
*ACTIE GELDIG VAN 07/09/2022 TOT EN MET 31/09/2022 BIJ BESTELLING VAN EEN NIEUWE KEUKEN. VOORWAARDEN: VRAAG ERNAAR IN ÉÉN VAN ONZE TOONZALEN. 
VOOR MEER INFORMATIE VRAAG ERNAAR IN ÉÉN VAN ONZE TOONZALEN. DEZE ACTIE IS NIET CUMULEERBAAR MET ANDERE ACTIES,



1. Gratis advies omtrent kleuren en materialen

2. Wijzigingen aan de keuken zijn steeds mogelijk 

tot voor de bestelling

3. Gedetailleerde bespreking van alle kasten en 

toestellen van jouw keuken

4. Technisch advies en het opmaken van         

technische plannen van de keuken

5. Puntje 5 ontdek je samen met ons!

Beleef jouw keuken.
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Keukens De Abdij, 
trendsetter in de 

keukenwereld.

Waarom je eigen 
gratis persoonlijke 
binnenhuisarchitect?

MEER INFO
VIA ONZE
WEBSITE



Een keuken wordt steeds belangrijker in het 
dagelijkse leven. Het is de belangrijkste ruimte 
in huis geworden, hoeveel tijd van de dag spen-

deren we in onze keuken? Reken het eens uit, veel 
meer dan je denkt. Het is dan ook belangrijk dat wij 
samen de juiste keuken creëren, volledig naar de 
behoeften en smaak van de klant, dit volgens een 
onderbouwd advies. Met ons nieuw toonzaalconcept, 
waar de ultieme keukenbeleving centraal staat. Wil-
len wij ervoor zorgen dat iedereen kan zien hoe een 
keuken in een woning staat/past. Dit moet de keuze 
vergemakkelijken.

De klant zoekt naar een ontwerp, een stijl die past 
in zijn ruimte, zijn huis, zijn thuis. Wij hebben de 
juiste mensen ter beschikking die deze wens kunnen 
invullen. Het gepaste advies zorgt voor het gepaste 
ontwerp. Daarbovenop krijgt elke klant een persoon-
lijke interieurarchitect toegewezen. Elke klant krijgt 
gepast interieuradvies voor zijn keuken; kleuradvies, 
lichtadvies, 3D visualisaties en ga zo maar door. De 
ideale keuken kan enkel zo gevormd worden.

Aan de hand van de oppervlakte van jouw 
bijkeuken en wat je er in wil doen en wil kun-
nen opslaan, ga je met jouw keukenadviseur 
aan de slag om jouw ideale inrichting uit te 
zoeken. Heb je een wasmachineaansluiting 
in jouw bijkeuken? Dan kan je een kast om 
jouw wasmachine en droger laten bouwen, 
zodat deze uit het zicht staan. Handige lades 
voor de wasmiddelen en zelfs een kast waarin 
alle gezinsleden hun was kunnen 
scheiden behoren ook tot 
de mogelijkheden.  De 
strijkplank? Die berg 
je handig op in een 
speciaal daarvoor 
ontworpen kast. 

100% op maat
van jouw wensen.

Trendsetter in de 
keukenwereld.

Beleef jouw keuken.
Pagina 3

keukensdeabdij.be

2 jaar prijsvast reserveren met 
levenslange service garantie!



Specialist in 
landelijk.

Beleef jouw keuken.
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DUURZAME PRODUCTIE
EN DE HOOGSTE KWALITEIT.

Luxe keukens met top design aan betaalbare prijzen. Naast mooie 

keukens, zijn we ook ver vooruit als het gaat om het milieu. Onze 

Greenline kasten zijn gemaakt van Bioboard – dit materiaal is 

gemaakt van gewassen en planten. Dit vormt de basis voor een 

supersterke keukenkast. Kan je voorstellen hoe lang dat keuken-

deurtje op de kast blijft hangen? Het mooiste komt nog: een bespa-

ring van 37% aan hout ten opzichte van een normale keukendeur. 

Duurzaam wil zeggen: het aantal bomen blijft in stand – voor elke 

gekapte boom wordt er een nieuwe geplant.

Specialist in modern.

Beleef jouw keuken.
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Specialist in 
woodline.

Beleef jouw keuken.
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AARTSELAAR
Antwerpsesteenweg 65

Tel.: 03 202 44 60

NINOVE
Weggevoerdenstraat 76

Tel.: 054 34 19 98 `

BRUGGE
Maalse Steenweg 166

Tel.: 050 60 14 74 

LIER
Antwerpsesteenweg  475

Tel.: 03 202 45 10 

MERKSEM
Bredabaan 994A
Tel.: 03 257 33 20 

TIELT-WINGE
Gouden Kruispunt 33

Tel.: 016 31 13 60 

WAASMUNSTER
Grote baan 156

Tel.: 03 776 57 05

WAREGEM
Gentseweg 615

Tel.: 056 29 29 31

ZEMST
Hoge Buizen 1

Tel.: 015 67 60 69

ZOERSEL
Rodendijk 18 C

Tel.: 03 354 55 25

Doorlopend open van 10 tot 18u - steeds open op zondag.



Beleef jouw keuken.
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Na de aankoop van jouw droomkeuken wordt je in con-

tact gebracht met je persoonlijke interieurarchitect. Nu 

begint de definitieve afwerking van jouw keuken en hier-

bij is het juiste advies zeer belangrijk. Samen overlopen 

jullie alles tot in de kleinste details. Pas wanneer alles 

aan jouw keuken volledig naar wens is, wordt de keuken in 

bestelling gebracht.

Onze mensen, elke dag 
bezig met hun passie.

Dennis
Keukenadviseur

Dennis
Keukenplaatser

Lisa
Binnenhuisarchitect

Onze professionele adviseurs zijn je eerste aanspreekpunt, zij 
ontvangen jouw met plezier in één van onze prachtige toonzalen. 
Zij luisteren naar je wensen, overlopen samen de mogelijkheden en 
antwoorden op al je vragen. Ze creëren samen met jou een echte 
droomkeuken, volledig op maat en volgens budget, zonder in te 
boeten aan kwaliteit. Vervolgens verwerken zij alles wat besproken 
is in jouw persoonlijk dossier en wordt dit doorgegeven aan uw 
persoonlijke interieurarchitect.

Dankzij hun jarenlange vakkennis zorgen onze schrijnwer-
kers ervoor dat jouw keuken tot in het kleinste detail per-
fect wordt geplaatst. Jouw droomkeuken wordt boven-
dien tot in de puntjes afgewerkt, vakmanschap zit al meer 
dan 40 jaar in ons bloed.



Beleef jouw keuken.
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Uniek in de keukenwereld: 
de belevingswinkels.
Je wordt als het ware ondergedompeld in een totale belevenis. Waan jezelf in een 
moderne villa, een vakantiehuis in de Provence of sta jij liever te kokkerellen in het 
zonnige Ibiza? Voor ieders smaak wat wils. “Bij ons draait het niet alleen om de kleu-
rencombinatie van jouw keuken, maar wordt er naar de volledige ruimte gekeken.

Bezoek zeker ook eens onze 
nieuwste toonzaal te Zoersel!
Rodendijk 18C
2980 - Zoersel


