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Onze lade met de perfecte hoogte
van 14,4 cm garandeert heel veel
opbergruimte en stijlvolle belijning.

Hier is zelfs plek voor grotere
keukenbenodigdheden zoals

soeplepel of garde.

Bestekbak Black Edition met 
softtouch antislipoppervlak.

Bestekbak Concept, antraciet, 
met messenblok.

Bestekbak Move, zilvergrijs, met 
folierolhouders

individuele
uitrustingen



Bestekbak hout eiken met houder voor 
kruidenpotjes en antislipmat in antraciet.

Bestekbak hout essen zwart met messenblok, 
kruidenmolens en kleine voorraadpotjes.

Universele indeling van eiken met massief houten 
staven voor een individuele indeling van de ruimte.

Universele indeling van zwart essen 
met massief houten vakverdelers voor 

afzonderlijke vakken en 6 voorraadbussen.

Universele indeling, 2 aluminium profielen 
met 4 kunststof vakverdelers voor 
individuele indeling van de ruimte.

Universele inrichting uit beuken met massief houten 
vakverdelers voor een individuele indeling van de ruimte.



opbergruimte



TOPLAMINATE
Kan tegen een stootje

PRAKTISCH EN VEELZIJDIG

Invictus Sandy Gravel

TopLaminate is functioneel
en onderhoudsarm, en kan
best tegen een stootje. Lekker
makkelijk in de keuken, dus!
En omdat er zoveel kleuren
en structuren zijn, is er
voor iedere smaak wel een
TopLaminate keukenblad.

Nieuw: Invictus en Sandy Gravel

Invictus is veel donkerder, en 
heeft de looks van marmer. De 

ader is licht met een bruine toon. 
Dit keukenblad kan prachtig 

gecombineerd worden met goud 
en koper.

BEWUSTE KEUZE!

Van alle nieuwe en bestaande
kleuren in de TopLaminate collectie

is ook een duurzame uitvoering.
Je keukenblad wordt dan gemaakt
van Greengridz: een innovatief en
milieuvriendelijk basismateriaal.

NATUURGETROUW OPPERVLAK

DECORTOP
Met voelbare structuren

Braveheart Discovery

Van beton tot steen, van
warm hout tot verroest
staal: het extra dikke
laminaat DecorTop heeft
een natuurgetrouw oppervlak
met een diepe, grove
structuur die je kunt voelen.

Nieuw: Invictus en Sandy Gravel

Braveheart brengt direct balans 
in je keuken. Met Discovery 

introduceren we ‘marmer’ in 
de collectie. Het is een stoere, 

donkere kleur met lichte aders. 

BEWUSTE KEUZE!

Van alle nieuwe en bestaande
kleuren in de DecorTop collectie is
ook een duurzame uitvoering. Het

keukenblad wordt dan gemaakt van
Greengridz: een innovatief 

milieuvriendelijk basismateriaal.



TOPCORE
Stootvast, watervast en hygiënisch

ONDERSCHEIDENDE TOPLAAG

Maya Gold Grandala

Een TopCore keukenblad is
stootvast, watervast en
hygiënisch. Maar de ware
kracht van TopCore zit in de
toplaag. Want de structuren
zien er niet alleen uit als
hout of steen, ze voelen ook
echt zo aan!

Nieuw: Maya Gold en Grandala

De nieuwe kleur Maya Gold 
geeft het keukenblad een warme 

uitstraling. Voor wie van sfeer 
houdt, maar het niet te wild wil!

Grandala is een mooie repro van 
klassiek hardsteen..

NATUURLIJKE UITSTRALING

EVORA QUARTZ
Mooi & hygiënisch

Nemesis Terni

Een composietstenen
keukenblad staat voor
gemak. Omdat het grotendeels
uit kwarts bestaat, is
het keukenblad niet poreus
en daardoor hygiënisch.

Nieuw: Nemesis en Terni

Nemesis is een diepe zwarte 
kleur met witte ader, en eigenlijk 
tijdloos. Terni is een vrijwel effen 

beige tint, die zorgt voor de 
nodige balans in de keuken.



CAMBRIA
Vier nieuwe kleuren

EXCLUSIEF COMPOSIETSTEEN

Skara Brea Clovelly

Zeg je Cambria, dan zeg je:
superexclusief! De 4 nieuwste
kleuren zijn dat zeker: Skara
Brea, Woodcroft, Clovelly en
Havergate. De uitgesproken
dessins zijn uniek.

Nieuw: Skara Brea, Woodcroft, 
Clovelly en Havergate

Met hun prachtige kleuren, 
patronen en afwerkingen geven 

de Cambria werkbladen een 
unieke sfeer aan je keuken. 

VOOR DE DESIGNKEUKEN

EVORA QUARTZITE
Best of both worlds

Kwartsiet is puur natuur.
Het steen heeft de klassieke
uitstraling van marmer, en
is net zo hard als graniet.
Een unieke steensoort met
natuurlijke patronen, dus.
Een aanrader voor de luxe
keuken!

Zes nieuwe kleuren

Welke kleur je ook kiest; elk blad 
is uniek en heeft eigen natuurlijke 

patronen en kleurschakeringen.

ÉLK BLAD IS UNIEK!

Omdat geen enkele plaat hetzelfde
is en unieke patronen,

heeft is een bestelling van een
Evora Quartzite maatwerkblad

altijd op aanvraag.
basismateriaal.

Woodcraft Havergate

Breccia
Imperiale

Infinity 
Black

Sky White Taj Mahal Deap Blue Pardonia



Hoge kwaliteit keukens,
goede service en blije klanten!

Volledige ontzorging van uw 
keukenwerkzaamheden

Enka Keukens staat voor complete ontzorging, wat inhoudt dat we ALLES voor 
u regelen, van ontwerp tot realisatie. Meer wetem? Maak gerust een vrijblijvend 

afspraak om de mogelijkheden te bespreken met een heerlijk kopje koffie.

Loodgieter werkzaamheden

Elektra werkzaamheden

Demontage oude keuken

Montage 

Plafondwerkzaamheden

Stucwerkzaamheden

Schilderwerkzaamheden

Afwerk werkzaamheden
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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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