PETERs KEUKENWERELD

Woonkeuken

Afmetingen eiland: ca. 244 x 94 cm, Kastenwand: ca. 185 cm,
front: Wit hoogglans, werkblad: Composiet
Apparatuur Bosch, Incl. kokend waterkraan Franke

Moderne keukens

Landelijke keukens

9.770
excl. Montage en transport

Houten keukens

€

HALLO EN WELKOM
bij Peters keukenwereld

Mijn naam is Peter Smeets. Ruim 10 jaar geleden is mijn passie voor
keukens ontstaan. Ik heb in de afgelopen 10 jaar bij verschillende
keukenzaken keukens gepland, getekend en verkocht. Zowel de budgetkeukens als de hele exclusieve keukens zijn mij niet vreemd. Overal
heb ik weer meer ervaring opgedaan en meer geleerd. Daarom weet ik
nu precies waar je op moet letten bij het aanschaffen van een nieuwe
keuken. Door goed te luisteren (en te onthouden) naar wat mensen
zeggen en waar ze tegenaan lopen bij het kopen en vooral ook het
gebruiken van een keuken, heb ik een betere manier gevonden om de
klanten te helpen bij de aankoop. Daarom heb ik besloten om zelf mensen te gaan adviseren en te begeleiden bij de aanschaf van een nieuwe
keuken of het renoveren van de bestaande keuken. Het is immers zo
ongeveer de belangrijkste ruimte in uw woning, daar moet goed naar

Woonkeuken

Afmetingen eiland ca. 204 x 90 cm, Kastenwand: ca. 367 cm,
Open-kast systeem: ca. 185 cm. Front: Lak laminaat zwart
super mat / Eiken Havanna look, Werkblad:
Eiken Havanna look, Apparatuur Siemens

€
9.798
excl. Montage en transport
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gekeken worden en dienen weloverwogen beslissingen gemaakt te
worden. Ik heb nu de vrijheid om te plannen en te maken waar de
mensen naar vragen. Ik ben niet meer gebonden aan bepaalde merken
of formules en de bijbehorende onmogelijkheden. Ik kan alles leveren,
ook als u naar iets heel specifieks zoekt wat u elders gezien heeft. Ik
heb een selectie van uitsluitend, voor iedere wens, de beste merken en
ik kan dit tegen zeer goede prijzen aanbieden. Of u nu op zoek bent
naar een eenvoudige keuken of een luxe keuken, keukens voor in een
project of naar echt maatwerk, ik kan u altijd helpen. Neem contact
met me op en samen kijken we naar de ruimte en de wensen en maken
we samen een deugdelijk, origineel en praktisch ontwerp! Zodat de
nieuwe keuken ook echt een aanwinst voor uw huis en de leefbaarheid
ervan wordt! De meerwaarde zit in de details! Graag tot ziens!

De GOED
georganiseerde keuken

Onze keukens profiteren van tientallen jaren ervaring en beproefde systemen.
Maar ook van innovaties die het dagelijks leven en werken in onze keuken zo
onmiskenbaar aangenaam en ronduit functioneel maken. Aangenaam werken
in de keuken heeft alles te maken met perfecte organisatie.
Een perfecte organisatie maakt het dagelijks leven in de keuken gemakkelijker en schept orde en overzicht. En omdat we weten dat iedereen zo zijn
eigen wensen en eisen heeft, vindt u in onze modulaire keukensystemen een
enorm assortiment praktische “keukenhulpjes”.
Of het nu gaat om individueel in te delen inzetelementen voor ladebakken,
milieuvriendelijke afvalscheidingssystemen, ruimtebesparende hoekoplossingen of slimme opberg-oplossingen – met ons kunt u alle kanten op!
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Eilandkeuken

Afmetingen eiland ca. 311 x 96 cm, Kastenwand: ca. 300 cm,
Front: zwart mat lak, Werkblad: Beton look,
Apparatuur AEG

€
14.973
excl. Montage en transport
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DESIGN &
LIFESTYLE –
perfect gecombineerd.

Duidelijke lijnen, chique materialen en een helder gestructureerde
binnenhuisarchitectuur – dat is het kenmerk van onze designkeukens. Met ons brede scala aan gladde, strakke oppervlakken geeft
u uw grote lifestyle-keuken geheel naar eigen wens vorm. Wie
daarbij waarde hecht aan een modern en trendy design, zit met onze
modellen in de aantrekkelijke beton-, schiefer- of keramiekdecors
precies goed.

Woonkeuken

Afmetingen ca. 334 x 214 cm, Front: Antraciet mat lak,
Werkblad: Marmer look
Apparatuur Atag black steel

€
13.471
excl. Montage en transport
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Woonkeuken

Afmetingen ca. 280 x 296 cm, Front Magnolia
mat lak, Werkblad: Kunststof,
Apparatuur Pelgrim

Woonkeuken

Afmetingen ca. 310 cm, Front: Hout look
Werkblad: beton look,
Apparatuur Neff
6

6.995 €

€
6.827

Woonkeuken

Afmetingen kookdeel ca. 210 x 80 cm,
Kastenwand ca 155 cm,
Front Beton look, Werkblad Beton look
Apparatuur Etna

7.631€

INNOVATIEF KEUKENDESIGN,
grenzeloze veelzijdigheid.

Duidelijke lijnen, chique materialen en een helder gestructureerde binnenhuisarchitectuur – dat is het kenmerk van onze
designkeukens. Met ons brede scala aan gladde, strakke
oppervlakken geeft u uw grote lifestyle-keuken geheel naar
eigen wens vorm.
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PETERs KEUKENWERELD

Woonkeuken

Afmetingen ca. 272 x 247 / 158 cm,
Front: hout look / Collor concept Aqua,
Werkblad: hout look
Apparatuur Progress / Faber

€
5.598
Peters Keukenwereld
Kouvenderstraat 97,
6431 HC Hoensbroek
Openingstijden
Di t/m Vrij
9:30 t/m 17:30
Za
9:30 t/m 16:00
Overige dagen en avonden op afspraak

T. 045-3030653
E. info@peterskeukenwereld.nl
Alle prijzen zonder armaturen, verlichting, toebehoren, nisuitrusting en decoratie. Afwijkingen in modellen, kleuren en maten alsmede fouten in prijzen en levermogelijkheden voorbehouden. Alle maten zijn bij benadering. Verkoop zolang de voorraad strekt.
Voor drukfouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

peterskeukenwereld.nl

