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Dit is versie 1.0 van dit E-book .
Download hier de nieuwste versie van dit rapport. 

Disclaimer

Bij het samenstellen van dit E-book  is de grootste zorg besteed aan de juistheid 
van de hierin opgenomen informatie. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk wor-
den gehouden voor enige onjuist verstrekte informatie in deze gids.

Belangrijk

Het is niet toegestaan om dit E-book tegen betaling aan te bieden of door te verko-
pen. Wel mag u dit E-book gratis verspreiden. Plaats dit E-book bijvoorbeeld op uw 
website of geef het weg aan de leden van uw mailinglijst. De inhoud en/of opmaak 
van dit E-book mag daarbij niet gewijzigd worden, noch mag de informatie uit dit 
E-book op een andere wijze (her)gebruikt worden.

Over Ons

Intereno keukenrenovatie is dé landelijke specialist in renovatie en modernisering 
van keukens. Wij bieden u een nieuwe kijk op uw oude keuken. Wilt u een compleet 
andere look voor uw keuken? Laat u dan verassen door ons uitgebreide keukenre-
novatie programma.

Met kostenbesparende oplossingen maken wij uw bestaande keuken weer als 
nieuw. Hierin zijn kwaliteit, betrouwbaarheid, visie en vakmanschap de sleutel-
woorden. De fraaie renovatieoplossingen gaan uiteraard nooit ten koste van de 
kwaliteit en functionaliteit van uw keuken en alle producten zijn uitgevoerd in de 
beste materialen.

Adviseurs van Intereno keukenrenovatie 
Onze adviseurs komen graag bij u thuis om samen met u de vele mogelijkheden te 
bekijken en u van gedegen advies te voorzien. Door het vervangen van de keuken-
deurtjes, het keukenblad of de inbouwapparatuur kunt u uw keuken aanpassen aan 
uw wensen. Onze vakkundige en creatieve monteurs veranderen uw keuken weer 
in een keuken van deze tijd. Vaak in 1 dag, zonder hak- en breekwerk.

Nieuwsgierig geworden wat Intereno voor uw keuken kan doen? Neem contact met 
ons op voor meer informatie en maak een afspraak met één van onze adviseurs.

Uw keukenrenovatie in 4 stappen? Klik hier >>

www.intereno.nl | Stationsstraat 110-A | 3881 AG Putten | Tel: 085-483 09 70

https://www.intereno.nl/gratis-10-tips-voor-keukenrenovatie/
http://www.intereno.nl/contact/
http://www.intereno.nl/keukenrenovatie-in-4-stappen


Wilt u een klassieke of juist een strakke, modern uitstraling in uw keuken? Lichte of 

donkere fronten, in een effen kleur of juist met een houtlook. Er zijn talloze opties waaruit 

u kunt kiezen om een front naar uw wens samen te stellen.

Keukenfronten kunnen in 
vele modellen en 

kleuren geleverd worden

TIP 1
Nieuwe fronten en keu-

kenblad 
toveren uw keuken in één 

Wilt u een klassieke of juist een strakke, modern uitstraling in uw keuken? 

Lichte of donkere fronten, in een effen kleur of juist met een houtlook. Er zijn tallo-

ze opties waaruit u kunt kiezen om een front naar uw wens samen te stellen.

Uw keukenrenovatie in 4 stappen? Klik hier >>

www.intereno.nl | Stationsstraat 110-A | 3881 AG Putten | Tel: 085-483 09 70

1             Keukenfronten kunnen 
               in vele modellen en
        kleuren geleverd worden

http://www.intereno.nl/keukenrenovatie-in-4-stappen


Uw keukenrenovatie in 4 stappen? Klik hier >>

www.intereno.nl | Stationsstraat 110-A | 3881 AG Putten | Tel: 085-483 09 70

Nieuwe fronten en keu-
kenblad 

toveren uw keuken in één 

2             Een nieuw werkblad 
           behoort tot de 
                  mogelijkheden!

Maar wat doet u met de achterwand? Voldoet uw huidige werkblad nog qua 

vormgeving en kleur? 

Denk naast het vervangen van het werkblad ook eens aan de achterwand.

Hoe ziet deze er nu uit? Betegeld? En ziet dit er nog netjes en naar uw zin uit?

Wanneer u uw werkblad vervangt, bijvoorbeeld door een multiplex HPL-blad in één

van de vele kleuren, kunt u gelijk uw achterwand in dezelfde kleur laten afwerken.

Makkelijk schoon te maken, dus hygiënisch en uw keuken wordt direct een fraai 

geheel. Naast HPL kunt u natuurlijk ook kiezen voor natuursteen, zoals graniet of 

composiet. Onze nieuwe werkbladen worden altijd voorzien van een nieuwe spoel-

bak. Ook hier zijn er weer vele mogelijkheden, van strak en modern tot een meer 

landelijke stijl. Wanneer u weet wat u wilt is dit allemaal mogelijk.

http://www.intereno.nl/keukenrenovatie-in-4-stappen


Uw keukenrenovatie in 4 stappen? Klik hier >>

www.intereno.nl | Stationsstraat 110-A | 3881 AG Putten | Tel: 085-483 09 70

Nieuwe fronten en keu-
kenblad 

toveren uw keuken in één 

3
              De werkhoogte van
                    uw keuken?

Heeft uw keuken een werkhoogte die voor u prettig is? Als u het werkblad laat 

vervangen kan deze werkhoogte namelijk op een vrij eenvoudige wijze worden 

aangepast. 

Standaard ligt de werkhoogte rond de 92 centimeter, maar sommige mensen 

geven de voorkeur aan een hoger werkblad. Neem het mee in uw overwegingen en 

bespreek de mogelijkheden met uw verkoopadviseur.

http://www.intereno.nl/keukenrenovatie-in-4-stappen


Uw keukenrenovatie in 4 stappen? Klik hier >>

www.intereno.nl | Stationsstraat 110-A | 3881 AG Putten | Tel: 085-483 09 70

4
   Kastruimte

Heeft u de ruimte in uw keuken optimaal benut? Wij kunnen, op maat, kasten 

bijmaken voor uw bestaande keuken. Zo kunt u ook eventuele loze ruimte in uw 

keuken omtoveren tot een prachtige opbergmogelijkheid. 

Wanneer u echt ruimte heeft kan ook een hoge kast of apothekerskast worden 

toegevoegd, of zelfs een compleet schiereiland gecreëerd worden. Laat het in ieder 

geval stof tot nadenken zijn.

http://www.intereno.nl/keukenrenovatie-in-4-stappen


Uw keukenrenovatie in 4 stappen? Klik hier >>

www.intereno.nl | Stationsstraat 110-A | 3881 AG Putten | Tel: 085-483 09 70

5
          Apparatuur / wil ik blijven

  koken zoals ik dat nu doe?

Koken zoals u dat wilt begint natuurlijk bij de kookplaat. Kiest u voor gas of lie-

ver voor keramisch of inductie. Een grotere kookplaat of wellicht een wok brander? 

Ook op dit gebied zijn er vele mogelijke aanpassingen. Naast de kookplaat is na-

tuurlijk ook de andere inbouwapparatuur van belang. Afzuigunit, oven, combimag-

netron, koelkast, vriezer, vaatwasmachine. Zijn ze nog in orde, voldoen ze nog aan 

de eisen die u hieraan stelt? U kunt er altijd voor kiezen deze (deels) te vervangen. 

Uw verkoopadviseur informeert u graag over de 

mogelijkheden en voor- en nadelen.

http://www.intereno.nl/keukenrenovatie-in-4-stappen


Uw keukenrenovatie in 4 stappen? Klik hier >>

www.intereno.nl | Stationsstraat 110-A | 3881 AG Putten | Tel: 085-483 09 70

Nieuwe fronten en keu-
kenblad 

toveren uw keuken in één 

6
              Kleine aanpassingen 
                    kunnen grote 
           verbeteringen geven!

Denk eens aan het plaatsen van extra laden en korfladen in uw huidige 

legplankenkast. 

Alle producten zijn gemakkelijk vanaf boven bereikbaar, zelfs de producten achter 

in de kast staan onder handbereik, zonder dat u door uw knieën hoeft.

http://www.intereno.nl/keukenrenovatie-in-4-stappen


Uw keukenrenovatie in 4 stappen? Klik hier >>

www.intereno.nl | Stationsstraat 110-A | 3881 AG Putten | Tel: 085-483 09 70

Nieuwe fronten en keu-
kenblad 

toveren uw keuken in één 

7
             Verlichting in uw keuken
                doet wonderen!

Heeft u extra verlichtingspunten nodig in uw keuken? Verlichting moet niet  

alleen vanuit praktisch oogpunt aandacht krijgen in uw keuken. Goede verlichting 

zet uw keuken als het ware in het zonnetje. Bij de renovatie kunnen vele vormen 

van verlichting worden toegepast. Halogeen, TL of LED-verlichting en in zowel 

inbouw- als opbouwsets, met schakelaar of dimmer.

http://www.intereno.nl/keukenrenovatie-in-4-stappen


Uw keukenrenovatie in 4 stappen? Klik hier >>

www.intereno.nl | Stationsstraat 110-A | 3881 AG Putten | Tel: 085-483 09 70

Nieuwe fronten en keu-
kenblad 

toveren uw keuken in één 

8
Accessoires

Gemak dient de mens. Tegenwoordig zijn de meest uiteenlopende accessoires 

leverbaar om uw keuken te completeren. Hierbij denken we natuurlijk aan kranen, 

carrousels, ladeverdelingen en afvalsystemen in alle soorten en maten. Maar ook 

minder voor de hand liggende zaken als energiezuilen, plintverwarming en krui-

denrekken kunnen de uitstraling en functionaliteit van uw keuken verbeteren!

http://www.intereno.nl/keukenrenovatie-in-4-stappen


Uw keukenrenovatie in 4 stappen? Klik hier >>

www.intereno.nl | Stationsstraat 110-A | 3881 AG Putten | Tel: 085-483 09 70

Nieuwe fronten en keu-
kenblad 

toveren uw keuken in één 

9
Elektra in 
de keuken

Heeft u voldoende elektrische aansluitpunten in de keuken? Denk hierbij aan 

verlichting, extra apparatuur, de vonkontsteking van een nieuwe gaskookplaat of 

een aparte kookgroep wanneer u elektrisch gaat koken. Het is belangrijk hier van 

tevoren over na te denken, want wanneer er vanuit de meterkast aanpassingen 

nodig zijn moet een elektricien dit voor de keukenrenovatie in orde maken.

http://www.intereno.nl/keukenrenovatie-in-4-stappen


Uw keukenrenovatie in 4 stappen? Klik hier >>

www.intereno.nl | Stationsstraat 110-A | 3881 AG Putten | Tel: 085-483 09 70

Nieuwe fronten en keu-
kenblad 

toveren uw keuken in één 

10
Schilder en 
stucwerk

Om het plaatje helemaal af te maken kunt u denken aan het opnieuw uitvoeren van

schilder- of stucwerk in de keuken. 

Ook hiervoor geldt: doe dit voor de keukenrenovatie.

http://www.intereno.nl/keukenrenovatie-in-4-stappen


Uw keukenrenovatie in 4 stappen? Klik hier >>

www.intereno.nl | Industrieweg 12 3881 LB PUTTEN | Tel: 085-483 09 70

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

http://www.intereno.nl/keukenrenovatie-in-4-stappen-autoresponder/


Maak een afspraak met onze 
adviseurs want keukens 
renoveren is vakwerk!

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-ad-

viseurs klik dan op de link hieronder.

>> Ja, ik wil een afspraak maken met een 
verkoopadviseur!

Uw keukenrenovatie in 4 stappen? Klik hier >>

www.intereno.nl | Stationsstraat 110-A | 3881 AG Putten | Tel: 085-483 09 70

https://www.intereno.nl/afspraak-maken/
https://www.intereno.nl/afspraak-maken/
http://www.intereno.nl/keukenrenovatie-in-4-stappen

