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U krijgt dorst van onze  

      prachtige Keukens

Brochure 2013.indd   4 2/17/2016   11:06:20 AM

Handgeschilderd
Een handgeschilderde keuken. U proeft het verschil.

Alle kleuren
In onze eigen, moderne lakstraat, spuiten we uw keuken in elke gewenste kleur.

Eigen Nederlandse fabriek (al meer dan 30 jaar)
In onze ultramoderne fabriek wordt alles naar úw wens gemaakt.

Lades en scharnieren
U krijgt levenslang garantie op lades en scharnieren.

Krans en lichtlijst
Deze worden altijd in verstek geleverd, waardoor u geen naden ziet.

Al meer dan 35 jaar
Jaar in, jaar uit het beste vakmanschap.

Eigen montage en servicedienst
Onze ervaren keukenmonteurs plaatsen uw Tulp Keuken.

Prijs & Kwaliteit
Doordat wij onze keukens zelf maken, krijgt u een scherpe prijs en de beste kwaliteit.

Standaard maxilijn
De onderkasten hebben een standaard hoogte van 78 cm. 

Maatwerk
Wij maken alles voor u op maat, er zijn vele mogelijkheden.

Breed assortiment
Keukens, van eenvoudig tot exclusief.
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Unieke kwaliteit is 

  niet te verbloemen
Tulp Keukens, een sterk merk, dat eruit springt in onze branche. Ons 

merk bestaat al ruim 35 jaar. Tulp is een echt Nederlands product, met 

internationale allure. Onze inkopers zijn altijd op zoek naar de nieuwste 

(milieubewuste) trends en technieken, voor elke keukenstijl. Een landelijke 

sfeer, strak design of rustige eenvoud; we maken het graag voor u klaar in 

onze ultramoderne fabriek. 

U vindt de showrooms van Tulp Keukens op negen locaties door het hele 

land. Met deze brochure hebt u eigenlijk onze tiende showroom in handen. 

Al durven we wel te stellen dat zelfs de mooiste foto’s geen recht doen aan 

het ervaren van een keuken. Voelen, aanraken en proberen, dan krijgt u de 

beste indruk van uw dagelijks leven in de keuken.

We heten u daarom graag persoonlijk welkom. De adressen van onze 

showrooms vindt u op de achterzijde. Kom langs en ontdek waar onze ruim 

200 medewerkers elke dag mee bezig zijn: de beste service, maatwerk voor 

elke klant en afspraak is afspraak. Tulp Keukens is uw chef-kok voor de 

beste prijs en kwaliteit, in 1000 en 1 kleuren!

7
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Helder de Eenvoudige 

  Keukens

Eenvoud laat moderne, gezellige en tegelijkertijd zeer 

individuele keukenvoorbeelden zien. Hier is veel speelruimte 

voor persoonlijke wensen. Op die manier kunt u dus uw eigen 

esthetiek voor het woon- en leefgedeelte van de keuken 

creëren. Bij deze prachtige keukens, die van alle gemakken 

zijn voorzien, draait alles om de functionele indeling van de 

ruimte. Degelijkheid en prijs-kwaliteitsverhouding spelen 

hier een grote rol.
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Deze hoge kastenwand herbergt een ingenieus trapsgewijs 

systeem, dat u tegemoet komt als u de deur opent. Pannen, 

kruiden of broodbeleg; u grijpt nooit mis. Maar dat is niet het 

enige keukengeheim. Ook de lade onder de spoelbak zorgt 

voor een aangenaam praktische verrassing. Het enige dat bij 

deze keuken direct in het zicht springt, is de grote klasse. Zoals 

het onverwoestbare natuurstenen werkblad met kiezels. Of 

de materiaaleigen ruwheid van het wengé front.

Mogen we uw keuken
 met een draaiplateau
    serveren?

 Uw potten en pannen geserveerd op een plateau.  Een praktische verrassing onder uw spoelbak.

 Uniek natuurstenen werkblad met grove kiezels.

 Synergie in ruwhout, zwart glas en acryl.

15
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De één zorgt voor een pan dampende, geurige aspergesoep, 

nummer twee is druk met de marinade voor het vlees en 

de jongste telg doet haar best om haar chocolademousse 

tot een ware traktatie te maken. Deze topkeuken is er echt 

eentje voor het gezin dat koken een warm hart toedraagt! 

De hoge bovenkasten zorgen voor een zee aan opbergruimte, 

dus ingrediënten en kookgerei zijn er altijd genoeg. Als extra 

sfeermaker is er een grote hoeveelheid spots, die deze ruimte 

nóg meer joie de vivre geven. 

Gezellig samen koken
 zonder voortdurend op 

de klok te hoeven kijken

  Wie in deze keuken het woord ruimtegebrek durft te laten vallen, moet eerst eens even 

rustig in de hoge bovenkasten kijken.

 Een goed uitgeruste bestekbak voor al uw kookplannen.

 Alles in deze ruimte is gecreëerd met oog voor detail. Het kunststof werkblad met houtprint zorgt in combinatie met de terugkerende vanillekleur voor een staaltje onvervalste klasse!

17
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 Een composiet werkblad voorzien van onderbouw spoelbak.

Bent u dol op stijlvolle keukens die bij vrijwel iedere inrichting 

passen? Niet weglopen dan, maar even doorlezen. Praktisch, 

eenvoudig en modern, dat zijn dé steekwoorden om deze 

keuken te omschrijven. Wilt u geen buitenlandse designs, 

extra dimensies en panoramalijnen? Mooi, want die vindt u 

hier niet. Wèl een grandioos wit front, veel opbergruimte en 

een onderbouwspoelbak, allemaal in een prachtopstelling. 

Tevreden?

Wij kunnen het  

  simpel houden

18

  Een speelse accessoire legt gewicht in de schaal.

  Sla, even fris en eenvoudig als deze keuken. Warm wit combineert met elke kleur.

19
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in deze nog immer populaire keuken, die de gebruiker het 

water in de mond doet lopen. De praktische carrouselkast 

in de hoek en de lades naast de oven zijn de perfecte 

voorbeelden. Om het geheel te perfectioneren is ook het 

stopcontact nog even subliem weggewerkt, met behulp van 

de lichtlijsten onder de bovenkasten. Het eindresultaat is een 

knap staaltje ultiem gebruikersgemak. 

De rustieke 

 jasmijnkleur domineert, 

  Stevig boerenbrood in een landelijke keuken.  Een warme woonkeuken bij uitstek.

 De rustieke kastjes herbergen topapparatuur.

 De onopvallende vlakscherm afzuigkap houdt de serene sfeer intact. 

21
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lekker brunchen en bezoek ontvangen, privézaken doornemen 

met uw partner, urenlang dineren, een goed boek lezen 

en weer gaan slapen. De opzet is bijzonder stijlvol, vooral 

vanwege de excellente combinatie van kleur (vanille mat) en 

hoogwaardige materialen. 

Let ook op de details zoals het fraaie rolluik op het werkblad, 

ideaal voor het tijdelijk ‘verstoppen’ van afwas. De horizontale 

belijning van het front laat het geheel nóg ruimer ogen. 

Jammer dat uw bed boven staat…

In deze keuken wilt

  u wakker worden,

 Uw keukenhulpjes handig op ooghoogte.

 Decoratief rolluik waar u van alles achter kwijt kunt.  Vanille, een subtiele naad en veel symmetrie. Hèt recept voor relaxed kokkerellen.

Eenvoud | Odessa vanille mat



Nostalgie, fijne herinneringen uit een vervlogen tijd. Droomt 

u graag over vroeger en combineert u het verleden het liefst 

met het heden? Vaak zijn het kleine details die in een keuken 

een warm, sfeervol en traditioneel gevoel oproepen. 

Een kraan met porseleinen handgreep, een kranslijst op de 

schouw of mooie sierlijke pilasters. Met veel gevoel voor 

precisie en ambachtschap zorgen onze vakmensen voor de 

juiste elegantie. In deze keukens is het alsof de tijd even 

heeft stilgestaan.

De zachte smaak van

  Nostalgische
      Keukens

25
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in deze nostalgische keuken zal er altijd ruimte voor zijn, 

dankzij de vele lades en de mooi verlichte glaskasten. Omdat 

de kleurmogelijkheden ontelbaar zijn, geeft u de keuken de 

identiteit die u wenst. En let eens op de sierlijke kranslijst op 

de schouw! Nu alleen nog even energie zoeken om van al dat 

lekkers een heerlijk diner te bereiden.

Het maakt niet 
 uit hoeveel lekkers 
u in huis haalt;

 De strakke moderne kraan komt mooi tot zijn recht boven het donkere werkblad.

 Sfeerverlichting geeft net dat beetje extra aan de klassieke schouw boven het kookgedeelte.  Bij Tulp Keukens begrijpen we dat we vervlogen tijden niet kunnen terugtoveren. We doen 

echter wel ons best om dezelfde sfeer op te roepen en met uw wensen en adviezen gaat dat 

soms boven verwachting goed.

27
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De Engelse stijl staat namelijk helemaal centraal, wat meteen 

opvalt door de typisch Engelse pilasters die tussen de kasten 

zijn geplaatst. Neem daarnaast de sfeervol verlichte glas-in-

lood-kasten en de stoere schouw, en het plaatje is compleet. 

Tea, anyone?

In deze keuken droomt u weg

 naar een prachtige cottage 

op het Engelse platteland

  De sfeervol verlichte glas-in-lood-kasten passen perfect in de ruimte die 

uitblinkt in klasse en gebruiksgemak.

28

  Het duurde niet lang voordat we deze kraan en porseleinen spoelbak aan elkaar koppelden.

 Hoog tijd voor ‘a nice cup of tea’.

 Als onze keukens een eindcijfer kregen van één tot tien, dan studeert deze stijltopper cumlaude af.

29
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Het robuuste fornuis zet meteen de toon. Neem daarnaast 

de liftscharnieren in de bovenkasten, de scheepsluikgrepen 

en het massief eiken front en u begrijpt waarom dit 

staaltje vakwerk in de categorie ‘stoer’ zit. Opvallend is de 

gedetailleerde afwerking van het geheel, zoals exclusief 

eikenfineer in de ombouw om de bovenkasten. 

Als u een nostalgische
 en tegelijkertijd stoere 

keuken zoekt, zit u hier goed 

  Op het horizontale schap vinden uw pronkstukken een mooie plaats. 

30

 De scheepsluikgrepen op de gegroefde kastdeuren geven een stoer effect.

 Alles kunt u kwijt op het ruime stenen werkblad.  Elke keuken moet het beste van twee werelden combineren, in dit geval nostalgie en pure luxe.
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Eén blik op het terrazzo-aanrechtblad met zijn gebroken 

zwart-witte look, en u gaat terug in de tijd. U ruikt haast 

weer de sudderlapjes bij oma. Zelfs het massief eiken front, 

de glaskast en het nisregaal, passen feilloos in het tijdloze 

plaatje. Toch klopt er iets niet. Enig speurwerk door de speelse 

ruimte doet u beseffen dat u toch echt in uw eigen keuken 

staat. Uw grootouders hadden namelijk geen exclusief 

fornuis! 

De klok lijkt 

 een eeuwigheid te 

 hebben stilgestaan

  Handgemaakte schouw met kranslijst om de afzuigkap fraai aan het zicht te onttrekken.

 Composiet aanrechtblad in Terrazzo look met waterkering die we uit Israël halen.   Klassieke keuken vol handgemaakte en natuurlijke accenten.

33
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Niets aan deze keuken is standaard, alles ademt klasse uit. 

Het donkerblauwe eiken front - verkrijgbaar in massief of 

fineer - lakken we pas af als de keuken bij u thuis is geplaatst. 

Zo zorgen we voor een perfecte afwerking. Het werkblad met 

terrazzo look is zes centimeter dik, voorzien van een gefrijnde 

rand. Eén geheel, inclusief uw spoelbak. Het donkere 

kastenblok steekt matglanzend af tegen de witte schouw en 

dito bovenkasten. Maar ook in de details toont deze keuken 

zich een meester: prachtige handgrepen, als knopen in een 

stevig touw. Het geheel heeft een onvervalste zeemanslook.

Ambachtelijk in  

    elke vezel 

  Uw eiken front lakken we ter plaatse secuur af.

34

  Het composiet Terrazzo look werkblad met gefrijnde rand.  De balans tussen diepblauw en gebroken wit.

  Engelse thee en zoetigheid in een hartige keuken.

35
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modern uiterlijk geeft deze keuken zijn eigenwijze karakter. 

Het spoeleiland is een horizontale oase van ruimte, zodat 

u met gemak drie propvolle boodschappentassen vol 

lekkernijen op het Belgische hardsteen kwijt kunt. Alles in 

deze betoverende ruimte ademt luxe. Van de vitrinekast 

met ruime lades tot de brede oven, en van de klassieke 

wandschouw tot de kleur van het geheel: gelakt ivoor. 

Wanneer u nu eindelijk die volle tassen eens uitpakt om de 

brunch te gaan klaarmaken, is nog de vraag. Eerst maar eens 

uw ogen goed de kost geven in dit juweeltje! 

De combinatie van

 natuurlijke materialen  

  en een strak,

  Mat RVS kunststukje waar ook nog water uit komt.

  Opvallend zijn de traditionele knoppen op de deurtjes. Het lijkt een ode aan vroeger.  Het spoeleiland is hier terecht het ‘centre of attention’.

37
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is het vooruitspringende kookgedeelte dat door zijn plaatsing 

alle aandacht opeist. Terecht misschien, maar eigenlijk doet 

dat de rest van de keuken tekort. Want ook de nostalgische 

kraan met porseleinen handgrepen en de massief eiken 

lijsten aan de brede schouw, zorgen ervoor dat er in deze 

ruimte een warme ontspannen sfeer hangt. Zomer of winter, 

vroeg of laat.

De Hoofdrolspeler  
 in deze topkeuken,

38

  In deze oven met ovaalvormig doorkijkraam en handige bediening bakt u de lekkerste koekjes, cakes en taarten.

  Het aanrechtblad en de massieve spoelbak zijn van Belgisch hardsteen. Met de doorlopende smetrand zijn tegels overbodig.  Het zijn vaak de details die een warm, sfeervol gevoel oproepen. De massief eiken lijsten aan de brede schouw 

en de ouderwetse kraan met porseleinen handgrepen zijn uitblinkers in deze nostalgische keuken.

39
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Onze topdesigners zijn weer tot het uiterste gegaan. In deze 

exclusieve kwaliteitskeukens hebben ze strakke vormgeving, 

met oog voor detail, voor het voetlicht gebracht. Deze lijn 

past volledig binnen de huidige minimalistische trend. Alle 

keukens zijn uitgevoerd met hightech apparatuur die geheel 

in stijl is met het strakke design. Vormgeving, techniek en 

functionaliteit staan in deze keukens centraal.

De Design 
   Keukens lusten
  we rauw

41
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Het zwarte glas van de kasten contrasteert uitdagend met 

het roodoranje front onder het zwartglazen werkblad. De 

muurdecoratie met houtprint mag het helemaal afmaken, 

terwijl direct daarnaast een schuine schouw de show steelt. 

De kastenwand is bekleed met chique Wengé fineer, dat uw 

hele keuken in een ander licht zet. Dit fineer bestaat uit echt 

hout, met een horizontale nerf. 

En houdt u ook van handige lades? Dan komt u hier helemaal 

thuis. De twee ruime, roodoranje lades zijn voorzien van een 

notenhouten indeling voor uw borden, bewaarblikken en 

brood. Al met al is het overdag een plaatje en ’s avond des te 

meer, dankzij de subtiele verlichting in de bovenkasten.

Een keuken 
   die durft

  Volop bergruimte onder de beide inbouwovens.

  Luxe notenhouten indeling voor uw borden.

  Luxe notenhouten indeling voor uw brood, kruiden en specerijen.  Subtiele verlichting in de glazen bodem van de bovenkasten.

45
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en dit diepe paars is maar één van de tientallen  

mogelijkheden. De zwevende kasten onderstrepen het 

ruimtelijke effect, en het vrijstaande kookeiland biedt u alle 

bewegingsvrijheid. Ook de afzuigkap hangt los en benadrukt 

daarmee de open sfeer. De robuuste apparatenwand eindigt 

haast subtiel in het aanrechtblad. In de hoge kasten zijn 

niet alleen de oven en magnetron ingebouwd, maar ook 

de vaatwasser zit op een comfortabele gebruikershoogte. 

Het werkblad van composiet, de extra diepe lades met 

blumotionsysteem en de designkraan maken de luxe keuken 

compleet.

 RVS en wit halen het

beste in elke

  kleur naar boven, 

  Een kraan, is een kraan, is een … waar kunstwerk.

  Ondanks de strakke uitstraling van RVS brengt het altijd veel sfeer.  Schijnbaar zwevende kasten met speelse lichtaccenten op de vloer.

47
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Met zijn dikke, massief houten werkblad eist het naast de 

hoogglans gele kastenwand alle aandacht op. Extra mooi is 

de beenruimte aan de lange zijde, zodat u na uw culinaire 

inspanningen meteen kunt aanschuiven. 

Dé blikvanger in dit

  moderne ontwerp is het

 kookeiland dat werkelijk 

   staat als een huis

  Een heerlijk hapje, maar de mooie keuken leidt toch af.

  Alle houten werkbladen die we gebruiken, krijgen na productie een natuuroliebad  

voor een betere duurzaamheid.

  Het robuuste warmhouten werkblad, met prachtig detail: de vingerlastechniek die de 

liggende en staande delen met elkaar verbindt. Even sterk als hardhout uit één stuk.  

49
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Volkomen terecht, want het sfeervolle notenhout, de 

moderne kraan met LED-verlichting en het zwevende 

gedeelte maken de ruimte tot een lust voor het oog! Neem 

daarnaast het gebruikersgemak van de handige lades naast 

het kookgedeelte en het blok dat als zitgedeelte kan worden 

gebruikt en voilà, u heeft stiekem uw keuze al gemaakt. 

Dit is nou typisch zo’n 

 keuken waarin meer dan de 

helft van de gasten tijdens

  feestjes te vinden is 

  U maakt zelf de keuze tussen Noord-Europese eik, Jatoba uit de bossen van Zuid-Amerika, 

Afrikaans mahoniehout of notenhout uit Noord-Amerika.

  Bij stromend warm water rode verlichting, bij koud water blauwe.

  Mooi van buiten én van binnen; onder het notenhout vindt u een zee aan opbergruimte.  De handige lades naast het kookgedeelte zorgen voor optimaal gebruiksgemak. Het blok kan als zitgedeelte worden gebruikt,  

zodat u relaxed de krant kunt lezen terwijl uw partner iets lekkers klaarmaakt. 

51
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Dan is deze design keuken echt een must. De open kast 

biedt namelijk talloze mogelijkheden, van boekenkast tot 

televisiedecor. En wat te denken van het strakke kookeiland 

met vier zitplaatsen, een luxe spoelkraan en prachtig 

verwerkte hoeklades? Als trotse bezitter van deze keuken 

heeft u weer iets minder te wensen over.

Wilt u het liefst elk half jaar 

 een nieuwe look? 

  De kastenwand is voorzien van een grote koelkast met heel veel opbergruimte en een 

mooie combinatie van oven en combimagnetron.

  Door hoeklades in de keuken ontstaat er een zee aan opbergruimte. Op een mooie zomerdag is er niets fijner dan starten met een heerlijk ontbijtje, terwijl de ochtendzon vrij spel heeft door de grote glazen ramen. 

53
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 Strakwitte keuken die weinig nodig heeft om te schitteren.

54

hebben de ontwerpers van deze keuken een open karakter 

gecreëerd. De luxe koelkast en ingebouwde vaatwasser 

ontbreken natuurlijk niet. In combinatie met de hoge 

bovenkasten en het losse kookgedeelte zorgen ze voor een 

vrij gevoel, waardoor u ongetwijfeld inspiratie krijgt voor 

culinaire hoogstandjes.

Door gebruik te maken 

 van licht en ruimte,

 Kasten vol ruimte voor uw mooiste receptenboeken, aardewerk, accessoires, potten, pannen en servies.

55
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Logisch, met een keuken als deze. Wie wil er überhaupt 

nog naar een restaurant, terwijl je zelf de wereld aan 

mogelijkheden bezit? Opvallend en superhandig is het 

zogenaamde TIP-ON-systeem! Kort indrukken en hopla; de 

deur opent zich, zodat u een kijkje kunt nemen tussen de 

grote hoeveelheid lekkernijen die er staan. Deurtje dicht? 

Wederom een zachte beweging en niemand die kan zien dat 

die reusachtige reep pure chocolade op u ligt te wachten. 

Het lijkt een trend om

 steeds meer activiteiten 
binnenshuis te ontplooien 

  Uitbundig, maar ook zonder opsmuk. De deurtjes van deze greeploze kast openen door een 

licht duwtje. Voor u gemaakt in elke gewenste kleur.

 De ultieme interieurkeuken, waar wonen en eten samen komen. Vol kenmerkende details, zoals de verticale greeplijst van de apparatenkast.

  Korflades met opstaande rand van glas. Stapel de borden maar hoog op, hier kan niks uit vallen.

  De greeploze elektrische lades openen na een licht duwtje en het LED-lampje springt aan.
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kleur, indeling en apparaten. Geniet bijvoorbeeld van 

de koelkast ‘American style’. En wat te denken van de 

kolomvormige afzuigkap, die de belijning van de design 

keuken prachtig in stand houdt? Slagroom op de taart is de 

uitstekende - in letterlijke zin - apparatenkolom, die het idee 

geeft dat de stoomoven en het koffiecenter naast de kast 

hangen.

In deze ruimte wordt op

 sublieme wijze gespeeld 

met materiaal,

  Apparatenwand met een stoomoven en een koffiecenter.   Alle lades zijn voorzien van verlichting en soft closure systeem.

  De sterke contrasten in materialen en de strakke belijning zijn kenmerkend voor deze keuken.  Het notenhout in combinatie met hoogglans wit trekt de bezoeker meteen naar het 

kookeiland, dat subtiliteit ademt.
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  Eén blik op deze schoonheid en u bent wakker. En dan is er koffie…

  Ontvang de wereld in uw keuken en doe mee met de kookshows op tv.

is met zijn combimagnetron, koffiecentrum en stoomoven  

voorzien van luxe hulpjes. Een stoere spoelkraan, strak 

vierkante spoelbak en kookplaat met wokbrander voegen een 

extra dimensie toe aan het bijzondere design. 

Als de lasagne dampend uit de oven komt, moet u kiezen. Eet 

u samen in de keuken op de Italiaanse designkrukken - met 

lederen zitting - of in het comfortabele woongedeelte? Qua 

stijl verandert er niets, aangezien het tv-meubel van hetzelfde 

materiaal is als de keuken. De echte perfectionist bestelt zelfs 

kasten en dressoirs in dezelfde stijl. 

De warmrode

  leefkeuken
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 Het traditionele woonkeukengevoel in een spannend jasje.

Design | Eclipse rood gelakt gecombineerd met zwart
61



Smaakvol de Moderne
   Keukens

Bij ons vindt u keukens die u in alle stijlen en maten kunt 

combineren. De moderne keukens in deze serie kenmerken 

zich door eigentijdse elementen in combinatie met 

rustpunten. Alle elementen zijn goed bereikbaar en er is een 

zee aan ruimte voor het bereiden van overheerlijke gerechten. 

We stoppen niet bij een mooie kast en een functioneel 

werkblad, want we vinden dat daarnaast ook alle accessoires 

dezelfde stijl moeten hebben. Of u nu een grote of kleine 

keuken wenst, voor elke ruimte hebben wij een moderne 

oplossing. 
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een diepglanzend front en een wengé werkblad. Dit is een 

opstelling om stil van te worden. Uw keuken als spannende 

en smaakvolle ruimte om gasten te ontvangen, zelfs als u 

niet kookt. Schuif aan op een Italiaanse barkruk, schenk een 

wijntje in of serveer een geurige koffie, vers gezet met de 

ingebouwde apparatuur. Het barblad rust op uw werkblad, dat 

is afgewerkt met de charmante en stevige vingerlastechniek. 

Zelfs de vormgeving van kraan en afzuigkap sluiten naadloos 

op elkaar aan. Werkelijk ieder detail valt perfect op z’n plek.

Een strakke

 apparatenwand met  

  LED-verlichting,

 Greeploze kasten laten hun licht over het eindeloze werkblad schijnen.  Gebeitst zwart eiken met een blauw detail van LED-licht.

 Kraanwater wordt een luxe.

 Keukenwerkblad of robuuste houten eettafel?

67
Modern | Diva acryl wit hoogglans gecombineerd met zwart gebeitst eiken



In dit geval is het echter te verklaren. De kastenwand staat 

namelijk tegen een voorzetwand waarachter verlichting is 

geplaatst, zodat de muur door het licht wordt gebombardeerd 

tot eyecatcher. Om toch nog aan koken toe te komen kunt u 

gebruik maken van de ingebouwde apparatenlijn, die bestaat 

uit een combimagnetron, stoomoven en koffiecenter. 

Sit back and relax.

Er zijn weinig keukens
 waarin gasten zó lang naar

 de muur zitten te staren 

 Aan het zitgedeelte leest u voor het werk nog snel even de ochtendkrant.

  De keuken is uitgevoerd met veel binnenliggende lades, die allemaal zijn voorzien van het 

soft closure system.

  In de half hoge kastenwand zijn drie panoramalijn-apparaten verwerkt.
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Het loungegedeelte staat garant voor gezelligheid, of de 

kinderen er nu een spelletje doen of u er ontspannen een 

boek leest. De vier klepkasten geven de ruimte een breed 

aanzicht en bevatten een zee aan opbergruimte. De warme 

kleur rood voert de boventoon en versterkt (in combinatie 

met het licht onder de bovenkasten) het comfortabele gevoel 

dat u in deze keuken ervaart.

In de categorie ‘sfeervol’ 

 gooit deze keuken
   hoge ogen

  Uw glimmende pannenset kan in de kast met uitdraaiend plateau.

  De klepkasten openen geruisloos en bieden ruimte aan uw borden- en bekerset.   De grens tussen keuken en woonruimte vervaagt. Deze keuken is geschikt voor gezellig 

samenzijn, koken, eten, een spelletje of een goed boek.
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Met zijn zwarte lak, uitgefreesde greep en apparatuur in de 

kleur grafiet staat hij in het middelpunt van de belangstelling. 

En er is nog meer! Wat te denken van de ondiepe kastenwand 

die ook als los dressoir te gebruiken is en de brug aan de 

keuken? Ideaal voor een snel ontbijtje, relaxen met de 

ochtendkrant of ‘s avonds uitgebreid dineren. 

De apparatenwand
 steelt hier de show 

  Eenvoudige elegantie met een Engels accent in de bediening van de kraan.
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  Het typische losse dressoir, de brug en de apparatenwand; individueel zijn het mooie onderdelen, maar ook niet meer dan dat. Samen echter vormen ze een eigenzinnige, inspirerende keuken.

  Een beetje seventies retro brengt muziek in deze moderne keuken.

  Met zijn tweeën is het natuurlijk fijn om gewoon op de Italiaanse designkrukken aan de 

brug te gaan zitten.
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Inbouwapparatuur geïntegreerd in de muur, een stoere 

apothekerskast, ingefreesde greeplijsten, LED-verlichting in 

de kleur die u wenst , wat een topkeuken zeg! En over wensen 

gesproken; het open regaal kan natuurlijk voor talloze 

doeleinden worden gebruikt. Uw favoriete boeken, werkjes 

van de kids, een fleurige bos goudsbloemen, zelfs de televisie 

zou er eventueel een plek kunnen vinden. Heerlijk voor een 

beetje afleiding tijdens het koken van dat verrukkelijke maar 

tijdrovende viergangenmenu! 

Wauw, hier kijkt u 

  uw ogen uit 

 De Siciliaanse keuken gewoon bij u thuis.

  De brede elektrische lades openen door een zacht duwtje en herbergen moeiteloos al uw 

keukengerei.

 Basic lades en kastjes zonder handgrepen laten het hout de show stelen.
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Deze opstelling is even knus als ruimtelijk, waarin u heerlijk 

kookt voor uw gezin, gasten of een dineetje voor twee. Het 

eiken front is verkrijgbaar in elke kleur die u wilt en ademt die 

typische, warme houtsfeer. Het spoeleiland maakt het geheel 

speels en vrij. En in de imposante apothekerskast is meer dan 

genoeg plek voor al uw keukenspullen en kookboeken. In de 

kast schuilt bovendien een verrassing: blanke houtdelen, 

die fris combineren met de kleur van uw keuze. Een strakke 

spoelbak, karakteristieke grepen en het witte blad maken 

deze landelijk/moderne keuken compleet.

De keuken als ontspannen

 ontmoetingsruimte

 Blanke schappen voor uw mooiste keukengerei.   Slanke kraan met bediening op uw werkblad.

  Karakteristieke handgrepen maken het mooi en makkelijk.

  Alle ruimte om samen te kokkerellen.
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De uitgekiende match van strak wit en noten fineer met een 

golvende ribbel. Hier komen luxe en comfort samen, want 

zodra u zacht tegen een lade duwt glijdt deze elektrisch 

open en is de binnenverlichting al aan. De apparaten in de 

hoge kastdelen zijn even hightech als ze eruit zien. Terwijl de 

schouw juist netjes is verpakt in het warmhouten materiaal 

van de onderkasten. Met alle kookpitten naast elkaar is uw 

gaskookplaat een opvallende eyecatcher. En terwijl u kookt 

hebt u dankzij de brede lades alles wat u nodig heeft binnen 

bereik.

Hoe een koele keuken u

 warm welkom heet

  Smalle kookplaat met de pitten naast elkaar.
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  Eenvoud op afstand en geraffineerd van dichtbij.

  Koffiecenter en oven op handige hoogte.

  Greeploze, elektrische lades inclusief verlichting.
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Tulp Keukens heeft al ruim 30 jaar een eigen fabriek. Door 

de jaren heen groeide die uit tot het moderne complex 

van vandaag. Maar in al die tijd bleef één ding hetzelfde: 

de kracht van ons ambachtelijke vakwerk. Wij maken 

uw keuken zelf, van het plaatwerk tot het plaatsen bij u 

thuis. Daar komen flinke machines bij kijken, tientallen 

vakmannen en een uitgekiend productieproces. Maar ook 

onze ambachtsmannen hebben altijd hun eigen afdeling 

behouden, waar ze klantspecifieke onderdelen maken. 

Maatwerk met de hand, helemaal naar wens van de 

klant. Zoals een bewerkte kast, een robuuste ombouw of 

een schouw. Met evenveel liefde en smaak bereid, als de 

gerechten die u straks klaar maakt!

  Sommige dingen kunnen mensen altijd beter dan een machine.

Machinale en ambachtelijke

 alleskunners 

    in onze fabriek 
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Hout in allerlei soorten, dat is de basis van onze keukens. Van 

eiken en beuken, tot noten en kersen. Natuurlijke materialen, 

die we met veel zorg bewerken tot diverse onderdelen. Onze 

vakmensen zagen, frezen, assembleren, lakken en bewerken 

het complete ontwerp in eigen huis. Uw keuken maakt een 

reis door de fabriek - die 22.000 m2 beslaat - en ruim 200 

specialisten werken samen voor het beste resultaat. Elke 

afdeling heeft zijn eigen expertise. Ieder proces moet even 

nauwkeurig gebeuren. En dan staat er aan het einde ineens 

een keuken klaar, die tot op de millimeter nauwkeurig aan 

uw verwachting voldoet.

Van meters tot

  millimeterwerk
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Hoe wordt een stapel planken nou uiteindelijk een prachtige 

keuken? Daar komen onze vier m’s om de hoek kijken: man, 

machine, materiaal en milieu. Als basismateriaal gebruiken 

we altijd een natuurproduct. Dat wordt door onze mannen 

en machines bewerkt, in een reeks ingenieuze processen. Dit 

hele traject is grotendeels geautomatiseerd en zo efficiënt 

mogelijk ingericht. Desondanks betekent productie altijd een 

bepaalde belasting voor het milieu. Hoe we daar respectvol 

mee omgaan, leest u op de volgende pagina.

Man, machine, 
   materiaal en
 milieu 
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Bij het bereiden van elke Tulp keuken gaan we graag 

milieubewust om met energie. Dat blijkt uit de 

energiezuinige verlichting in de productieruimten 

bijvoorbeeld, en uit het scheiden van productieafval. Dit 

afval weten we dankzij slim en gericht inkopen tot een 

minimum te beperken. Bovendien hergebruiken we het 

motafval in onze  verbrandingsinstallatie, waarmee we de 

fabriek en het hoofdkantoor verwarmen. Ten slotte werken 

we in de spuiterij zoveel mogelijk met watergedragen 

lakken. Al deze maatregelen maken Tulp Keukens tot een 

duurzame en eigentijdse organisatie, geworteld in de beste 

Twentse tradities.

Milieubewust bereid

Milieu | Milieubewust bereid Milieu | Milieubewust bereid



Daar plukt u 
      de ‘tulpen’ van!
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Handgeschilderd
Een handgeschilderde keuken. U proeft het verschil.

Alle kleuren
In onze eigen, moderne lakstraat, spuiten we uw keuken in elke gewenste kleur.

Eigen Nederlandse fabriek (al meer dan 30 jaar)
In onze ultramoderne fabriek wordt alles naar úw wens gemaakt.

Lades en scharnieren
U krijgt levenslang garantie op lades en scharnieren.

Krans en lichtlijst
Deze worden altijd in verstek geleverd, waardoor u geen naden ziet.

Al meer dan 35 jaar
Jaar in, jaar uit het beste vakmanschap.

Eigen montage en servicedienst
Onze ervaren keukenmonteurs plaatsen uw Tulp Keuken.

Prijs & Kwaliteit
Doordat wij onze keukens zelf maken, krijgt u een scherpe prijs en de beste kwaliteit.

Standaard maxilijn
De onderkasten hebben een standaard hoogte van 78 cm. 

Maatwerk
Wij maken alles voor u op maat, er zijn vele mogelijkheden.

Breed assortiment
Keukens, van eenvoudig tot exclusief.
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Amersfoort

Brabantsestraat 6

T (033) - 464 05 88

Amsterdam

Villa Arena

T (020) - 567 54 20

Breda

Kruisvoort 54a

T (076) 207 00 02

Heerhugowaard

J.J.P. Oudweg 4

T (072) - 576 03 33

Rijssen

Ambachtsstraat 2

T (0548) - 53 06 00

Rotterdam

Alexandrium III

T (010) - 220 56 33

Son

Ekkersrijt 4022

T (0499) - 323 150

Veendam

Transportweg 3

T (0598) - 63 23 63

Veenendaal

Groeneveldselaan 35a

T (0318) - 52 99 44

Woerden

Jaap Bijzerweg 25

T (0348) - 46 25 00

Wilt u nog meer informatie over Tulp Keukens? Bezoek dan eens onze website.

www.tulpkeukens.nl

TULP KEUKENS

KEUKENS GEMAAKT IN EIGEN NEDERLANDSE FABRIEK
Amersfoort | Amsterdam | Breda | Heerhugowaard | Rijssen | Rotterdam | Son | Veendam | Veenendaal | Woerden
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