
E-BOOK MET COMPLEET OVERZICHT VAN ALLE MODELLEN WELKE IN ALLE 
AFMETINGEN DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR ZIJN + PRIJSLIJSTEN. 

 
NAAST DEZE VOORBEELDEN ZIJN ER NOG VELE ANDERE MOGELIJKHEDEN ! 

 INHOUD: 

1. Inleiding en unieke voordelen 
2. Model Florenz, Soft Touch wit 
3. Model Lux, Hoogglans lak wit 
4. Model Valencia, Magnolia Kader 
5. Model Capri, Glans kunststof wit 
6. Aanrechtbladen 
7. De Nolte Keukenfabriek 
8. Adressen 
9. Pure Black Soft Mat Lak 
10. Prijslijsten 

Nieuw: 
 
Mat zwart gelakte keukens uit voorraad, hoofdstuk 9 ! 

 

 

 

 



 

1. COMPLETE LUXE KEUKENS UIT 
VOORRAAD VOOR HALF GELD 

TE ZIEN EN TE KOOP IN DE GROOTSTE 
KEUKENSHOWROOM VAN NEDERLAND ! 

 
Keukenwarenhuis.nl levert en monteert 1000 
luxe keukens en 10.000 keukenapparaten, direct 
uit voorraad voor Half Geld en internet prijzen! 
en dat in de GROOTSTE KEUKEN SHOWROOM 
van Nederland ! 10.000 m2 oriëntatie, innovatie 
en inspiratie. 
 
Kom snel langs om te oriënteren, en al onze 
voorraad keukens in het echt opgesteld te zien, 
in zeer vele opstellingen en vele prijsklassen ! 
 
Uw voordelen van een Keuken uit Voorraad: 
 

   1. Scherpe prijs door de grote voorraad volumes! 

   2. Direct leverbaar, 12 tot 16 weken wachten behoort tot het verleden!   

   3. Hoogwaardige Nolte kwaliteit voor een normale prijs! 

   4. Keukens zijn reeds voor-gemonteerd, dus geen bouwpakket! 

   5. Alle service en aftersales onderdelen ook uit voorraad leverbaar! 

   6. Gratis montage handleiding en montage video’s! 

   7. Gratis en persoonlijk ontwerp en advies! 

   8. Indien gewenst tot 6 maanden te reserveren ! 

   9. Ook volledig ontzorgd en kant en klaar leverbaar !  

 10. Levering en montage in geheel Nederland en Vlaanderen ! 



2. MODEL ECO FLORENZ + OPTIES !   
Luxe Soft Touch mat witte keuken met brede RVS handgrepen 

Model Eco Florenz wordt geproduceerd in de Nolte Keukens Fabriek, onder het label ECO. Deze luxe fluweelzachte 
keuken is in de kleur mat wit. De toplaag heeft een fluweel zachte toplaag wat een hele mooie, rustige en luxe 
uitstraling geeft, de brede rvs handgrepen geven een rustig beeld. Dit model is in iedere gewenste afmeting direct 
uit voorraad leverbaar. 

 

De deurpanelen zijn 19 mm dik, en uiterst fraai afgewerkt, en is prachtig mooi en strak belijnd, met smalle voegen 
tussen de deuren.  

Ook vele denkbare ergonomische en luxe oplossingen zijn direct uit voorraad mogelijk, dit maakt uw leven een stuk 
gemakkelijker. Dit gemak is leverbaar (en betaalbaar) in zowel model Florenz als in alle andere voorraad modellen, 
hieronder enkele voorbeelden. 

 



NOLTE GREEP VOOR MODEL FLORENZ   
Met greep boring 200 mm. en leverbaar in mat RVS of glanzend Chroom 

Greep 318 RVS of 326 Chroom: Deze kwaliteits-handgreep is toepasbaar op de Keukens uit Voorraad: 
- uitsluitend op model Capri en Florenz. 
- alle voorraadfronten zijn reeds voorgeboord. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
De grepen worden allen horizontaal geplaatst en in de midden, wat een superluxe en rustige uitstraling geeft. 



MODEL ECO FLORENZ SOFTWIT 

(Tip) Deze mooie soft touch witte keuken laat zich ook uitstekend combineren met gekleurde accessoires, ook een 
modern RVS fornuis of houten accessoires misstaat niet in deze keuken ! 

 

 
 

 



3. MODEL NOLTE LUX HOOGGLANS LACK + OPTIES !   
Luxe hoogglans deur met luxe greeplijst 

Model Nolte Lux is uitgevoerd in hoogglans wit gelakt, de hoogglans lak-laminaat van de deuren is enorm sterk, 
eenvoudig te reinigen, en gaat “levenslang” mee. De Nolte Lux is uitgevoerd met luxe semi-greeploos-lijsten, en alle 
bovenkasten worden volledig greeploos geleverd. Dit model is in iedere gewenste afmeting uit voorraad leverbaar. 

Alle kanten van dit luxe witte lak front zijn bovendien voorzien van ABS afwerkkanten waardoor de hoeken van deze 
stabiele deuren vrijwel niet kunnen beschadigen. De kleur hoogglans wit van deze keuken is echt wit, dus geen 
gebroken wit. De deurdikte is 20 mm. De zichtzijden worden standaard ook in bijpassend glans materiaal geleverd. 

Ook vele denkbare ergonomische en luxe oplossingen zijn direct uit voorraad mogelijk ! 



NOLTE GREEPLIJST VOOR MODEL LUX 

  
Greeplijst 530-LUX:  
 
Deze Semi-Greeploos-Greeplijst is 
toepasbaar op de Keukens uit Voorraad: 
- uitsluitend op model Nolte Lux, 
hoogglans lack-laminaat. 
- alle grepen zijn reeds gemonteerd. 
- alle bovenkasten worden greeploos 
geleverd. 

 

 

 



 



4. MODEL ECO VALENCIA 912 + OPTIES !  
Luxe Kaderdeur keuken in magnolia 

Model Valencia wordt geproduceerd in de Nolte Keukens Fabriek,  onder het label ECO. Deze luxe kaderdeur keuken 
is uitgevoerd in de kleur magnolia, welke zich goed laat vergelijken met de bekende meubelkleur RAL-9001. 
Dit model is in iedere gewenste afmeting direct uit voorraad leverbaar. 

 
De stoot en kras vaste deurpanelen, van 20 mm. dik, zijn voorzien van een breed kader en passen in vrijwel ieder 
interieur. Deze keuken is aan iedere zichtzijde uitgevoerd in de kleur magnolia, en heeft aan de binnenzijde van de 
kastjes een hygiënisch witte binnenzijde, welke zeer goed schoon te houden is. 
De Eco Valencia is zowel strak-modern als landelijk-modern voor u uit voorraad te ontwerpen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
Ook vele denkbare ergonomische en luxe oplossingen zijn direct uit voorraad mogelijk ! 

 



NOLTE HANDGREPEN UIT VOORRAAD !  
Met greep boring is 128 mm. allen toepasbaar op de Eco Valencia 
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Al deze kwaliteits-handgrepen zijn toepasbaar op de Keukens uit Voorraad: 
- op model Valencia en op model Manhattan. 
- alle voorraadfronten zijn reeds voorgeboord. 

 



MODEL ECO VALENCIA 912, MET GREEP 399  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



5. MODEL ECO CAPRI + OPTIES !   
Luxe glanzend witte keuken met brede handgrepen 

Model Eco Capri wordt geproduceerd in de Nolte Keukens Fabriek, onder het label 
ECO. Deze luxe kunststof hoogglans keuken is in de kleur wit, dit model is in iedere 
gewenste afmeting direct uit voorraad leverbaar.  
 
 

 
 

De stoot- en kras vaste hoogglans deurpanelen, van 19 mm. dik, zijn aan vier zijden afgewerkt met zeer sterke ABS-
kanten, wat u de garantie geeft dat uw keuken zeer lang mooi blijft. De kleur hoogglans wit van deze keuken is 
kleurecht wit, dus geen gebroken wit. De zichtzijden worden standaard ook in een bijpassend glans materiaal 
geleverd.  

 
Ook vele denkbare ergonomische en luxe oplossingen zijn direct uit voorraad mogelijk, dit maakt uw leven een stuk 
gemakkelijker. Dit gemak is leverbaar (en betaalbaar) in zowel model Capri en alle andere voorraad modellen. 



NOLTE GREEP VOOR MODEL CAPRI  
Met greep 192 mm. en leverbaar in mat RVS of glanzend Chroom 
 

Greep 318 RVS of 326 Chroom: Deze kwaliteits-handgreep is toepasbaar op de Keukens uit Voorraad: 
- uitsluitend op model Capri en Florenz. 
- alle voorraadfronten zijn reeds voorgeboord. 

De grepen worden allen horizontaal geplaatst en in de midden, wat een superluxe en rustige uitstraling geeft. 

 



MODEL ECO CAPRI GLANS WIT 

(Tip) Deze mooie hoogglans witte keuken laat zich ook uitstekend combineren met gekleurde accessoires, of zoals op 
deze foto met een rode achterwand ! Ook een modern RVS fornuis misstaat niet in deze hoogglans keuken ! 

 

 

 
 



6. NOLTE AANRECHTBLADEN UIT VOORRAAD !  
 

 

Nolte Aanrechtblad Schwarz Pro U23 

 

 

 

Nolte Aanrechtblad Eiken Rookzilver E14 



 
 

 

Nolte Aanrechtblad Oxid Nero S47 

 

 

 

Nolte Aanrechtblad Steel S75 

 



 

 

Nolte Aanrechtblad Chalet Eiken E23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Afmetingen kunststof aanrechtbladen direct uit voorraad Leverbaar:  

Rechte bladen: 60 cm. diep en 40 mm. dik. 
- voorzien van afwerking aan beide kopse kanten. 
- 1 plakstrook voor de kopse kant wordt extra meegeleverd. 

250 x 60 cm. 
300 x 60 cm. 
360 x 60 cm. 

Hoek bladen: 60 cm. diep en 40 mm. dik. 
- de hoek is voorbewerkt, en wordt geleverd incl. lijm en koppelingen. 
- voorzien van afwerking aan beide kopse kanten. 
- 2 plakstroken voor de kopse kanten worden extra meegeleverd. 

300 x 300 x 60 cm. 
360 x 360 x 60 cm. 
 
Achterwanden: 56 cm. hoog en 260 cm. breed / 75 cm. hoog en 90 cm. breed 
- kleur gelijk aan getoonde aanrechtbladen. 
- rondom afgewerkt, ca. 17 mm. dik, en ook uit voorraad leverbaar. 
 

* Normaalgesproken meer dan voldoende op voorraad, van alle kleuren en afmetingen !! 
** Alleen af te halen in ons centraal magazijn in Ter Aar, bezorgen in overleg altijd mogelijk. 

 
QuartzTOP stenen aanrechtbladen kunnen ook razendsnel geleverd worden.  
 
QuartzTOP bladen zijn puur maatwerk, het materiaal is allemaal voorradig bij onze 
fabriek, en wordt na opdracht razendsnel voor u op maat gemaakt. 
 
Een composiet aanrechtblad is een industrieel vervaardigd aanrechtblad van gerecycled graniet en kwarts, vermengd 
met harsen. Dit blad wordt dus vervaardigd uit gerecycleerd natuursteen en samengesteld tot een composiet 
aanrechtblad. Als dit op de juiste manier gebeurt, heeft de klant de zekerheid het allerbeste blad te hebben 
aangeschaft dat op de markt verkrijgbaar is. In zo’n geval spreken wij van een echt Quartztop composiet 
aanrechtblad. 
 
Voordelen van QuartzTOP aanrechtbladen: 
- hardheid vergelijkbaar met natuursteen 
- goed bewerkbaar 
- lange levensduur 
- lage porositeit 
- slijtvast 
- stootvast 
- maatvast 
- dichte structuur 
- hygiënisch 
- krasbestendig 
- onderhoudsvriendelijk 
- milieuvriendelijk en duurzaam door recycling 
- zeer veel kleuren en uitvoeringen mogelijk 



7. NOLTE KEUKENS, BESTE MERK VAN DUITSLAND !  
Hier vertellen wij u het verhaal over het, volgens gebruikers, meest populaire A-Merk Nolte. 
Keukenwarenhuis.nl levert al vele jaren Nolte Keukens, naar volle tevredenheid en rechtstreeks van de fabriek .  

Feiten en Cijfers: 
•  Nolte is in 1958 gestart, en is nog steeds een echt 
familiebedrijf, en 1 van de grootste fabrieken in Duitsland. 
•  Het Nolte hoofdkantoor is gevestigd in de Löhne, de 
metropool van de Duitse keukens industrie. 
•  Nolte produceert in de Löhne en Melle, en heeft in totaal 
meer dan 100.000 vierkante meter productie oppervlakte.  
•  Er zijn meer dan 1.100 mensen werkzaam, waarvan de 
meeste door Nolte zelf opgeleid.  
•  Het logistieke centrum bevindt zich in Melle, alwaar 750 
keukens elke dag de fabriek verlaten. 
•  Nolte exporteert hun keukens over de hele wereld naar 
meer dan 60 landen.  
•  Sinds september 2010 zijn is Nolte zowel PEFC® en FSC gecertificeerd.  
Dit maakte Nolte de eerste Duitse keuken fabrikant met de belangrijke ECO-labels 
voor duurzaam bosbeheer.  
 
Nolte keukens meest populair onder gebruikers ! 
Nolte is het meest populaire Duitse keukenmerk. Dit blijkt uit een studie 
gepubliceerd door het Duitse Instituut voor Service Quality (DISQ). De 
tevredenheid werd gemeten van vele Duitse keukenfabrikanten, en Nolte keukens 
is de nummer 1 van Duitsland geworden. 
 
Nolte Keukens scoorde als allerbeste !! Gekeken is onder 
andere naar de kwaliteit, garantie, service, design, 
functionaliteit, prijs/kwaliteitsverhouding en gebruiksgemak. 
*Bron: Duits Instituut voor Service Quality namens n-tv 
  

 



8. COMPLETE LUXE MAT ZWARTE LAK KEUKENS  
- Model: Pure Black Soft Touch, mat Zwart Gelakt 
- De greep is zwart, op deze afbeelding RVS zodat u de greep beter ziet; 



LUXE BREDE ZWARTE HANDGREPEN ! 

Deze prachtige zwarte, zwaar metalen, handgrepen passen perfect !  

Handgrepen: 32 cm. breed, in zwart uitgevoerd, model G216, alleen bedoeld voor dit model. 
- op de smalle deurtjes van 30 cm. voorzien van dezelfde passende greep van 16 cm. 
- de deurfronten worden geboord en in de midden van de deur geleverd, sommige deuren zijn niet geboord, hier 
mag u zelf kiezen waar u vindt waar de greep het beste past. 
- andere grepen op verzoek te bestellen tegen meerprijs, wel op dezelfde boormaat. 

 

 

Fraaie midden boring:  
Hier ziet u een afbeelding van de midden-boring ! 
- De greep is zwart, op deze afbeelding RVS zodat u de 
greep beter ziet; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. COMPLETE KEUKENS UIT VOORRAAD VOOR HALF GELD 
         TE ZIEN EN TE KOOP IN DE GROOTSTE KEUKENSHOWROOMS VAN NEDERLAND ! 
                                                         + EEN LEUK DAGJE UIT !!! 

Waar vindt u Keukenwarenhuis.nl: 
Stobbeweg 21, Ter Aar (ZH) - Grootste Keuken Showroom van Nederland - 088-0101200 
Einsteinstraat 29, Dordrecht - Grootste Keuken Showroom van de regio - 088-0101201 
 

Waarom Keukenwarenhuis.nl: 
* Alle mogelijke keukenstijlen, kies gemakkelijk in 1 showroom uw stijl 
* Alle mogelijke keukenopstellingen, gemakkelijk uw gewenste opstelling kiezen! 
* Alle merken keukenapparatuur, en velen direct uit voorraad leverbaar.  
* Betaalbare A-kwaliteit keukens, onder meer grootste Nolte showroom van NL 
* Rondkijken in alle rust, zonder druk op uw gemak oriënteren, alles staat geprijsd! 
* Familiebedrijf met 50 jaar keukenervaring, van opa op zoon, op kleinzoon ..... 
* Wij behoren niet tot een landelijke grote keten! 
* Compleet ontzorgde keukens dé Totaaloplossing van aanschaf t/m installatie 

Verder: 

Gratis voldoende parkeerruimte; 50 Monteurs door heel Nederland; alle apparatuur tegen 
internetprijzen; 1000 keukens uit voorraad leverbaar; onze filialen zijn voorzien van gratis WiFi; 
totaal 114 opgestelde showroomkeukens; alle apparaten uit voorraad leverbaar;  
 
Rolstoelvriendelijk; AED aanwezig en meerdere ervaren BHV'ers; koffiecorner 
met gratis koffie, fris, wijn en bier; schone toiletten; rokersruimte; speelhoek 
voor de kinderen; potten, pannen en klein huishoudelijk; Graydon Certificaat 
Financieel Gezond bedrijf; en ruim 55 jaar keuken ervaring (Ter Aar, sinds 1964) 
 
Graag tot ziens !!! 
en wij staan graag voor u klaar ! 
Mark Verkerk, directeur eigenaar, www.keukenwarenhuis.nl  



KEUKENS UIT VOORRAAD - ASSORTIMENT EN PRIJZEN       (Netto/Netto/Actie april 2019, incl. BTW)
- onder: breedte Capri Florenz Valencia Lux Pure Black
Onderkast met lade 45 199€        229€        239€        339€        259€          
Onderkast met lade 60 229€        239€        249€        359€        299€          
Onderkast doorlopende deur 30 159€        169€        179€        219€        219€          
Onderkast doorlopende deur (spoelbak tot 39 cm. breed kan) 45 179€        189€        199€        249€        249€          
Onderkast doorlopende deur (spoelbak tot 54 cm. breed kan) 60 189€        199€        209€        259€        269€          
Onderkast doorlopende deur (spoelbak kan) 90 259€        279€        299€        409€        379€          
Ladenkast, 2+1 lade, (bij de Lux en Black met binnen-besteklade) 45 369€        379€        389€        529€        599€          
Ladenkast, 2+1 lade, (bij de Lux en Black met binnen-besteklade) 60 399€        409€        429€        579€        669€          
Ladenkast, 2+1 lade, (bij de Lux en Black met binnen-besteklade) 90 519€        549€        569€        769€        999€          
Ovenkast nis 60 cm. 60 119€         129€        139€        159€        289€          
Magnetronkast met lade nis 45 cm. 60 299€        309€        329€        369€        389€          
Hoekkast LeMans, (stelmaat 110-118 cm./Black alleen 125-130) 619€        639€        669€        799€        1.049€       
Carroucelkast 90 cm. met 2x draaiplateau 90x90 549€        569€        589€        849€        749€          
Hoekpasstuk stelmaat hoek 65x65 cm. 65x65 129€        129€        129€        149€        159€          
Steunwand voor vaatwasser of koelkast 109€        109€        109€        109€        109€          
Deur voor vaatwasser, vriezer of koelkast 45 119€         129€        139€        169€        169€          
Deur voor vaatwasser, vriezer of koelkast 60 129€        139€        149€        199€        199€          
- boven: breedte Capri Florenz Valencia Lux Pure Black
Bovenkast 75 cm. hoog (Pure Black 78 cm. hoog) 30 119€         129€        139€        169€        179€          
Bovenkast 75 cm. hoog (Pure Black 78 cm. hoog) 45 149€        159€        169€        189€        199€          
Bovenkast 75 cm. hoog (Pure Black 78 cm. hoog) 60 169€        179€        189€        229€        239€          
Magnetron bovenkast 75 cm. hoog 60 - 199€        - - -
Bovenkast 90 cm. hoog voor model Lux 30 - - - 199€        -
Bovenkast 90 cm. hoog voor model Lux 45 - - - 219€        -
Bovenkast 90 cm. hoog voor model Lux 60 - - - 239€        -
- hoge kasten: breedte Capri Florenz Valencia Lux Pure Black
Kast tbv koel/vries nis 178 cm. 60 439€        459€        479€        629€        579€          
Kast tbv koel/vries nis 178 cm. voor hoge bovenkasten 60 - - - 679€        -
Kast tbv koeler 102+nis combi 60 439€        459€        479€        639€        549€          
Kast tbv koeler 102+nis combi voor hoge bovenkasten 60 - - - 689€        -
Kast tbv combi+oven 60 539€        559€        579€        729€        699€          
Kast tbv combi+oven voor hoge bovenkasten 60 - - - 779€        -
Servieskast met planken 60 399€        429€        449€        579€        499€          
Servieskast met planken voor hoge bovenkasten 60 - - - 629€        -
Apothekerskast 30 549€        569€        599€        799€        999€          
Apothekerskast voor hoge bovenkasten 30 - - - 859€        -
- diversen:  Capri Florenz Valencia Lux Pure Black
Plint paneel per stuk 2-3-4 m1 79€          79€          79€          79€          89€            
Passtroken materiaal 16 mm. 99€          99€          99€          129€        99€            
Deurdempers per stuk 15€          - voordelen:
Ladendempers per lade 25€          - Gratis persoonlijk passend advies en ontwerp
Handgrepen per stuk 15€          - Scherpe prijzen door onze voorraad volumes
Bestekbak 45 of 60 cm. 40€          - Ook de apparatuur, en accessoires uit voorraad
Bestekbak 90 cm. 80€          - Voorgemonteerd! (dus geen bouwpakket)
Beschermbodem voor kast onder de spoelbak 45/60 cm. 40€          - Gratis montage handleiding en montage video's
Beschermbodem voor kast onder de spoelbak 90 cm. 55€          - Direct leverbaar, of tot 6 maanden te reserveren
- aanrechtbladen: - diensten:
Blad tot 250 cm. 60 cm. diep 219€         Montagekosten:              (Vlaanderen + € 250)
Blad tot 300 cm. 60 cm. diep 259€         - rechte keuken € 1100 / hoekkeuken € 1350
Blad tot 360 cm. 60 cm. diep 319€         Bezorgkosten geheel Nederland:
Hoekblad tot 300x300 cm. 60 cm. diep 499€         - € 175 begane grond;     (Vlaanderen € 350)
Hoekblad tot 360x360 cm. 60 cm. diep 589€         - € 275 verdieping, passend in lift, excl. verhuislift)
Rugwand in werkbladmateriaal, 56x260 cm. 199€         - afhalen kan alleen in ons magazijn in Ter Aar (ZH)
Rugwand in werkbladmateriaal, 75x90 cm. 99€           - Model Pure Black uitsluitend met bezorging


