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EILANDKEUKEN 
» ca. 180 / 280 cm

» Decor eiken nero

COMPLEET MET 

» 5 apparaten

» Spoelbak en kraan

De voordeligste

KEUKENZAAK

In 3 
fronten voor 
dezelfde prijs  

leverbaar!

Daarom kiest u voor Primo Keukens!
“Wij willen de voordeligste keukenzaak zijn en dat maken we waar. Daarnaast kunt u rekenen op een betrouwbare en snelle levering. Van onze klanten beveelt 96%  

  ons aan.”    

7.695,-
Inclusief apparatuur

klantenvertellen.nl
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HOEKKEUKEN
» ca. 345 x 245 cm

» Decor beton terra grijs

COMPLEET MET 

» 5 apparaten

» Spoelbak en kraan

In 8  
fronten voor 
dezelfde prijs  

leverbaar!

6.500,-
Inclusief apparatuur

6.575,-
Inclusief apparatuur

In 8 
fronten voor 
dezelfde prijs 

leverbaar!

De prijzen van de keukens zoals getoond zijn exclusief accessoires, showroom aankleding (en montagewerk). 
Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

MODERNE HOEKKEUKEN 
» ca. 245 x 185 cm

» Decor Laklaminaat, wit ultramat

COMPLEET MET 

» 5 apparaten

» Spoelbak en kraan

Wij meten uw keuken precies op en bepalen 
de plaats voor water- en stroomaansluitingen 
als basis voor een individuele keuken layout.

MEET 
SERVICE

Onze speciaal opgeleide keuken-advi-
seurs nemen de tijd om u alles te vertellen 
over actuele keukentrends.

INDIVIDUEEL  
ADVIES

Op basis van de plattegrond van uw keuken 
en rekening houdend met uw persoonlijke 
wensen en behoeften plannen onze keuken-
adviseurs uw droomkeuken.

COMPUTER- 
LAYOUT

Bij Primo Keukens is de keuze aan u. Natuur-
lijk kunnen wij u werk uit handen nemen en uw 
nieuwe Primo Keukens keuken laten monteren. 
Maar misschien vindt u het wel veel leuker om 
het zelf te doen!

 
MONTAGE

We leveren stipt op het afgesproken tijd-
stip de keuken bij u af.

STIPTE  
LEVERING

Onze service  
voor u:

5.750,-
Inclusief apparatuur

In 5 
fronten voor 
dezelfde prijs 

leverbaar!

RECHTE KEUKEN 
» ca. 370 cm

» Wit hoogglans

COMPLEET MET 

» 5 apparaten

» Spoelbak en kraan

» Verlichting

»  Stijlvolle en trendy 
            woonkeukens.



54

EILANDKEUKEN 
» ca. 180 / 250 x 100 cm

» Grafiet zwart ultramat

COMPLEET MET 

» 5 apparaten

» Spoelbak en kraan

8.750,-
Inclusief apparatuur

Natuursteen, keramiek of composiet

           Het ideale materiaal voor uw keuken

8.450,-
Inclusief apparatuur

HOEKKEUKEN 
» ca. 247 x 340 cm

» Decor beton wit

COMPLEET MET 

» 5 apparaten

» Spoelbak en kraan

In 8 
fronten voor 
dezelfde prijs 

leverbaar!

In 8  
fronten voor 
dezelfde prijs 

leverbaar!

7.250,-
Inclusief apparatuur

MODERNE WOONKEUKEN
» ca. 245 x 308 cm

» Decor Laklaminaat,  

   taupe grijs ultramat

COMPLEET MET 

» 5 apparaten

» Spoelbak en kraan

In 8 
fronten voor 
dezelfde prijs 

leverbaar!

» Koken als een chef-kok? 
 In deze keuken geen probleem.

»  Vele moderne  
     keukens.

De prijzen van de keukens zoals getoond zijn exclusief accessoires, showroom aankleding (en montagewerk). 
Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

Uniek natuursteen, keramiek of composiet. Schoonheid is vooral een uiter-
lijke kwestie. Juist het werkblad en het keukenfront zijn door de jaren heen 
het eerste en het laatste waar het oog dagelijks op valt. Neem dus even de 
tijd voor de werkbladenstudio. Want een unieke uitstraling en waarde krijgt u 
met werkbladen van natuursteen, keramiek of composiet door zijn bijzondere 
uiterlijk en uitstekende hygiënische eigenschappen. 

De cyclus van een Primo Keukens-keuken

PEFC/04-31-1281

Om dit doel te bereiken, kijken we naar elke fase in de levenscyclus van een 
keuken: van het bos waar de grondstof, hout, vandaan komt, tot de machi-
nes waarmee de keuken wordt gemaakt, tot het moment waarop de eindklant 
besluit dat een nieuwe keuken nodig is. Grondstoffen, toeleveringsketen, pro-
ductie, vervoer, handel of levensduur - elk van deze punten biedt mogelijk-
heden om de toekomst op onze planeet leefbaar te houden. En wij maken 
gebruik van dit potentieel - met innovatieve ideeën die ook controleerbaar zijn.
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In 8 
fronten voor 
dezelfde prijs 

leverbaar!9.500,-
Inclusief apparatuur

De prijzen van de keukens zoals getoond zijn exclusief accessoires, showroom aankleding (en montagewerk). 
Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

7.500,-
Inclusief apparatuur

7.695,-
Inclusief apparatuur

TRENDKEUKEN 
» ca. 245 x 308 cm

» Decor Laklaminaat,  

   zand ultramat

COMPLEET MET 

» 5 apparaten

» Spoelbak en kraan

HOEKKEUKEN
» ca. 277 x 270 cm

» Decor eiken Havanna

COMPLEET MET 

» 5 apparaten

» Spoelbak en kraan

» Verlichting

In 8 
fronten voor 
dezelfde prijs 

leverbaar!
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»  Met innovatieve
  anti-fingerprintcoating.

KEUKEN MET SCHIEREILAND
» ca. 347 / 212 cm 

» Mineraalgroen ultramat

COMPLEET MET 

» 5 apparaten

» Spoelbak en kraan

In 3 
fronten voor 
dezelfde prijs 

leverbaar!

Een keuken om 
              aan te raken.

Matte oppervlakken in de keuken zijn trendy, Ze vallen niet alleen 

op, maar zijn ook tijdloze blikvangers. Helaas verschijnen er vrij 

snel vervelende vingerafdrukken.

Ervaar met de hoogwaardige anti-fingerprintcoating een mat-

te keuken zonder vingerafdrukken in 10 verschillende kleuren. 

Deze fronten blijven langer schoon en zijn gemakkelijker schoon 

te maken.

Kortom; creëer een keuken die je echt kunt aanraken en fluweel-

zacht aanvoelt.
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De prijzen van de keukens zoals getoond zijn exclusief accessoires, showroom aankleding (en montagewerk). Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

EILANDKEUKEN 
» ca. 308 / 220 cm

» Decor leisteengrijs / 
   decor beton grijs

COMPLEET MET 

» 5 apparaten

» Spoelbak en kraan

» Verlichting

Daarom Primo Keukens! 23
SD

01
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9.350,-
Inclusief apparatuur

»  Geen ondoorzichtige acties; een Primo prijs is altijd 
een scherpe en eerlijke prijs 

»  Snelle en betrouwbare levering, inmeten en plaat-
sing kan door “onze” montagedienst vakkundig 
worden uitgevoerd

»  Géén aanbetaling
»  Gratis 3-D tekening
»  Duitse topkwaliteit  

en milieubewust geproduceerd
»  Leidingschema kostenloos mogelijk

In 8 
fronten voor 
dezelfde prijs 

leverbaar!

info@primokeukens.nl | www.primokeukens.nl

Heerenveen
Jousterweg 42 
(0513) 61 70 66

Meppel
Zomerdijk 3a
(0522) 27 65 01

Kampen
Zambonistraat 4
(038) 820 03 66

Dronten
De Aar 37  
(0321) 72 80 06

Almelo
Bornsestraat 22  
(0546) 72 33 11

Roden
Wilhelminastraat 12-12a 
(050) 2074361

Hardenberg
Lange Spruit 5 B 
(0523) 72 58 00

Emmen
Abel Tasmanstraat 21 
(0591) 26 00 73

Volg ons op 


