
Inspiratie 
om uw 

keuken te 
vernieuwen

Ook uw keuken in één dag vernieuwd? 



Schilders, dichters of ander kunstenaars hebben inspiratie nodig om iets nieuws te 

creëren. Dat geldt ook voor u. Die kunstenaars halen hun inspiratie uit hun omgeving. 

Uit wat ze waarnemen. 

Ideeën liggen namelijk voor het oprapen, maar je moet het wel zien. Om het voor u 

makkelijker te maken hebben we dit Inspiratieboekje gemaakt. 

Dus wacht niet op een idee, maar ga op zoek. Bekijk websites, blader door tijdschriften, 

lees boeken enzovoort. Ook dit E-book is een heerlijke bron van inspiratie. U ziet 

hoe andere mensen hun keuken vernieuwden. En vaak gebeurde dat in één dag! 

Zonder hak- en breekwerk. 

NIEUW! Naadloze fronten
U leest ook over onze nieuwe naadloze fronten, die we maken 

met de nieuwste lasertechniek. In Acryl hoogglans, kunststof 

mat en gemelamineerd. Allemaal met een zeer hoge kras- en 

stootvastheid voor een nog langere levensduur. 

Nieuwe fronten en 
keukenblad toveren 

uw keuken in één dag 
om tot een nieuwe keuken



Inspiratie is het begin 
van nieuwe plannen



Als u er over denkt om uw keuken te renoveren en u hebt 

een redelijk idee wat u wilt, dan is het tijd om te praten 

met een adviseur. Na een korte inspectie van uw huidige 

keuken, weet die namelijk precies wat er wel en wat er 

niet kan met uw keuken. Hij neemt alle stalen voor u mee 

zodat u zelf ziet hoe designs en kleuren werken. Hiermee 

krijgen uw ideeën concreet vorm. Laat u verrassen door 

het uitgebreide keukenrenovatieprogramma van Intereno, 

dé landelijke specialist in renovatie en modernisering van 

keukens. 

Uw inspiratie; 
de basis voor uw 
‘nieuwe keuken’



Uw inspiratie; 
de basis voor uw 
‘nieuwe keuken’

Hebt u eenmaal bepaald hoe uw nieuwe keuken er uit moet zien, dan gaan we aan de 

slag. Alles wordt in onze werkplaats op maat gemaakt en voorbereid. Hierdoor verandert 

onze vakkundige monteur, meestal in één dag, uw huidige keuken in een keuken van 

deze tijd. Een keuken waar u weer jaren lang plezier van hebt. 

Kosten keukenrenovatie
Met een Intereno keukenrenovatie bespaart u 

ook geld. Onze adviseur bekijkt namelijk wat 

er van uw huidige keuken nog in goede staat 

is. De basis is meestal nog prima in orde. 

Zonde om die te slopen, vinden wij. Laat dat 

dan ook de basis zijn voor uw vernieuwde 

keuken. Dat scheelt enorm in vergelijking 

met de aanschaf van een compleet nieuwe 

keuken. De kosten van uw keukenrenovatie 

zijn uiteindelijk afhankelijk van uw wensen. 

Vakmensen
en maatwerk



Keukenfronten bepalen in 
grote mate het uiterlijk 
van uw nieuwe keuken
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Keukenfronten zijn in 
diverse versies en in iedere
gewenste kleur te krijgen
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Keukenfronten zijn in 
diverse versies en in iedere
gewenste kleur te krijgen
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Met een ander keukenfront
krijgt uw keuken in een

handomdraai een nieuwe look
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Na

Bekijk hier hoe mensen met 
verschillende designs en kleuren 

hun keuken vernieuwde



Voor

Na



Dankzij de nieuwste lasertechniek geniet u van naadloos 

afgewerkte keukendeuren en -laden. Met deze techniek 

hebt u geen lijmnaad. Dus ook geen vuilresten op termijn. 

Prachtige panelen zijn er in acryl hoogglans, kunststof mat 

en gemelamineerd mat op MDF. Allemaal zeer kras- en 

stootvast.

De nieuwste generatie 
keukendeuren -laden passen 

naadloos in uw keuken



De nieuwste generatie 
keukendeuren -laden passen 

naadloos in uw keuken

Voor

Na

Acryl hooglans geeft 
uw keuken een moderne 

en strakke look



Keukenbladen worden gemaakt van HPL, composiet, natuur-

steen, massief hout of vol kunststof. Lees de uitvoerige 

beschrijving van deze verschillende materialen op onze 

website www.intereno.nl. 

Keukenbladen zijn er in veel 
verschillende materialen, 
kleuren en afwerkingen.



Keukenbladen zijn er in veel 
verschillende materialen, 
kleuren en afwerkingen.
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Kies het materiaal dat 
bij uw gebruik past.



Maak in één dag 
van uw keuken ...
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Na
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 ... weer een 
nieuwe keuken
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Onze adviseur vertaalt uw 
wensen direct naar de 

mogelijkheden van uw keuken
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Onze adviseur vertaalt uw 
wensen direct naar de 

mogelijkheden van uw keuken



Voordelen van 
Intereno keukenrenovatie zijn:

Moderne vormgeving en uitstraling

Onderhoudsvriendelijke materialen met een lange 

levensduur

5 jaar garantie op fronten en montage

Vakkundig advies ter plaatse

CBW erkend

Renovatie vaak mogelijk binnen 1 dag

Perfecte afwerking op maat voor uw keuken

Montage door vakkundige monteurs



Zoals u gemerkt heeft zijn er vele zaken om rekening mee te 

houden wanneer u uw keuken gaat renoveren. Dit is vak-

werk en zowel onze verkoopadviseurs als monteurs hebben 

jarenlange ervaring en zijn opgeleid om flexibel met alle 

facetten en problemen van bij een renovatie om te gaan. 

Wanneer u een afspraak wilt met één van onze verkoop-

adviseurs klik dan hieronder op de groene button.

Ja, ik wil een afspraak maken 
met een verkoopadviseur! 

Maak een afspraak met 
onze adviseurs want keukens 

renoveren is vakwerk!

www.intereno.nlKlik Hier

http://www.intereno.nl/contact



