Daar 

houden wij rekening mee in alle keuzes die we maken. Dat geldt ook voor deze brochure, 

het papier voldoet aan alle milieueisen voor drukwerk.

De afgelopen decennia hebben we een ambitieuze duurzaamheidsstrategie ontwikkeld, 

mét resultaten. Zo worden onze keukens al sinds 2017 CO2-neutraal geproduceerd, en 

hebben we diverse certificeringen volgens de hoogste normen behaald. Hier houdt het 

niet op voor ons. We blijven continu zoeken naar nieuwe, innovatieve manieren om onze 

producten en processen nóg duurzamer te maken. Op onze website leest u meer over 

onze initiatieven, behaalde resultaten en doelstellingen voor de toekomst.

Lees meer over 
ons MVO-beleid

MVO
Prestatie
ladder
Niveau 4



106            OVER ONS OVER ONS            107 

DE
FABRIEK
Onze fabriek in Bergen op Zoom behoort met een oppervlakte van 56.000m2 tot één van de 

grootste van Europa. Dat niet alleen. Om onze klanten een echt kwaliteitsproduct te leveren maken 

we uitsluitend gebruik van de nieuwste technologieën en eersteklas materialen. Een mooie keuken 

moet immers jaren meegaan. 

Onze keukens worden volledig CO2-neutraal geproduceerd. In onze volautomatische 

lakspuitinstallatie worden de 1,950 verschillende NCS-lakkleuren perfect aangebracht. We 

werken hierbij uitsluitend met watergedragen lakken. Hierdoor is er geen schadelijke uitstoot van 

oplosmiddelen. Dit resulteert in een gezondere werkomgeving en is beter voor het milieu.



108            OVER ONS

HISTORIE
In 1935 startten Gerard en Henk Keller, zoons van een Rotterdamse meubelmaker, 

een bedrijf in parketvloeren. Gedwongen door schaarste gaan ze in de oorlog 

ook keukens maken. Ze weten een order van 1.000 keukens binnen te halen voor 

Bredero's Bouwbedrijf in 1946. 

Dit doen ze op basis van vakmanschap, design, een goede prijs en hun persoonlijke 

manier van zakendoen. Hiermee is de basis gelegd voor onze huidige manier van 

zaken doen en positie in de top van de Nederlandse keukenmarkt.
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KELLER CULINAIR
Ook na de aankoop van uw keuken blijven we u graag inspireren. Bij mooie keukens horen 

natuurlijk mooie gerechten. Naast keukeninspiratie bieden we daarom ook inspiratie om 

lekker en gezond te koken in uw nieuwe keuken. Zo wordt thuis koken thuis uit eten.

Op ons YouTube-kanaal 'Keller Culinair' vindt u kookvideo's van gerechten met met een 

Nederlandse oorsprong. Soms klassiek, maar ook met een moderne, hippe of gezonde 

twist. Ingedeeld per seizoen, zodat er naast lekker en gezond ook duurzaam gekookt kan 

worden. 

Wij wensen u veel kookplezier, en vooral
Eet smakelijk

kijkt en 
kookt u mee?



www.kellerkeukens.nl 


