JE KEUKEN VAN OUD
NAAR NIEUW BINNEN 1 DAG

DE BASIS

ALS
MAAR GOED IS
Vaak is de basis van je
keuken nog prima
bruikbaar. Het zijn vooral
de keukendeurtjes of
de apparatuur die aan
vervanging toe zijn.
Zonde dus om een
compleet nieuwe keuken
aan te schaffen! Met onze
vakkennis en jarenlange
ervaring helpen wij graag
je oude keuken weer om
te toveren tot jouw
droomkeuken.

NIEUWE KEUKENDEURTJES
GEEF JE KEUKEN BINNEN ÉÉN DAG
EEN COMPLEET NIEUWE UITSTRALING
Wil je de keukendeurtjes vervangen? Geen probleem, dit kan al binnen een dag geregeld worden!
Door alle keukenfrontjes te vervangen kun je de hele sfeer van je keuken opnieuw bepalen.
Of je keukendeurtjes nou toe zijn aan vernieuwing of dat je simpelweg iets nieuws wilt, wij
vervangen je keukenfrontjes binnen één dag.

Bij Lifting kun je onder andere terecht voor nieuwe keukendeurtjes, het vervangen
van je keukenapparatuur, het vervangen van een keukenblad, het installeren van een
(kokend) waterkraan, een nieuwe achterwand in je keuken, een andere lade- of kastindeling,
je keuken toekomstbestendig maken en het vervangen van je keukenverlichting
maar ook voor traprenovatie en maatwerk (inbouw)kasten.

Hoewel wij je heel goed kunnen helpen aan een prachtige nieuwe keuken of badkamer, weten wij
maar al te goed dat, met name, een keuken lang niet altijd in zijn geheel vervangen hoeft te worden.
Vaak is de basis van de keuken nog prima maar zijn bijvoorbeeld de keukendeurtjes toe aan
vervanging of zou je graag een andere kookplaat of werkblad willen. Lifting helpt je graag om van
jouw oude keuken weer een droomkeuken te maken zonder dat je daar een hele grote investering
voor hoeft te doen.
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Bij Lifting zijn wij onderdeel van een groot netwerk van
vakbekwame keukenondernemers en monteurs die stuk
voor stuk liefde voor het vak hebben. Wij zijn zelfstandige
ondernemers met jarenlange ervaring in de keuken- en
renovatiemarkt en zijn werkzaam door heel Nederland.
Kijk op www.lifting-keukenrenovatie.nl voor meer informatie en
jouw dichtstbijzijnde showroom of voor een bezoek aan huis.
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Lifting is al jarenlang een begrip in de Nederlandse en
Duitse markt voor keukenrenovaties. Onze oorsprong ligt bij
marketing- en inkooporganisatie DER KREIS Nederland B.V.

KIES VOOR EEN
SPECIALIST
MET ERVARING
Of de keuken nou alleen
toe is aan nieuwe
scharniertjes of dat
je de gehele keuken,
inclusief werkblad en
(inbouw)apparatuur,
toekomstbestendig wilt
maken. Je bent bij Lifting
aan het juiste adres.

Niets is ons te gek!

voor

na

WIJ VERVANGEN ALLES
VAN KEUKENDEUR TOT APPARATUUR

VERVANG JE
VERLICHTING VOOR
LED

Het werkblad in de keuken is dé blikvanger
bij uitstek. Dun, dik, van graniet, beton of
toch laminaat? Gepolijst of toch maar mat?
Dat het werkblad zo’n belangrijk onderdeel
van de keuken is, is duidelijk te meten aan de
mate van gebruiksfrequentie; het keukenblad
is het meest van alles onderhevig aan
gebruiksslijtage.

duurzaam

GEWOON TOE AAN

iets nieuws

Het is natuurlijk ook goed mogelijk dat je
keukenblad nog prima is maar je gewoon
toe bent aan iets nieuws. Geen probleem.
Wij demonteren je oude werkblad en
installeren je nieuwe keukenblad met
plezier én binnen een dag.
LED verlichting wordt
steeds vaker toegepast.
Het is een energiezuinige
vorm van verlichting, puur
en helder van kleur en het
heeft milieuvriendelijke
eigenschappen.
Wij helpen je graag met het
vervangen en/of inbouwen
van (LED)verlichting.

Met een goede, overzichtelijke inrichting worden je (keuken)
kasten en keukenlades ineens het voorbeeld van efficiëntie
en rust. Hoe fijn is het dat je direct vindt waar je naar op
zoek bent?
Van ladeverdelers, bestekbakken tot het ombouwen van
een normale kast tot een ladekast, wij zorgen ervoor dat
het dagelijks gebruik nét even wat prettiger wordt.

Direct vinden
WAT JE ZOEKT

TRAPRENOVATIE
De trap is een van de meest intensief
gebruikte onderdelen in de woning met
slijtage als logisch gevolg. Onze overzettreden
zijn verkrijgbaar in zowel laminaat als met een
echte eiken toplaag.
Onze overzettreden zijn voorzien van
een duurzame toplaag van laminaat, de
overzettreden met een eiken toplaag zijn van
hout gemaakt en hebben een onbehandelde
eiken toplaag, zo kun je de treden naar eigen
smaak laten afwerken en lakken.

Vervang je (kapotte)
koelkast voor een
zuinigere variant
en BESPAAR
TIENTALLEN
EURO’S PER JAAR!
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Altijd al gedroomd van zo’n prachtige inloopkast of wil je gewoon wat meer kastruimte
ingebouwd hebben? Wij regelen het voor je.
Onze ondernemers zorgen ervoor dat jouw
wensen worden omgezet in prachtige kasten
met zeeën van opbergruimte.

Het comfort van de kokend waterkranen is
fantastisch. Je bent in een handomdraai
voorzien van een heerlijke kop thee of een
pan gevuld met heet water om direct je
pasta in te koken. Naast kokend waterkranen
hebben wij ook normale kranen in ons
assortiment en mocht jouw keukenkraan
aan vervanging of reparatie toe zijn dan
regelen wij dat natuurlijk graag voor je.

