
KEUKEN VARIANT 4 
PROJECT THE MUSE TE ROTTERDAM





INTRODUCTIE
GEFELICITEERD MET UW NIEUWE WONING!

Welkom in Waardenburg!

Van Wanrooij heeft begin december een totaal nieuwe en unieke showroom in 

Waardenburg, direct langs de A2 bij afslag 16, geopend. Van Wanrooij keuken, 

badkamer & tegel warenhuys is namelijk meer dan zomaar een winkel. Het is een 

heuse belevenis. Zo kunt u de inspiratie op doen in onze vier stijlhuizen, een hapje 

eten in onze kookstudio en zelf aan de slag met uw ideale keukenopstelling.

Uiteraard staan onze gastvrouwen en adviseurs klaar om al uw vragen te beant-

woorden.

In de voorbereiding en tijdens de bouw hebben wij nauw contact met de aanne-

mer om uw wensen in goede banen te leiden. De aanpassingen van uw leiding-

werk worden tijdens de bouw meegenomen. Onze eigen maatcontroleur meet 

tijdens de bouw in of uw keuken past in de definitieve ruimte, eventuele afwijkingen 

worden door onze adviseurs met u afgestemd en onze monteurs zorgen vervol-

gens voor een perfect gemonteerd eindresultaat.

De keuken voor project “The Muse”

Voor project “The Muse” hebben we drie keukenaanbiedingen voor u uitgewerkt. 

De keukens zijn compleet en bouwkundig afgestemd op de indeling van uw wo-

ning. U treft de impressies in deze brochure. Onze advsieurs helpen u graag. U kunt 

hiervoor contact met ons opnemen op 0418-556666



DE KEUKEN
SIEMATIC SC10

De prijs die wordt weergegeven is inclusief 21% BTW en geldt voor de complete keuken, inclusief:

• Inbouwapparatuur 

• Werkblad

• Leidingwerk

• Montage en aansluiten van de apparatuur. 

Totaal          € 10.000,-        



DE APPARATUUR

De prijs die wordt weergegeven is inclusief 21% BTW en geldt voor de complete keuken, inclusief:

• Inbouwapparatuur 

• Werkblad

• Leidingwerk

• Montage en aansluiten van de apparatuur. 

Siemens stoomoven CD834GBS1

Siemens kookplaat ET645HF17E

•  4 Verwarmingssystemen

• FullSteam functie: voor het makkelijk, gezond  

 en smaakvol bereiden van gerechten.

•  CookControl

•  TFT display met tiptoetsen

•  Inhoud: 38 liter

• Keramische kookplaat met 4 zones

• Touchcontrol bediening

• 17 vermogensstanden

• 1 variabele kookzone

Siemens wandafzuigkap LC97BA532

• Elektronische besturing

• 3 x 3 W LED verlichting

• 4 Snelheden inclusief intensiefstand

• Geschikt voor afvoer en recirculatie

• Afvoercapaciteit: maximaal 730 m³/h



Siemens koelkast KI18LV52

• 3 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan   

 2 verstelbaar

• Netto inhoud koelruimte: 112 liter

• Energieklasse A+

Siemens vaatwasser SN69M001NL

• 4 Speciale functies

• Indicatie programmaverloop door LED

• 12 couverts

• 6 programma´s

• Energieklasse A+





KLEUREN

Ondertaand zijn de kleuren van de SieMatic uitvoering weergegeven. 

Lotuswit Sterlinggrijs

Oak natural Mali wenge

Grafiet

Magnoliawit

Pine truffelbruin 
horizontaal

Truffelgrijs

Ecrupinehorizon-
taal 

Greige

Oak natural 
grijs

Zandpinehorizon-
taal

Pine titanium 
horizontaal

Noten titanium
horizontaal 
decor



WERKBLAD

De  uitgewerkte keuken is uitgerust met een composietstenen werkblad, met een dikte van 2 cm. 

Composietsteen bestaat overwegend uit kwarts; hetzelfde natuurlijke materiaal dat ook in graniet 

zit. Daardoor is het ook hard, en heeft het zo’n natuurlijke uitstraling. Maar anders dan graniet is 

composietsteen niet puur natuur. Aan de mineralen worden namelijk een bindhars en pigmen-

ten toegevoegd. In die toevoeging ligt ook het voordeel van composietsteen. De combinatie van 

mineralen, hars en het fabricageproces zorgen ervoor dat het blad niet poreus is. De pigmenten 

kleuren de bladen in een scala van tinten.



DE SHOWROOM

We zien u graag in onze nieuwe showroom in Waardenburg om u de voorgestelde 

keuken, apparatuur en werkbladen te tonen. Uiteraard bestaat ook de mogelijk-

heid dat we voor u een “maatwerk” keuken ontwerpen en uitvoeren. Onze advi-

seurs helpen u graag. Binnen lopen en inspiratie opdoen kan altijd, om echter ze-

ker 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 op 0418-556666.

Adresgegevens:

Regterweistraat 5

4181 CE Waardenburg (A2, afslag 16)

tel: 0418-556666

www.vanwanrooij-warenhuys.nl

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






