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KORTING
op je gehele keuken*

25% MONTAGE
GRATIS++

*vraag naar de voorwaarden



v.a.v.a.
€10.900,-€10.900,-

verkrijgbaarverkrijgbaar

living
working

cooking



technology
innovative

v.a.v.a.
€22.999,-€22.999,-

verkrijgbaarverkrijgbaar



v.a.v.a.
€15.950,-€15.950,-

verkrijgbaarverkrijgbaar

shapes
minimalist

v.a.v.a.
€21.999,-€21.999,-

verkrijgbaarverkrijgbaar

stylish
modern &



v.a.v.a.
€24.950,-€24.950,-

verkrijgbaarverkrijgbaar

unique
modern &



v.a.v.a.
€12.999,-€12.999,-

verkrijgbaarverkrijgbaar

appealing
modern &



v.a.v.a.
€23.999,-€23.999,-

verkrijgbaarverkrijgbaar

exclusive &
special



v.a.v.a.
€15.499,-€15.499,-

verkrijgbaarverkrijgbaar

relaxed
naturel &

beschikbaar 
in vier kleuren!



naturel
authentic

KORTING
op je gehele keuken*

25% MONTAGE
GRATIS++
*vraag naar de voorwaarden

v.a.v.a.
€16.950,-€16.950,-

verkrijgbaarverkrijgbaar



PRAKTISCHE INFORMATIE

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. 



opbergruimte

Naast het geweldige aanbod 
aan individuele, functionele 

‘‘keukenhulpjes’’ hebben wij ons 
heel intensief bezig gehouden 

met de huiselijke vormgeving van 
de keuken en ons keukensysteem 

verder ontwikkeld. Dat heeft 
zowel praktische als fraaie 
vormgevings-elementen 

opgeleverd, die het hart sneller 
laten kloppen. 



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



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



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.



8.9
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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