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Rozenoord • Vught
Woning 3 & 4

Welkom THUIS 

THUIS is dé plek waar alles samenkomt. Wij gaan  

er samen met jou voor zorgen dat je nieuwe huis  

als een echt thuis gaat voelen. 

Je hebt waarschijnlijk al heel veel ideeën over hoe  

je straks wilt wonen. Samen met THUIS ga je op  

zoek naar de beste keuze voor jouw droomhuis! 

In deze brochure vind je de specificatie van de  

afwerking van de keuken zoals deze is opgenomen 

in de V.O.N.-prijs van je woning
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Bij THUIS is veel mogelijk om jouw 

droomkeuken te realiseren. We hebben  

alvast een keukenontwerp voor jouw  

woning uitgewerkt. Deze keuken zit in  

de V.O.N. prijs verwerkt.

Het ontwerp is afgestemd op de 

keukenruimte van jouw huis. Uiteraard is 

het mogelijk om te kiezen voor andere 

werkbladen, apparatuur en opstellingen.  

Zie ter inspiratie ook onze ‘Ready 2 Move in’ 

upgrade brochure bij de start van de verkoop.

Het team van THUIS kijkt er naar uit om 

je binnenkort te ontvangen en samen de 

keuken van je dromen te realiseren.

Keukeninspiratie

4 5



76

SieMatic 
lifestyle keukens

De interieurspecialisten van THUIS 

inspireren je graag met ideeën en 

ontwerpvoorstellen om jouw ideale 

keuken samen te stellen. 

SieMatic heeft verschillende lifestyle-

keukens (Pure, Urban en Classic) passend 

bij iedere woon- en leefsituatie. Bij THUIS  

kun je een keuken kiezen die helemaal 

bij jouw manier van leven past met 

bijvoorbeeld extra opbergruimte of 

de nieuwste apparatuur. Zie voor alle 

mogelijkheden de ‘Ready 2 Move in’ 

upgrade brochure.



98

Het keukenontwerp
Woning 3 & 4

SIEMATIC PREMIUM MATERIALEN

Keuken met greep

SIEMENS APPARATUUR 

• Combimagnetron
• Schouw 90cm
• Inductie
• Vaatwasser
• Koelkast met vriesvak

Eenhendel keukenmengkraan

WERKBLAD

Graniet 40mm Opal Grey incl.  
vlakinbouw spoelbak

Dit keukenontwerp is opgenomen 
in de V.O.N.-prijs van de woning.

Impressie is niet altijd overeenkomstig met de bouwkundige omgeving.
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