JE KEUKEN VAN
OUD NAAR NIEUW
BINNEN 1 DAG

Wil je wel graag een nieuwe keuken
maar niet de hoge kosten?
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Met een Lifting erkende vakman
haal je een ervaren specialist in huis.
Waarom veel geld uitgeven
aan een nieuwe keuken?
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“Waarom veel geld uitgeven
aan een nieuwe keuken?”
Wil je wel graag een nieuwe keuken maar niet de hoge
kosten? Denk dan eens aan keukenrenovatie. Bij keukens
is de eerste slijtage vooral te zien aan de deurtjes of
het aanrechtblad. Door de zichtbare keukendelen te
vernieuwen, ziet je keuken er weer uit als nieuw.
Keukenrenovatie is ook ideaal als je de look van je keuken
wil veranderen. Met kleine ingrepen zoals een andere kleur,
greep en plint ziet je keuken er al totaal anders uit.

voor
wij pakken je hele keuken aan
meiling
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“Wij pakken je hele keuken aan”
Nobilia

Keukendeuren

Achterwanden

Keukenbladen

Keuken aanpassen

(Kokend)waterkranen

Inbouwapparatuur
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Keukendeuren

“Nieuwe keukendeurtjes
geven je keuken een
compleet nieuwe uitstraling”
Wil je de keukendeurtjes vervangen? Geen probleem,
dit kan al binnen een dag geregeld worden! Door je
keukenfrontjes te vervangen, kun je de hele sfeer van de
keuken opnieuw bepalen. Of je keukendeurtjes nu versleten
zijn of dat je simpelweg iets nieuws wilt, wij zorgen ervoor
dat alles er weer picobello uitziet.

voor

klik hier voor inspiratie
een nieuwe achterwand
Meiling
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Achterwanden

Dekker Zevenhuizen

“Een nieuwe achterwand”
Met het vervangen van de achterwand krijgt je keuken een
totaal andere look. Zeker als je kiest voor een opvallend design.
Er zijn ontzettend veel mogelijkheden waar je keuken enorm
van opfleurt. Daarnaast zijn onze achterwanden vuilafstotend
en daardoor eenvoudig schoon te houden.

Nieuw keukenblad

nieuw keukenblad
Nolte
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Keukenbladen

“Nieuw keukenblad”

Dekker Zevenhuizen

Dekker Zevenhuizen

Een keukenblad heeft het door intensief gebruik zwaar te verduren.
Daardoor is dit één van de onderdelen van de keuken die het meeste slijt.
Keukenbladen worden daarom vaak een keer vervangen tijdens de
levensduur van een keuken. Er zijn tegenwoordig erg mooie en
praktische keukenbladen te krijgen, zoals:
- laminaat
- graniet
- composiet
- keramiek
- beton
Alle materialen hebben specifieke eigenschappen waardoor ze beter of
minder goed geschikt zijn in jouw keuken. Je moet hierbij denken aan
krassen, onderhoud, beschadigen, sterkte, hittebestendigheid, hygiëne,

Dekker Zevenhuizen

duurzaamheid etcetera. Onze specialisten geven je graag advies over
welk blad voor jou de beste keuze is.

klik hier voor meer informatie
meer ruimte creëren door
slimme aanpassingen
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Keuken aanpassen

”Meer ruimte creëren door
slimme aanpassingen”

Nolte

Nolte

De bij aankoop gekozen kastindeling blijkt achteraf vaak niet de
meest praktische te zijn. Wil je de keuken uitbreiden met extra
kasten of juist kastruimte ombouwen naar lades? Vraag onze
ervaren vakspecialisten om het beste advies voor jouw keuken.
Zij hebben al heel wat keukens aangepast en uitgebreid en
zullen hun advies afstemmen op jouw persoonlijke wensen.

(kokend)waterkranen

Nolte

Lifting:
Erkende specialisten
in keukenrenovaties
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(kokend)waterkranen

Dekker Zevenhuizen

“Een mooie kraan is een sieraad voor je keuken!”
Een keukenkraan is gemiddeld na 5 jaar aan vervanging toe.
Er zijn veel modellen en kleuren waar je uit kunt kiezen.
Naast de bekende chroomkleurige boogkranen zijn er vele
andere mogelijkheden waarmee je het keukenblad echt een luxe
uitstraling geeft.

Bekijk de keuzemogelijkheden
Dekker Zevenhuizen

“Geniet van het gemak van een kokendwaterkraan”
Bij vervanging van een kraan wordt steeds vaker gekozen voor het comfort van
een kokendwaterkraan. Je bent in een handomdraai voorzien van kokend water
direct uit de kraan. Erg handig bij het maken van een kop thee of bij het koken
van pasta. Je hebt direct kokend water en dat bespaart tijd.

Klik hier voor een demonstratiefilmpje
keuken aanpakken?
kijk ook naar je apparatuur
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Inbouwapparatuur

Bosch

“Keuken aanpakken?
Kijk ook naar je apparatuur”
Wist je dat de meeste vaatwassers tussen 5 en 10 jaar vervangen worden en
de meeste koelkasten tussen de 10 en 15 jaar? Dit is ook vaak het moment
dat keukens aan renovatie toe zijn. Wees daarom slim en laat direct de
apparaten vervangen dan sla je 2 vliegen in 1 klap. Bijkomend voordeel
is dat nieuwe apparaten ook nog eens veel zuiniger zijn dan oude
stroomvreters. Stem met de Lifting specialist af wat voor jou de beste
apparatuur is.

Bekijk hier jouw besparing
apparatuur moderniseren
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Inbouwapparatuur

“Apparatuur moderniseren”

Bosch

Onze keukenapparatuur wordt steeds beter. Koken wordt daardoor
steeds makkelijker en leuker. Er wordt ook steeds meer aandacht
besteed door producenten aan gezonde bereiding en
energiebesparing. Hieronder volgen enkele actuele trends.

“Gas eruit, inductie erin’’
Gas heeft zijn langste tijd gehad in de keuken. Door de
energietransitie zal iedereen in de nabije toekomst moeten
overschakelen van gas naar elektrisch. Het beste alternatief voor
gas is inductie. Koken op inductie is sneller, veiliger en uiteindelijk
duurzamer en goedkoper dan gas. Een praktisch voordeel is

GAS ERUIT,
INDUCTIE ERIN!

“Gezond stomen”

dat een inductie kookplaat niet aanbrand en gemakkelijk schoon

Een nieuwe kooktechniek die snel terrein wint in de keuken is

te maken is.

stomen. Deze kooktechniek biedt je de mogelijkheid om thuis
eenvoudig heerlijke en gezonde maaltijden te bereiden.
Met stomen blijven groentes lekker krokant en blijven ze mooi
van kleur. Ook blijven de vitamines en mineralen met stomen

Klik hier voor een demonstratiefilmpje

Waarom stapt Nederland
massaal over van gas naar inductie?
•
•
•
•

Klik hier voor een demonstratiefilmpje

Makkelijk schoon te maken
Veiliger dan gas
Sneller en nauwkeuriger koken
Meest duurzame manier van koken

interesse?
Zo werkt het!

KOOP NU EEN INDUCTIEKOOKPLAAT VAN BOSCH,
BEKO OF SHARP EN ONTVANG EEN MEGA KORTING OP
EEN PRACHTIGE KWALITEITS PANNENSET VAN BK
BK PROFLINE, 4-DELIGE SET

€ 199,-

€ 89,-

HOME

BK FLOW COOL, 4-DELIGE SET

€ 369,-

€ 110,-
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“Interesse?”

“Ook bij jou in de buurt!”

1 Vul het Lifting contactformulier volledig in.
2 De dichtstbijzijnde Lifting specialist neemt contact
met je op en maakt een afspraak.
3 De huidige keuken wordt beoordeeld en aan de hand van jouw wensen
wordt een plan gemaakt met een bijbehorend prijsvoorstel.
4 Na goedkeuring van het plan en de bijbehorende prijs worden de
materialen besteld en wordt er een afspraak gemaakt voor montage.

Contactformulier

Vaak hebben we 1 dag nodig om de renovatie
uit te voeren en kun je daarna weer met veel
plezier in je nieuwe keuken koken!

Klik hier voor de dichtstbijzijnde
Lifting vakman

Lifting is een initiatief van DER KREIS Nederland B.V.,
de Europese inkoop- en marketingorganisatie
voor de keukenretail.
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