
ENKA
KEUKENS

QUALITY 
AND DESIGN

 keukendesignInnovatief

Duidelijke lijnen, chique materialen en een helder gestructureerde binnenhuisarchitectuur – 
dat is het kenmerk van onze designkeukens. Met ons brede scala aan gladde, strakke oppervlakken 
geeft u uw grote lifestyle-keuken geheel naar eigen wens vorm. Wie daarbij waarde hecht aan een 
modern en trendy design, zit met onze modellen in de aantrekkelijke beton-, schiefer- 
of keramiekdecors precies goed

https://enkakeukens.nl/
https://enkakeukens.nl/


Met het Backlight-open-kast systeem kunt 
u uw kruidentuin heel eenvoudig in uw
woning aanleggen.

Voor een optimale verlichting
ook in donkerder hoeken  
zorgt onze LED-plantverlichting.

Modern ontworpen keukens worden
gekenmerkt door heldere lijnen.
Op het werkblad aansluitende,
ingebouwde kookplaten en spoelbakken
accentueren deze look.
Onze Xtra-werkbladen maken deze
inbouwvariant mogelijkinbouwvariant mogelijk

Grijstinten vormen een prachtige basis voor 
moderne en elegantekeukenontwerpen. Grijs 
herinnert ons deels aan techniek en urbaniteit
en is gelijktijdig de kleur van de stenen en 
creëert zo een verbinding met de natuur. 
De combinatie met de warme houttinten 
zorgt voor een behaaglijk thuisgevoel.zorgt voor een behaaglijk thuisgevoel.

Welkom in het grijze gebied!

STONEART
Decor leisteen grijs
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NIEUWE 
TRENDS

Hoe organiseer ik mijn 
onderkasten het beste?
Hoeveel bestekbakken
heb ik nodig?

Meer suggesties en ideeën voor een 
geweldige keukenorganisatie kunt u

langs komen in onze showroom in utrecht

Keuken als bergruimtewonder!

Een keukenplattegrond die modern en royaal opgezet 
is en waarin de gebieden keuken en eetkamer toch 
handig zijn verdeeld. Een echte familiekeuken, waarin 
jong en oud zich thuis voelt.

DIAMOND BLACK

Een goed ontworpen eiland is de droom van 
veel  hobbykoks. Met veel opbergruimte voor
potten en pannen.

MODERNE EILAND

Highboards met uittrekinterieurs zorgen voor heel 
veel overzichtelijke opbergruimte achter de deuren 
en veel rust in de vormgeving.

WIT KLASSIEK

https://enkakeukens.nl/
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industrial style

greeploos 



GLAS
KASTEN

Voor meer suggesties en ideeën en
geweldige inspiraties kunt u

langs komen in onze showroom in utrecht

Crystal Glas Difusse Glas 

Chimney Glas Factory Glas 

Quadrat Glas

Een keukenplattegrond die modern en royaal opgezet 
is en waarin de gebieden keuken en eetkamer toch 
handig zijn verdeeld. Een echte familiekeuken, waarin 
jong en oud zich thuis voelt.

DIAMOND BLACK

Een goed ontworpen eiland is de droom van 
veel  hobbykoks. Met veel opbergruimte voor
potten en pannen.

MODERNE EILAND

Highboards met uittrekinterieurs zorgen voor heel 
veel overzichtelijke opbergruimte achter de deuren 
en veel rust in de vormgeving.

WIT KLASSIEK

https://enkakeukens.nl/
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GREEPLOZE 
KEUKEN?

Wij begrijpen heel goed waarom onze unieke 
greeploze keukens zo populair zijn. 

Doordat we de grepen in de keukenkasten 
integreren, creëren we namelijk een moderne 

minimalistische keuken met strakke lijnen. 
En dit zorgt weer voor een rustige uitstraling. 

Bijkomend voordeel van onze greeploze 
keukens is de grote diversiteit aan keukens is de grote diversiteit aan 
mogelijkheden, zodat we altijd een

afwerking hebben die bij jouw keuken past.

MEER DAN

160
MOGELIJK-

HEDEN

Een keukenplattegrond die modern en royaal opgezet 
is en waarin de gebieden keuken en eetkamer toch 
handig zijn verdeeld. Een echte familiekeuken, waarin 
jong en oud zich thuis voelt.

DIAMOND BLACK

Een goed ontworpen eiland is de droom van 
veel  hobbykoks. Met veel opbergruimte voor
potten en pannen.

MODERNE EILAND

Highboards met uittrekinterieurs zorgen voor heel 
veel overzichtelijke opbergruimte achter de deuren 
en veel rust in de vormgeving.

WIT KLASSIEK

https://enkakeukens.nl/


ONZE STANDAARD KWALITEIT KENMERKEN 

Onze klanten beoordelen ons met een 9.0 
bron: qasa.nl



Alle keukens uit deze brochure zonder decoratie, verlichting, oplegbladen en nis-resp.achterwandbekleding(en).
Prijs- en drukfouten voorbehouden. Hier kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor Alle aanbiedingen in deze folder, vraag naar de voorwaarden in de winkel

ENKA KEUKENS

https://enkakeukens.nl/
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