
EINDEJAARSSHOW

20+20% 
KORTING 

 
VANAF 

€7.999,-
+ CADEAU

+ CADEAU 3IN1 
T.W.V. €1195,-

+ GRATIS 
 MONTAGE!

+ GRATIS 
 SMEG KEUKENMACHINE 

T.W.V. €529,-



20+20% 
KORTING 

   GRATIS 
 MONTAGE!

8 T/M 14 DECEMBER

EINDEJAARSSHOW

+

https://enkakeukens.nl


20+20% 
KORTING 

+ CADEAU 
QUOOKER 3IN1 

T.W.V. €1195,-

16 T/M 21 DECEMBER

EINDEJAARSSHOW

https://enkakeukens.nl


20+20% 
KORTING 

+ GRATIS 
 SMEG KEUKENMACHINE 

T.W.V. €529,-

23 T/M 28 DECEMBER

EINDEJAARSSHOW

https://enkakeukens.nl


20+20% 
KORTING 

+ GRATIS 
 MONTAGE!

30 DEC T/M 5  JAN

EINDEJAARSSHOW

https://enkakeukens.nl


Zwart is hier slim gecombineerd met een houten blad (3) op 
het eiland, wat het geheel sfeervol maakt. Extra bijzonder is 
het gebruik van twee materialen: een eiken gefineered deur (1), 
mat zwart gelakt, een hangkast uitgevoerd in mat zwarte HPL 
extreme materiaal (2) en een deur waarop geen vingerafdrukken 
te zien zijn. De houtstructuur van het front is verticaal, maar de 
gefreesde rillen zijn horizontaal wat een mooi lijnenspel oplevert. 
De open vakken in het eiland zorgen voor een mooie verbinding 
met de rest van de ruimte. De zwart aluminium regaalkast (4) 
maakt deze keuken tot een gezellig maar ook chique geheel.

Horizon Black
choice of enka

Keuken trends 2020

https://enkakeukens.nl/keukencollectie/klassieke-keukens/black-horizon/


Een bijzondere combinatie in grijs. Het eiland is uitgevoerd in 
een fijn matte kunststof met houtdecor in de kleur city grey 
oak. De deuren hebben een subtiel kader, wat een groots effect 
heeft. Het zorgt voor een speelse, maar nog steeds strakke uit-
straling. Lange tijd werden dikke werk-bladen toegepast, maar 
tegenwoordig zijn ze dun om de keuken een modern uiterlijk te 
geven. De hoge kasten hebben de kleur terra grey en zijn mat 
gelakt. De zwarte details, zoals de plint, de vierkante knoppen 
en de steunen onder de wandpanelen verbinden het geheel.

City Grey
choice of enka

https://enkakeukens.nl/keukens/


Keuken trends 2020

GA JIJ OOK VOOR EEN 
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 minimalis-
tische keuken met strakke lijnen. En dit zorgt 
weer voor een rustige uitstraling. Bijkomend 
voordeel van onze greeploze keukens is de 
grote diversiteit aan mogelijkheden, zodat 
we altijd een afwerking hebben die bij jouw 
keuken past. Kies je bijvoorbeeld voor een 
komprofiel in edelstaal-kleur of gelijk aan de 
corpuskleur? Het is jouw keuken, dus jij mag 
beslissen. Goed om te weten: bijna al onze 
keukenprogramma’s zijn leverbaar in een 
greeploze variant.

MEER DAN

160 
MOGELIJKHEDEN

BIJ ENKA KEUKENS

https://enkakeukens.nl/keukens/


NIEUW! 

XXL HANDGREEP

STRAKKE LIJN

SNOW XL
KEUKEN

Het woord “design” krijgt een nieuwe betekenis dankzij deze oogstre-
lende keuken. Op werkelijk elk detail is gelet. Kijk maar eens naar het 
kook-en spoeleiland. Het extra dunne werkblad geeft de keuken een 
elegante finesse. De grepen zijn geïntegreerd in de keukenkasten, zodat 
er een lijnenspel ontstaat dat doorloopt over de zijkant van het eiland. 
Maar dat is nog lang niet alles. De wandpanelen zijn voorzien van hor-
izontale ledverlichting (1), de hangkast bevat vierkante ledspots (2) en 
de ladenkast zonder front (3) geeft de keuken een modieus aanzien. Tel 
daar de extra hoge kastenwand met extra lange verticale greep (4) bij op 
en je begrijpt precies waarom deze keuken hoog op menig verlanglijstje 
staat.

https://enkakeukens.nl/keukencollectie/greeploze-keukens,moderne-keukens/power-snow-lx-you-snow-lx/


NEW COLLECTION 2020

Supermatte fronten én de nieuwe werkhoogte! 
 
Deze schitterende keuken is in de mooie kleur Umbra. De hoge kastenwand is in de nieuwe frontkleur Lava. Bijzonder zijn de super matte fronten. 
Het materiaal is anti-fingerprint, is makkelijk schoon te maken en in hoge mate bestand tegen chemicaliën. Het heeft een aangename ‘look 
and feel’. Door een minder hoge plint en hogere onderkasten ontstaat een ergonomische werkhoogte én 16% meer bergruimte. Ideaal!

Nieuw

Nieuw: 
Cubes

Trend: 
glaskasten

Super 
matte 
fronten



Uniek
binnenkant kasten 
in kleur! 
 
Kies voor kasten die aan de binnen-
kant in kleur zijn. Dat geeft een luxe 
gevoel en je ziet het iedere dag!

Trend
Glaskasten met  
   bijzondere  
glassoorten

Glaskasten zijn een echte trend. Het geeft de keuken een luxe 
uitstraling. We hebben verschillende glassoorten. Helder glas, 
mat glas, roetdonker glas, glas met diagonale lijnen (factory 
glass) of geblokt glas (quadrat glass). 

Cubes zijn leverbaar om op het werkblad te 
plaatsen, tussen hoge kasten te bouwen, maar 
kunnen ook voorzien worden van een ophang-
systeem. Bovendien zijn ze leverbaar in pano-
rama-uitvoering met 2 of 3 apparaten naast 
elkaar. Leverbaar in mat Black of mat Snow.

Cubes op het werkblad

Panorama-uitvoering met 3 apparaten Cubes vrijstaand aan de wand

NIEUW! CUBES 
 
Met onze Cubes geven we het begrip ‘vrijstaande oven’ een nieuwe betekenis. We bieden nu een mooie  
‘verpakking’ voor ovens en magnetrons. De hoogte van de Cubes wordt op maat gemaakt, zodat de panelen 
zo optimaal mogelijk aansluiten op het in te bouwen apparaat. Er zijn ook Cubes met legplanken, binnenlades 
of een uittrekbaar plateau voor bijvoorbeeld een koffiemachine.

Verse kruiden 
Verse kruiden in de 

keuken ruikt heerlijk en 
smaakt nóg lekkerder!



HOUTLOOK OF ÉCHT EIKEN HOUT
Trend

Veel bergruimte 
door hoge kasten 
uit een stuk

Strak: de fronten raken 
bijna de vloer

Planken voor de  
mooiste accessoires

Puur en robuust,  
prachtig! 
 

Deze keuken dankt zijn pure, robuuste  
uitstraling aan zijn front; Raw. Hier  
uitgevoerd in de populaire kleur black, in 
een gelakte uitvoering. Het stoere  
uiterlijk wordt versterkt door zwarte  
details, zoals de zwarte kraan en nieuwe 
zwarte designknoppen met oppervlakte-
structuur  voor extra grip. Bijpassende 
wandplanken geven ruimte voor accessoires 
die gezien mogen worden. Ook leuk: de  
industrial style stack-up frames onder het 
raam. Prachtig!



Wood unlimited 
Wood unlimited is ons unieke 

houten programma waar in vier 
eenvoudige stappen een heel 
persoonlijke houten keuken  

gekozen kan worden.

Stack-up 
frames

Stack-up frames 
Een stoer item in deze keuken zijn de Stack-up frames. Hier prachtig 
geplaatst onder de ramen, maar kan ook uitstekend een verbinding 
zijn tussen keuken en woonkamer. Toon je favoriete accessoires en 
(kook)boeken. Extra bergruimte en een échte sfeermaker.

 
Puur wit hout 
Zo mooi bij een wit, landelijk interieur. Massief houten witte kader-
deuren gecombineerd met klassieke komgrepen en een zwart 
werkblad. Een prachtige combinatie, voor die moderne landelijke 
sfeer.   

<<



Aanbiedingen: December 2019

Green Modern
Inclusief apparaturen

€8.250
v.a.

20+20% 
KORTING 

+ CADEAU 
QUOOKER 3IN1 

T.W.V. €1195,-

+ GRATIS 
 SMEG KEUKENMACHINE 

T.W.V. €529,-
+ GRATIS 

 MONTAGE!

HELE MAAND GELDIG!

+ ELKE WEEK EEN ACTIE!

1E & 4E WEEK 2E WEEK 3E WEEK

http://enkakeukens.nl
http://enkakeukens.nl


Aanbiedingen: December 2019

Umbra Mat
Inclusief apparaturen

€23.950
v.a.

Fluweelblauw 
Inclusief apparaturen

€13.500
v.a.

20+20% 
KORTING 

http://enkakeukens.nl
http://enkakeukens.nl
http://enkakeukens.nl


Aanbiedingen: December 2019

Horizon Black
Inclusief apparaturen

€14.500
v.a.

+ QUOOKER

Keuken Inox 
Inclusief apparaturen

€25.500
v.a.

Aanbiedingen: December 2019

20+20% 
KORTING 

http://enkakeukens.nl
http://enkakeukens.nl
http://enkakeukens.nl


Aanbiedingen: December 2019

Fresh
Inclusief apparaturen

€11.500
v.a.

+ QUOOKER

Keuken Cristall
Inclusief apparaturen

€10.900
v.a.

20+20% 
KORTING 

http://enkakeukens.nl
http://enkakeukens.nl
http://enkakeukens.nl
http://enkakeukens.nl


Beste keukens, goede service 
en blije klanten!

Onze standaard 
kwaliteit kenmerken
Milieuvriendelijke, luxe en betaalbare keukens van Enka!

De 19mm dikke bodems en legplanken zorgen voor 
maximale stabiliteit. Dit verhoogt de levensduur.

Greenline bestaat bijna alleen uit natuurlijke grondst-
offen en bevat weinig andere elementen. Daarom is 
BioBoard 100% recyclebaar.

Door de gewichtsverlaging kunnen meer BioBoard-panel-
en in één vrachtwagen worden vervoerd. Dit leidt tot een 
minder grote CO2-uitstoot in het verkee

9.4 beoordeling



9.4 beoordeling

WWW.ENKAKEUKENS.NL

Showroom Enka Keukens
St. Laurensdreef 20
3565 AK Utrecht
 
Tel: 030 246 8205
E-mail: info@enkakeukens.nl

Openingstijden
Maandag  13:00 – 18:00 uur

Dinsdag  09:30 – 18:00 uur

Woensdag  09:30 – 18:00 uur

Donderdag  09:30 – 21:00 uur

Vrijdag  09:30 – 18:00 uur

Zaterdag  09:30 – 17:00 uur

Zondag  Gesloten

*De actie is uitsluitend geldig bij een complete keuken.  Aanbiedingen zijn niet geldig in combinatie met andere acties.
Prijs en drukfouten voorbehouden! *Alle keukens uit deze folder zonder decoratie, verlichting, oplegbladen en achter-
wand(en) bekledingen.

http://enkakeukens.nl



