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KORTING
op je gehele keuken*

25% MONTAGE
GRATIS++

*vraag naar de voorwaarden

https://enkakeukens.nl


v.a.v.a.
€19.900,-€19.900,-

verkrijgbaarverkrijgbaar

harmonious
contrasts

noble &

https://enkakeukens.nl/exclusieve-keukens/


imaginative
innocent &

v.a.v.a.
€15.950,-€15.950,-

verkrijgbaarverkrijgbaar

https://enkakeukens.nl/greeploze-keukens/


v.a.v.a.
€20.999,-€20.999,-

verkrijgbaarverkrijgbaar

& bold
excellent 

https://enkakeukens.nl/exclusieve-keukens/


bright &
careful

v.a.v.a.
€21.950,-€21.950,-

verkrijgbaarverkrijgbaar

https://enkakeukens.nl/exclusieve-keukens/


warm &
quiet

v.a.v.a.
€16.999,-€16.999,-

verkrijgbaarverkrijgbaar

https://enkakeukens.nl/klassieke-keukens/


v.a.
€18.950,-

verkrijgbaar

confident &
energetic

https://enkakeukens.nl/moderne-keukens/


v.a.v.a.
€15.499,-€15.499,-

verkrijgbaarverkrijgbaar

revined
extravagant

beschikbaar 
in vier kleuren!

https://enkakeukens.nl/moderne-keukens/


WALNUT
Spectaculair design met de ‘Wow’ factor: 

Combineer Walnoot met de strakke look van 
greeploze kasten en creëer het nieuwe hart 
van het huis, uitgesproken stedelijk en toch 

met een huiselijke en comfortabele sfeer, van 
hoge klasse en verfijnd. De PerfectSense 

oppervlakken zijn afgewerkt met de Touch-
free (anti-vingerafdruk) technologie, hebben 
een antibacteriële werking en zijn eenvoudig 

te reinigen. De ideale basis voor duurzame 
schoonheid.

Notenhout+

v.a.v.a.
€23.950,-€23.950,-

verkrijgbaarverkrijgbaar

elegant &
classy

2021design
clear

KORTING
op je gehele keuken*
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https://enkakeukens.nl/exclusieve-keukens/


PRAKTISCHE INFORMATIE

XTRA-WERKBLAD
Xtra-werkbladen zijn niet alleen een visuele blikvanger. Dankzij 
hun innovatieve meerlaagse opbouw zijn ze namelijk ook nog 
bijzonder robuust. Echte topscoorders. in prijs/kwaliteit.

3D-oppervlaktestructuur voor 
een bijzonder authentieke look

Robuust, stootvast en  
ongevoelig voor water

Vlakke inbouw 
van  spoelbak 
en kookplaat

microPLUS®
Alle Xtra-werkbladen van 38 mm 
dikte zijn nu voorzien van de anti-
bacteriële  microPLUS®-coating.

Leverbaar in drie  
diktes en vier decors:

Schiefer 
steengrijs

Doleriet

Eiken Artisan

LEDVERLICHTING
Geraffineerd geplaatst zorgt het voor directe of indirecte verlichting, brengt highlights en 
accenten aan of presenteert open kasten en kasten in een sfeervolle ambiance. 

https://enkakeukens.nl/inspiratie/


Van kokend water voor je thee in de ochtend tot 

bruisend water voor bij het avondeten, de Quooker 

kraan kan het allemaal. Wij van Enkakeukens plaatsen 

graag een Quooker kraan omdat deze ontzettend veel 

functies heeft. Onze klanten zijn altijd zeer verrast over 

alle functionaliteiten. Je zult van de Quooker kraan de 

hele dag plezier beleven. In dit artikel leggen we je alle 

voordelen uit van deze multifunctionele kraan. Lees je 

mee met de Quooker voordelen?

Er zijn verschillende soorten Quooker kranen verkrijgbaar. 
Elke kraan heeft zo zijn eigen speciale specialiteit. Zo heb je 
de Quooker CUBE, waar je bruisend en gekoeld water voorop 
staat. Daarnaast heb je de FLEX, de kraan die je makkelijk 
kunt uittrekken. 

Wij werken ontzettend graag met Quooker in de keukens die 
we opleveren. Dit is ook zeker de kraan die we het meeste 
aanraden. Ook jou kunnen we adviseren over de soort kraan 
en keuken die geschikt is. Maak vrijblijvend een afspraak op 
onze website.

Lees het volledige artikel 
op onze website.

DE KRAAN DIE ALLES KAN

https://enkakeukens.nl/quooker-voordelen-de-kraan-die-alles-kan/


De integratie van technologie ten behoeve van een betere kwaliteit 
van wonen en leven speelt hierin een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld 

aan usb-poorten in de keuken en het  integreren van audio- en videoapparatuur. 
En bij koelkasten wordt steeds meer gelet op nieuwe bewaartechnieken.

AEG SenseCook – Dit is ’s werelds 
eerste kookplaat met foodsensor.  
De inductiekookplaat communiceert 
met de draadloze en batterijloze 
kerntemperatuurmeter.

BORA X Pure – De nieuwe 
BORA kookplaat met afzuiging 
onderscheid zich door een 
opvallend design dat wordt 
gecombineerd met de 
modernste technologie.

ATAG 3-in-1 oven – Deze multifunc-
tionele oven omvat maar liefst drie 
ovenfuncties; opwarmen, bakken én 
volwaardig stomen. Uitgevoerd in 
stoer zwart of 
stijlvol RVS.

NIEUWE KOOKTECHNIEKEN

https://enkakeukens.nl/aeg-sensecook-tot-op-de-graad-nauwkeurig/
https://enkakeukens.nl/bora-x-pure-pure-perfectie-in-een-kookplaat/
https://enkakeukens.nl/de-oven-met-alle-functie-die-je-nodig-hebt-maak-kennis-met-de-atag-3-in-1-oven/


VOLLEDIGE ONTZORGING VAN UW 
KEUKEN WERKZAAMHEDEN

Enka keukens staat voor complete ontzorging, wat inhoudt dat 
we ALLES voor u regelen, van ontwerp tot realisatie. Meer weten? 
Vraag gerust een vrijblijvend afspraak aan om de mogelijkheden te 
bespreken.

Maak vrijblijvend een afspraak

Loodgieter werkzaamheden

Elektra werkzaamheden

Demontage oude keuken

Montage

Plafondwerkzaamheden

Stucwerkzaamheden

Schilder en afwerk werkzaamheden

https://enkakeukens.nl/afspraak-maken/


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 
grondstoffen en bevat weinig andere elementen. 
Daarom is BioBoard 100% recyclebaar.

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

https://enkakeukens.nl/afspraak-maken/


9.0
Beoordeling

www.enkakeukens.nl

Maak snel een afspraak

*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. Vraag naar de
voorwaarden in de winkel!

Showroom Enka Keukens
St. Laurensdreef 20 
3565 AK Utrecht

Tel: 030 246 8205
E-mail: info@enkakeukens.nl

Openingstijden
Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 
Zaterdag 
Zondag

13:00 – 18:00 uur 
09:30 – 18:00 uur 
09:30 – 18:00 uur 
09:30 – 21:00 uur 
09:30 – 18:00 uur 
09:30 – 17:00 uur 
Gesloten

Vind inspiratie op: enkakeukensnlenkakeukensnl enkakeukens
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https://enkakeukens.nl/afspraak-maken/
https://www.qasa.nl/ervaringen/enka-keukens-584
https://enkakeukens.nl/afspraak-maken/
https://www.facebook.com/enkakeukensnl/
https://www.instagram.com/enkakeukensnl/
https://nl.pinterest.com/enkakeukens/_created/
https://enkakeukens.nl/contact/



