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Voordelige keuken, optimale service!
Showroomkeukens bij Uniek
Wij lopen graag voorop als het gaat om keukentrends en daarom
vernieuwen wij met regelmaat onze showroom. Dit betekent dat er
keukens zijn die plaats moeten maken voor nieuwe opstellingen,
concepten en de collecties van 2018.
Met de aankoop van een showroomkeuken kunt u veel geld besparen en ontvangt u een hoogwaardig
product tegen een eersteklas prijs. Een ander voordeel is, dat u de keuken precies zoals deze in de
showroom staat, koopt. U bent er dus zeker van dat de kleuren, fronten en het design u bevallen.
Ook loopwegen en ergonomische aspecten kunnen bij ons in de zaak al worden getest. Zo heeft u
gegarandeerd de juiste keuken. Wij geven u graag advies over eventuele aanpassingen of speciale
constructies die gedaan zouden moeten worden om uw showroomkeuken passend te maken.
SHOWROOMPRIJS

• Composiet werkblad
• Klepkasten met leistenen front
• 5 apparaten

€ 5995,-

MET
FORNUIS

• Natuurstenen werkblad
• Mat gelakt front, verlichting in
alle kasten • 6 ATAG apparaten

• Topcore werkblad
• Matgelakt MDF front
• 5 Premium AEG apparaten

SHOWROOMPRIJS

€ 7500,-

SHOWROOMPRIJS

€ 5995,-

• Met GRATIS een nieuw composiet of granieten
werkblad naar keuze (uit de Easy collectie)
• Geheel mat gelakt • 4 apparaten

• Natuurstenen werkbladen
• Fraaie kaderdeur
• 5 apparaten

SHOWROOMPRIJS

€ 6995,-

SHOWROOMPRIJS

€ 9995,-

• Hoogglans lak / houtdecor
• Werkblad in keramiek
• 5 AEG apparaten

SHOWROOMPRIJS

€ 6500,-
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Alles perfect geregeld
Nadat wij uw keuken volledig naar wens hebben ontworpen, komen we bij u thuis om
de situatie te bekijken en in te meten. Hierdoor wordt duidelijk welke werkzaamheden
moeten worden uitgevoerd.

BOUWWERKZAAMHEDEN ZIJN ONDER ANDERE:
• demonteren van uw keuken, stuc- en/of tegelwerk, vloeren en wanden
• stuc- en/of tegelwerk
• timmer-, metsel en schilderwerk

Het is (bijna) altijd zo dat niet alle aansluitingen op de
juiste plaats zitten voor uw nieuwe keuken of bij een
keukenrenovatie. U hoeft zich hierover geen zorgen
over te maken want bij Uniek gaan we altijd voor
volledige ontzorging. Wij organiseren (indien gewenst)
alle bijkomende werkzaamheden en stemmen alles
op elkaar af.

Nog meer
showroomvoordeel

ONDER INSTALLATIEWERK VALT ONDER ANDERE:
• het aan- of verleggen van elektra, gas, water en riool
• het vervangen of aanpassen van de meterkast
• werk aan CV en luchtafzuiging (en eventueel airco)

• Mat / houtdecor
• 5 apparaten waaronder
een NOVY inbouwunit

SHOWROOMPRIJS

• Inbouwvriezer en -koelkast
• Ruime, hoge bezemkast
• Ideaal als bijkeuken

SHOWROOMPRIJS

€ 6995,-

Het grote voordeel van onze werkwijze is dat u één aanspreekpunt heeft.
Alles omtrent plaatsing is geregeld en qua planning is het op elkaar afgestemd. Onze
onderaannemers zijn altijd betrouwbare partners waarmee wij al jarenlang samenwerken.
SHOWROOMPRIJS

RTL Woonmagazine
keuken

€ 5995,-

Uw KeukenSpeciaalzaak heeft samen met Miele en RTL Woonmagazine
de handen ineen geslagen.

STOMEN,
KOKEN EN
VERWARMEN
IN ÉÉN
APPARAAT

• Terazzo bladen
• Le Mans hoek onderkast
• 5 AEG apparaten

Beleef uw nieuwe keuken in 3D

€ 1500,-

Zwart is het nieuwe wit

Het resultaat: deze prachtige exclusieve keuken. Deze landelijke keuken met een warme sfeervolle
uitstraling is uitgevoerd met de allernieuwste fronten, apparatuur en accessoires
zoals het opvallende en stoere kruidenrek.

Op de grote woonbeurzen en in vakbladen
is er geen ontkomen aan. Donkere kleuren
en rijke materialen voeren de boventoon in
Europees design.

Bekend van TV

De stoomoven met magnetronfunctie van Miele combineert de
voordelen van beide apparaten op een unieke en nieuwe
manier. Het is de perfecte aanvulling op uw oven!

Als een van de weinige keukenshowrooms in Nederland en als
ENIGE in Drenthe, beschikken wij
over een 3D-keukenbioscoop met
een scherm van drie bij twee meter.

PUUR DESIGN De ArtLine-apparaten van Miele zijn de eerste,
volledig greeploze inbouwapparaten.

Past die afzuigkap wel bij dat kastje? Is er met een
kookeiland nog wel voldoende ruimte in onze nieuwe
keuken? Het keukenontwerp in 3D zien, geeft antwoord
op al uw vragen. Wandel virtueel door uw keuken en
bekijk fronten, afstanden, tegels en details van dichtbij.

Met onder andere een aantal opstellingen in onze showroom
waar donkere en zwarte kleuren de boventoon voeren, haken
wij in op deze nieuwe trend. Zwart is gracieus, mysterieus
en een tikje duister. Combineer zwart met beton en creëer
een sobere look. Of ga op chic, met rijke materialen als zwart
marmer, leisteen, graniet en messing.
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Kookplaat afzuiging

KOM
GERUST
TESTEN

Dé trend op het gebied van afzuigtechniek voor
damp en stoom is kookplaat afzuiging. Koken
met dit afzuigsysteem is effectief en prettig.

Bij ons in de
showroom

U heeft geen vetafzetting, geen lawaai en geen
hinderlijke dampen. Doordat de afzuiging in de kookplaat
geïntegreerd is, ervaar je maximale vrijheid tijdens het
koken en zijn er geen dwingende elementen bij de
vormgeving van uw keuken. Wij hebben systemen van
verschillende merken (o.a. BORA en Miele) ingebouw in
keukens in onze showroom.

Het ‘ik, wij, samen concept’
De keuken die past bij uw levensfase

Het Abbiamo keukenconcept is ons huismerk
dat laat zien dat er betaalbare kwaliteit met
een vleugje design verkrijgbaar is bij een
keukenspeciaalzaak. Deze collectie biedt voor
elke smaak een ruime keuze en uitsluitend
met apparatuur van gerenommeerde merken.

INCLUSIEF
5 apparaten

€ 7.370,-

Een Abbiamo keuken is de ideale keuken voor de zelfbewuste
consument, voor het stel dat zojuist zijn eerste woning heeft gekocht
tot het jonge gezin dat een gezellige familiekeuken zoekt. Niets is zo
veranderlijk als onze levensloop. De single van nu kan over een aantal
jaren wel toe zijn aan een knusse familiekeuken. En het jonge gezin wil
misschien als de kinderen wat groter zijn meer design in de keuken.
Met dit merk laten wij zien dat betaalbare kwaliteit met een vleugje
design verkrijgbaar is bij een keukenspeciaalzaak.
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Druk- en zetfouten voorbehouden

• 5 JAAR GARANTIE • UITGEBREIDE COLLECTIE
• MILIEUVRIENDELIJK • EXTREEM VOCHTBESTENDIG
• KASTEN GEMONTEERD • VOLLEDIG UITTREKBARE LADEN
• ALTIJD DEMPING OP LADEN EN SCHARNIEREN
• DUITSE KWALITEIT MET ITALIAANS DESIGN
• ZEER AANTREKKELIJK GEPRIJSD

