
Keukenbrochure

Parador
Aanbiedingskeukens

Den Haag



Welkom bij  
Bruynzeel Keukens
Gefeliciteerd met de nieuwe woning toekomstige 
bewoners van Parador 

De keuken. Een plek die meer is dan daar waar we gerechten bereiden. Het is de plek waar 
men gezellig samenkomt om de dag te bespreken. Waar vrienden en familie aanschuiven bij   
een spontaan bezoek. En waar belangrijke onderwerpen onder het genot van een goed glas 
wijn ter tafel komen. Wij bieden je alle ruimte om de keuzes te maken die bij jouw leefstijl 
passen. 

In deze brochure vind je een vrijblijvende en scherpe (project)aanbieding van Bruynzeel 
Keukens in Daarnaast kun je er ook voor kiezen om een volledig ander ontwerp te laten 
maken die helemaal aan jouw wensen voldoet. Deze aanpak brengt bijzondere voordelen 
met zich mee, want bij Bruynzeel Keukens in Den Haag Hogewal kennen ze elk detail 
van je woning en van Remstee Hoeve. Bruynzeel Keukens kan jouw keukenwensen met 
alle betrokken bouwprofessionals afstemmen. Zo weet je zeker dat alles met de grootst 
mogelijke zorg en aandacht wordt geleverd, gemonteerd en aangesloten. En dat natuurlijk 
in lijn met de planning voor jouw woning! 

Persoonlijke begeleiding
Wij werken samen met Weboma, De Vries en Verburg en Burglad Real Estate in het 
bouwtraject. Alle details van het project zijn bij ons bekend. Je krijgt dus gegarandeerd 
advies op maat, bij de keuze van jouw keuken. De keuken wordt compleet geleverd en 
gemonteerd, we zorgen ervoor dat de leidingen voor oplevering van de woning op de juiste 
positie zitten. Zo kunnen we jouw keuken direct na oplevering monteren. We ontvangen je 
graag in Den Haag Hogewal, dan ontwerpen we samen de keuken die werkt. Voor jou.  

Team Bruynzeel Keukens Den Haag Hogewal

Bruynzeel Keukens
Den Haag Hogewal
Hogewal 16
2514 HA Den Haag 
T 070 - 356 04 17 
klantcontact@bruynzeelkeukens.nl



Nieuwbouw appartementen met een monumentaal karakter.
Wonen in de wijk die het meest Haags is van allemaal.

Ja, Den Haag kent veel meer wijken. Officieel dan. Want hét Den Haag zoals iedereen 
dat kent, is dat niet die ene wijk: het Statenkwartier? Straten en lanen langs een lineaal 
ontworpen, zo recht. De rode baksteen van de herenhuizen die de wijk kleurt. Trapgevels en 
torentjes als de finishing touch van toch al rijk gedetailleerde architectuur met metselwerk, 
met ramen, met bogen. Hier hebben architecten plezier gehad in hun werk. En nog: aan de 
voet van de wijk, aan de Scheveningseweg 80-82 op de hoek met de Frankenslag, krijgt het 
Statenkwartier uitbreiding. Het verouderde kantoorgebouw maakt plaats voor ‘Parador’. 
Een nieuw appartementengebouw, vormgegeven in een stijl die de architecten van toen 
instemmend zouden begroeten.

Parador



Bruynzeel Keukens dealer van next125

De keukens van next125 staan bekend om het strakke design en functionaliteit. De 
tijdloze uitstraling van de keukens, is het bewuste en duurzame antwoord op kortstondige 
trends. Het keukenmerk biedt hoogwaardige vormgeving tegen een aantrekkelijke prijs. 
Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt voor het keukenmerk. Dit komt op de volgende 
manier terug: 

• next125 is onderscheiden met het PEFC-logo; 
• Warmte wordt opgewekt met het resthout dat overblijft na productie; 
• next125 is in het bezit van een milieuvriendelijk wagenpark;
• Verpakkingsmaterialen worden milieuvriendelijk geproduceerd en verwijderd.

Premium keukens



EEN MIX VAN 
SCHOONHEID EN 
FUNCTIONALITEIT

AUTHENTIC 
KITCHEN
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Deze keuken compleet  
met apparatuur

€ 16.500,-
Inclusief leidingwerk

Het getoonde keukenvoorstel geeft een impressie van een mogelijke keuken 
in de woning. Tijdens het gesprek stemt onze aankoopadviseur de opstelling 
af op de omgevingsruimte. De keuken in het voorstel is uitgevoerd in satijn lak 
in combinatie met eiken fineer. Voor een strak design is er gekozen voor een 
greeploze keuken met een keramiek werkblad.

De keuken is voorzien van een complete apparatenset van AEG. Zo is de keuken
voorzien van een koel-vriescombinatie (SCE618F3LS), inductiekookplaat met 
afzuiging (CCE84543CB), combi-oven (KMK968090B), vaatwasser (FSE52607P) en 
een Quooker type Pro3 Fusion RVS.

Rechte opstelling



Het getoonde keukenvoorstel geeft een impressie van een mogelijke keuken 
in de woning. Tijdens het gesprek stemt onze aankoopadviseur de opstelling 
af op de omgevingsruimte. De keuken in het voorstel is uitgevoerd in satijn lak 
in combinatie met eiken fineer. Voor een strak design is er gekozen voor een 
greeploze keuken met een keramiek werkblad.

De keuken is voorzien van een complete apparatenset van AEG. Zo is de keuken
voorzien van een koel-vriescombinatie (SCE618F3LS), inductiekookplaat met 
afzuiging (CCE84543CB), combi-oven (KMK968090B), vaatwasser (FSE52607P) en 
een Quooker type Pro3 Fusion RVS.

Hoek opstelling

Deze keuken compleet  
met apparatuur

€ 16.500,-
Inclusief montage 
Exclusief verplaatsen en extra leidingwerk



Het getoonde keukenvoorstel geeft een impressie van een mogelijke keuken 
in de woning. Tijdens het gesprek stemt onze aankoopadviseur de opstelling 
af op de omgevingsruimte. De keuken in het voorstel is uitgevoerd in satijn lak 
in combinatie met eiken fineer. Voor een strak design is er gekozen voor een 
greeploze keuken met een keramiek werkblad.

De keuken is voorzien van een complete apparatenset van AEG. Zo is de keuken
voorzien van een koel-vriescombinatie (SCE618F3LS), inductiekookplaat met 
afzuiging (CCE84543CB), combi-oven (KMK968090B), vaatwasser (FSE52607P) en 
een Quooker type Pro3 Fusion RVS.

Schiereiland opstelling

Deze keuken compleet  
met apparatuur

€ 21.450,-
Inclusief montage 
Exclusief verplaatsen en extra leidingwerk



Deze keuken compleet  
met apparatuur

€ 21.600,-
Inclusief montage 
Exclusief verplaatsen en extra leidingwerk

Het getoonde keukenvoorstel geeft een impressie van een mogelijke keuken 
in de woning. Tijdens het gesprek stemt onze aankoopadviseur de opstelling 
af op de omgevingsruimte. De keuken in het voorstel is uitgevoerd in satijn lak 
in combinatie met eiken fineer. Voor een strak design is er gekozen voor een 
greeploze keuken met een keramiek werkblad.

De keuken is voorzien van een complete apparatenset van AEG. Zo is de keuken
voorzien van een koel-vriescombinatie (SCE618F3LS), inductiekookplaat met 
afzuiging (CCE84543CB), combi-oven (KMK968090B), vaatwasser (FSE52607P) en 
een Quooker type Pro3 Fusion RVS.

Kookeiland opstelling
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KITCHEN
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AUTHENTIC 
KITCHEN

HET STRAKKE 
LIJNENSPEL ZORGT 

VOOR RUST, BALANS 
EN RUIMTE



De manier waarop we eten zal veranderen. De 
manier waarop we ons kleden zal veranderen. 
De manier waarop we leven zal veranderen. 
Wij weten hoe technologie de wereld rondom 
ons kan verbeteren. We streven dan ook 
naar innovaties die je het ultieme gevoel van 
vakmanschap geven in je huis, bij het koken en 
bij het doen van de was. We zien je behoeften 
van vandaag én die van morgen. 

Daarom zorgen wij ervoor dat onze apparaten 
niet alleen vandaag je behoeften overtreffen 
maar omarmen we ook de technologie van 
morgen om aan toekomstige behoeften te 
voldoen.

AEG

https://www.bruynzeelkeukens.nl/keukens/keukenapparatuur/merken/aeg


De Kraan die alles kan. Naast koud en warm 
water geeft de Quooker kraan ook 100° kokend 
water. Het is een optie om een Quooker Cube 
toe te voegen, zo heb je direct gekoeld en 
bruisend water. Daarmee zet je zó een pot thee 
of een kan limonade op tafel. 

Quooker

https://www.bruynzeelkeukens.nl/keukens/accessoires/kranen/5-1-kokendwaterkraan
https://www.bruynzeelkeukens.nl/keukens/accessoires/kranen/3-1-kokendwaterkraan


WERKBLADEN
Het keukenblad is één van de meest essentiële 
onderdelen van een keuken. Om die reden heb 
je bij Bruynzeel Keukens een grote keuze uit 
stijlen, materialen en bijbehorende spoelbakken. 
Van kunststof tot natuursteen en composiet, van 
hout tot keramieken keukenbladen. Zo kun je 
zelf kiezen wat jij mooi vindt.



Maak je eigen moodboard
De keuken vinden die bij jou past?

Met de Moodboard Maker creëer je in 10 simpele stappen  
een visueel overzicht van al jouw keukenwensen.

We nemen je graag mee in de wereld van 
Bruynzeel Keukens. Laat je inspireren op de 
manier die bij jou past.  
 

Keukeninspiratie opdoen kan in ons 
inspiratieboek op verschillende manieren. 
Zoals altijd bieden we een uitgebreid kijkje in de 
keukencollectie. Maar er is nog meer mogelijk! Op elke 
pagina is een QR-code te vinden met meer informatie 
over de keuken. Denk hierbij aan kleurmogelijkheden en 
de prijs. Wist je dat het zelfs mogelijk is om een keuken in 
AR (Augmented Reality) te projecteren in je eigen ruimte 
met behulp van deze codes? 

Keukeninspiratie
Waar en wanneer je maar wilt 
keukeninspiratie opdoen?  
 
Via de website:
• Bekijk je onze uitgebreide 

keukencollectie.
• Projecteer je keuken in jouw ruimte.
• Kijk binnen bij tevreden klanten.
• Maak gemakkelijk een afspraak.
• Ontwerp je eigen keuken.

Elke keuken die we bij Bruynzeel Keukens 
ontwerpen is volledig gebaseerd op de persoonlijke 
stijl, keukenruimte en wensen van onze klanten. 
Neem eens een kijkje in de keuken van tevreden 
klanten via onze socials en laat je inspireren!  
 
Ben jij zelf ook gek op keukenstyling? En wil je 
anderen inspireren met jouw Bruynzeel keuken? 
Gebruik dan op Instagram #bruynzeelkeukens en je 
ziet jouw foto binnenkort terug op onze website.

Website

Social media

https://sk.epaper-publishing-one.de/html5/next/next125_katalog_2022_nl/
https://www.bruynzeelkeukens.nl/digitaal-inspiratieboek
https://www.bruynzeelkeukens.nl/moodboardmaker
https://www.bruynzeelkeukens.nl/


Cornelis Bruynzeel opent de eerste 
fabriek: stoomtimmerfabriek 
De Arend aan de Zwaanshals in 
Rotterdam.

Tijdens de wederopbouw na de 
oorlog richten we ons met name op 
nieuwbouwprojecten. De Bruynzeel 
keuken wordt dé standaard in de 
Nederlandse woningen. 

De zeegroene keuken

Als medewerkers aan Cees 
Bruynzeel vragen welke kleur het 
eerste proefmodel moet krijgen, 
denkt hij direct aan de zeegroene 
zomerjurk die hij voor zijn vrouw 
kocht toen zij elkaar ontmoetten 
in de zomer van 1918.

Bergen op Zoom wordt de 
nieuwe locatie voor de productie 
van vloeren, keukens, kasten en 
potloden. 

Het bedrijf verhuist naar Zaandam, 
het centrum van de Nederlandse 
houtindustrie. 

1897

1946 1967

1920

Sinds 1937.

Onze historie
Op 21-jarige leeftijd begint Cornelis Bruynzeel met werken bij het ambachtelijke 
timmerbedrijf van zijn vader. Eén ding weet hij zeker: hij wil het helemaal anders gaan 
doen. Hij ziet dat door mechanisatie steeds meer producten in kortere tijd gemaakt kunnen 
worden. Zijn wens? Fabrikant worden van betaalbare producten voor zoveel mogelijk 
mensen. Na jaren weet hij zijn vader te overtuigen en opent in 1897 Stoomtimmerfabriek 
De Arend. Hier maakt de familie Bruynzeel deuren, vloeren, trappen en kozijnen. 

Geïnspireerd door bedrijven als Ford is het Cornelis’ droom om uiteindelijk één product te 
ontwerpen dat betaalbaar is voor veel mensen én gemakkelijk is in gebruik. In de jaren ’20 
ziet hij een markt ontstaan voor keukens. 

Piet Zwart
Niet lang daarna ontmoet hij kunstenaar Piet Zwart. Na veel 
experimenteren, start Piet in 1935 samen met technici met het 
opmeten en analyseren van bestaande keukens. De keuken was 
destijds erg onhandig ingericht en zorgde ervoor dat het werken in 
de keuken zwaar was. Piet concludeert dat de keuken zo ingericht 
moet worden dat men ‘arbeid zonder overbodige inspanning kan 
verrichten’. Samen met Cornelis Bruynzeel gaat hij aan de slag 
met het ontwerp van een keuken waar met veel gemak en plezier 
iedere dag in gewerkt kan worden en die betaalbaar is (machinale 
serieproductie is dus een voorwaarde).  

De eerste Bruynzeel keuken kwam in 1937 tot stand en werd vanwege de uitstraling en 
functionaliteit een van de meest geavanceerde keukens in het Europa van de jaren ’30. 



Duurzaam
geproduceerd

Met respect voor onze planeet
 
We vinden het niet alleen belangrijk dat jouw keuken helemaal bij jou past, maar zien het ook 
als onze taak om deze keuken op een verantwoorde manier te produceren. Binnen Bruynzeel 
Keukens maken we bewuste keuzes als het gaat om de herkomst van materialen en gaat een 
groot deel van ons houtafval terug naar de spaanplaatleverancier. Deze maakt van ons afval 
nieuw spaanplaat, waar wij weer nieuwe keukens van maken. Ons productieproces is zelfs 
volledig CO2-neutraal!  Ben je benieuwd wat Bruynzeel Keukens nog meer doet op het gebied 
van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? We vertellen je graag meer!  

Binnenkort nemen wij vanuit Bruynzeel Keukens contact met je op 
om een afspraak te maken. Daar maken we samen een persoonlijk 
ontwerp voor de keuken die werkt. Voor jou.
 
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met 
ons op. Graag tot ziens!
 
Team Bruynzeel Keukens.

Persoonlijk keukenontwerp

Bruynzeel Keukens
Den Haag Hogewal
Hogewal 16
2514 HA Den Haag 
T 070 - 356 04 17 
klantcontact@bruynzeelkeukens.nl

© Bruynzeel Keukens • Hoewel dit overzicht met uiterste zorg is samengesteld kan het zijn dat de afgebeelde kleuren 
afwijken van de werkelijkheid. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Bruynzeel Keukens kan tevens niet 
aansprakelijk worden gesteld voor het afwijken van de informatie, wijzigingen, zet- en drukfouten die deze brochure bevat.

https://www.bruynzeelkeukens.nl/duurzaam


Ontspannen kiezen
Direct de juiste prijs

Zonder onderhandelen
Voor elk budget

Geen aanbetaling
Duurzaam geproduceerd

100% Nederlands fabricaat
10 jaar fabrieksgarantie

CBW-erkend

Hier kun je 
altijd op 
rekenen

bruynzeelkeukens.nl
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