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VAN WANROOIJ 
HUYSCOLLECTIE
Bij Van Wanrooij streven we naar de ultieme prijs-kwaliteitverhouding. Het beste 
bewijs hiervan is onze eigen collectie, waarin alles samenkomt waar we voor 
staan. De Van Wanrooij Huyscollectie biedt namelijk de beste kwaliteit tegen de 
beste prijs. Van tegels tot complete keukens en badkamers; de Huyscollectie heeft 
het in huis. De uitgewerkte keukens in deze brochure hebben een mat kunststof 
front dat leverbaar is in de volgende 35 kleuren: 

Kies je favoriete kleur!





 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
  
 

 
  
 

 
  
 

DE KEUKEN - Parallelkeuken

Prijs: €10.250,00 incl. BTW & montage 
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APPARATUUR    
De keuken bevat de volgende apparatuur:

Siemens koelkast KI18RV52

Siemens inductiekookplaat EH845FVB1E

•  Inhoud: 151 liter

•  Mechanische

  temperatuurregeling 

•  Energieklasse A+

• 5 kookzones

• 17 vermogensstanden

• Panherkenning

Siemens vaatwasser SN836X00AE

• Energieklasse A+

• 12 maatcouverts

• 6 programma’s

Siemens combi-magnetron CM636GBS1

•  5 magnetronstanden 

•  3 systemen

•  Inhoud: 45 liter

Siemens afzuigkap LC94BBC50

• Afzuigcapaciteit 330 m³/h

• 3 standen

• geluidsniveau 66 dB(A)
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Heeft u wel voldoende doorloopruimte? 
Bevinden alle apparaten zich wel binnen 
handbereik? Is de werkhoogte eigenlijk 
wel goed?

De antwoorden op deze vragen ervaart u 
meestal pas echt als de keuken eenmaal 
staat. Met onze virtual reality tool heeft u 
de mogelijkheid om dit al te ervaren in de 
showroom. 
Wel zo prettig, want op dat moment is alles 
nog mogelijk!

We zijn de eerste showroom in Nederland waar u virtueel door uw nieuwe 
keuken en badkamer loopt! Een unieke beleving die echt de nieuwe 
keuken en badkamer laat ervaren. 

at een beleving!

Trends kom je overal tegen. Zo ook bij Van Wanrooij. 

Verspreid over ons hele Warenhuys staan de mooiste 

keukens en badkamers in verschillende stijlen. 



   

WERKBLAD
De keukens zijn uitgerust met een Jetstone composiet werkblad van 2 cm dik. Dit 
werkblad is verkrijgbaar in vele verschillende kleuren. Hieronder ziet u een 
aantal voorbeelden van het blad welke in de basis, zonder meerprijs, kan 
worden toegepast.

   

   



Adresgegevens:

Regterweistraat 5

4181 CE Waardenburg (A2, afslag 16)

tel: 0418-556666

Openingstijden:

Ma t/m wo  9.30 - 17.30 uur

Do     9.30 - 21.00 uur

Vrij      9.30 - 17.30 uur

Za      10.00 - 17.00 uur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHOWROOM

We zien u graag in onze showroom in Waardenburg om u de mogelijkheden met 

betrekking tot keukens, sanitair en tegels te tonen. Uiteraard bestaat ook de 

mogelijkheid dat we voor u een “maatwerk” keuken en badkamer ontwerpen en 

uitvoeren. Onze adviseurs helpen u graag. Binnen lopen en inspiratie opdoen kan 

altijd, om echter zeker te weten dat we u van een volledig advies of ontwerp kunnen 

voorzien, vinden we het prettig als u vooraf aangeeft wanneer u langs komt. U kunt 

hiervoor contact met ons opnemen via telefoonnummer 0418-556666.

De inhoud van deze brochure is met zorg samengesteld. Desondanks kunnen er toch onjuistheden of 
fouten zijn opgetreden. Daarom kunnen er aan deze brochure geen rechten worden ontleend. 






