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MIJN KEUKEN.
MADE IN GERMANY.
Tegenwoordig zijn keukens meer dan alleen maar een plaats om te koken – ze zijn 
het middelpunt van het huis en de expressie van uw eigen persoonlijkheid. Met onze 
variabele interieurconcepten kunnen wij uw droomkeuken individueel vormgeven. 
Laat uw fantasie de vrije loop. Wij combineren functionaliteit en design met optimale 
kwaliteit – made in Germany.

Elke keukenplanning begint met 
een nauwkeurige tekening van de 
ruimte op een schaal van 1:20. Deze 
moet de volgende details bevatten:

 Kamerafmetingen incl. hoogte
  Muurgegevens 

(binnen- of buitenmuur)
 Deurmaten en deuraanslag
  Positie/afmetingen van de verwar-

mingselementen
 Kamerhoeken incl. inspringingen
  Raammaten en hoogte van de  

vensterbank
 Positie van rolluikbanden
 Waterboiler 
  Waterleidingen (toe- en afvoer), 

aansluiting vaatwasser  
(hoge/lage druk)

 Fornuisaansluiting
  Stopcontacten/elektriciteitsleidingen,  

schakelaars voor elektrische  
apparaten en verlichting

  Overige bouwtechnische  
bijzonderheden

RWK & Kuhlmann Küchen GmbH 
Unterer Hellweg 2/4

32584 Löhne, Duitsland

Tel.: +49 (0) 5732 98 16-0
Fax: +49 (0) 5732 98 16-100

info@kuhlmannkueche.de
www.kuhlmannkueche.de

KEUKENPLANNING



ideeën.

voor

i n d i v i d u e l e
uw

Veel ruimte

www.kuhlmannkueche.de

Klantgegevens: (naam, adres, telefoon, e-mail)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Welke vorm moet uw keuken hebben?
  Op één rij: ruimtebesparend
  In twee rijen: ideaal om te koken
  In U-vorm: goede ruimtebenutting
  In L-vorm: eetgedeelte vanaf 12 m² mogelijk
  Kookeiland: vrijstaande kookzone
  Woonkeuken: vrijstaande eettafel

Waarvoor heeft u opbergruimte nodig?
  Voor voorraden
  Voor servies/kookgerei
 	 Voor	keukenapparatuur	/	vrijstaande	apparaten	(keukenmachine,	koffiemachine	etc.)
Overige:____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Wat voor inrichting wenst u?
  Eetgedeelte met tafel. Zo ja, voor hoeveel personen? ______________ 
  Keuken met (eet-)bar
  Nissysteem (tussen bovenkast en werkblad)
  Lichtsysteem (nis, kastverlichting)
  Afvalsysteem (optioneel met meerdere afvalemmers)
Overige:____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Welke uitvoeringsvarianten wenst u?
  Extra brede uittrekelementen (tot 240 cm)
  Apothekerskast (30/40 cm)
  Hoge kast met binnenladen
  Onderkasten en werkblad dieper dan 60 cm
  Extra hoge bovenkasten (tot 101,6 cm)
  Hoekkasten (carrousel / LeMans e.d.)

Wat voor apparatuur wenst u?
  Kookplaat (inductie, keramisch, gas)
  Oven
  Afzuigkap
  Stoomoven
  Vaatwasser                             60 cm of     45 cm breed
  Koelkast, liter: _______
  Vrieskast, liter: _______
  Magnetron
Heeft u nog meer wensen i.v.m. de uitrusting of apparaatdetails?  
Wilt u bijvoorbeeld een besteklade voor uw vaatwasser?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Welk materiaal plant u voor de fronten?
  Melamine kunststof decor  	 Echt	hout	fineer
  Laminaat        Glas
 	 Beton	handmatige	profielopdruk	   Keramiek
  Lak (microlak mat of hoogglanslak)

Welke keukenstijl heeft uw voorkeur?
  Klassieke keuken     Ergonomische planning
  Modern design       Landhuiskeuken
  Greeploze keuken

Hoe moet het spoelgedeelte eruit zien?
  Hoekspoelbak     Meerdere spoelbakken    Afdruipgedeelte
Materiaal:      Rvs     Composiet    Keramiek
Wilt u een kraan met een vaatdouche?     Ja     Nee

Bent u links- of rechtshandig?
  Rechtshandig (van rechts naar links: koelen – koken – spoelen)
  Linkshandig (van links naar rechts: koelen – koken – spoelen)

Van welk materiaal moet het werkblad zijn?
  Laminaat/HPL   Steen/kunststeen
  Keramiek   Rvs
  Glas

Programma/model: ______________________________________________________________________
1e frontkleur: ___________________________________________________________________________
2e frontkleur (optie accentfront): __________________________________________________________
Glasuitvoering: _________________________________________________________________________
Rompkleur: ____________________________________________________________________________
Zichtzijdekleur: _________________________________________________________________________
Optie: rvs romp: _______________________________________________________________________
Plintuitvoering: _________________________________________________________________________
Plinthoogte: ____________________________________________________________________________
Werkbladuitvoering: _____________________________________________________________________
Werkbladdikte: _________________________________________________________________________
Werkbladkleur/-decor: ___________________________________________________________________
Nisbekleding: __________________________________________________________________________
Kleur nisbekleding: _____________________________________________________________________
Stollenwanduitvoering: __________________________________________________________________
Stollenwandkleur/-dikte: _________________________________________________________________
Uitvoering lade:   Standaard   Glas   Gelakte zijkant
Antislipmatten:   Ja   Nee

Welk budget plant u te besteden aan uw 
nieuwe keuken, kant en klaar gemonteerd 
(incl. apparatuur en toebehoren)?
_______________________ euro


