
Massief Houten Keukens
op maat gemaakt voor u!



KEUKENS OP MAAT

“Het hangt van uw eigen wensen af hoe 

uw keuken er uiteindelijk zal komen 

uit te zien”, aldus Johan Kral, eige-

naar van Kral Keukens & Interieurs in 

Stadskanaal.

“Onze nostalgische massief houten keu-

kens zijn in allerlei houtsoorten en kleu-

ren leverbaar. En dat heeft zo zijn voor-

delen. Bij een houten keuken bent u niet 

gebonden aan vaste maten. U krijgt een 

uniek product dat specifiek aan uw wen-

sen tegemoet komt. Wij gaan allereerst 

met u aan tafel zitten, waarbij uw ideeën 

en wensen besproken worden, waarna we 

een opstelling maken.”

“Daarna gaan we uw keuken in ons eigen  

         atelier maken. Puur ambachtelijk, met 

passie en betrokkenheid voor uw keuken! 

Als de keuken klaar is, wordt hij geïnstal-

leerd, waarbij we ook alle inbouwappara-

tuur, gas en elektriciteit aansluiten.”

U bent op zoek naar een nostalgische keuken die naar uw eigen smaak 

kan worden samengesteld? Breng dan eens een bezoek aan Kral Keukens 

& Interieurs in Stadskanaal! Wij maken massief houten keukens op 

maat, waarbij u zelf bepaalt hoe uw keuken eruit komt te zien.

V a k m a n s c h a p  i n  v o l l e  g l o r i e !



UIT EIGEN ATELIER

De keukens en interieurs van Kral 

Keukens & Interieurs onderschei-

den zich door een zeer hoog afwer-

kings-niveau. Vakmanschap in volle 

glorie, met oog voor detail.

Onze mensen staan voor u klaar 

om u vakkundig te adviseren bij het 

samenstellen van uw droomkeuken.

. . .met oog voor detai l

V a k m a n s c h a p  i n  v o l l e  g l o r i e !



Informeer
vrijbijvend!

Exclusief uit eigen atel ier. . .



Ambachtelijk en mooi!
...met oog voor detail

Massief houten keukens uit grootmoederstijd, vervaardigd 

in eigen atelier, in alle houtsoorten leverbaar. Landelijk, 

Engels, Rustiek of Forum de Luxe. Prachtig afgewerkt en 

voldoend aan al uw wensen en verwachtingen. Maar ook 

voor kunststof bent u bij Kral Keukens & Interieurs aan het 

juiste adres.

In onze showroom zijn vele keukens in volle glorie te aan-

schouwen in alle denkbare modellen, stijlen, kleuren en 

materialen. Van robuust en landelijk eiken tot hoogglan-

zend modern design. Kral Keukens & Interieurs, vakmen-

sen met oog voor detail...

. . .op maat gemaakt voor ú!



600 m2

showroom!

Stel  úw droomkeuken samen!



MASSIEF HOUT

Nostalgie herleeft bij het zien van massief houten 

keukens. Deze keukens worden bij ons op maat  

gemaakt en zijn in alle houtsoorten en kleuren 

leverbaar. Van traditionele Oud-Hollandse stijl tot 

modellen uit grootmoederstijd. Landelijk wonen 

en koken in de authentieke sfeer van gezelligheid.

KUNSTSTOF

In onze showroom hebben wij kunststof keu-

kens, van eigentijds en trendy tot stijlvol klas-

siek. Deze keukens zijn leverbaar in vele kleu-

ren, waarin talloze combinaties mogelijk zijn. 

U hebt de keuze uit meer dan 200 frontmo-

dellen, van strak tot bewerkt en van kleurrijk 

tot neutraal, in alle mogelijke materiaalsoorten. 

 

 

INBOUWAPPARATUUR

De kwaliteit van de keukens die Kral Keukens 

& Interieurs aflevert komt ook terug in de keuze 

van de (inbouw-)apparatuur.

Kral Keukens & Interieurs levert een uitgebreid 

assortiment aan (inbouw-)apparatuur van onder 

andere Aga, Falcon, Bosch, La Cornue, Siemens en 

Boretti. 

Bij ons krijgt u een uitstekend beeld van de talloze 

mogelijkheden. Een vrijblijvend bezoek aan onze 

showroom is dan ook meer dan de moeite waard.

Ons team staat voor u klaar om u vakkundig te  

adviseren bij de selectie van mooie materialen 

en het samentellen van uw droomkeuken.



GRENZELOZE INSPIRATIE 

IN EEN GEWELDIGE SHOWROOM!

Kral Keukens & Interieurs heeft een geweldige 

showroom waarin u talloze keukenopstellingen aan-

schouwt. U komt echt op ideeën en leert de onbe-

grensde mogelijkheden kennen. Kom vrijblijvend 

sfeerproeven en maak kennis met onze kwaliteit. 

U bent van harte welkom!

Glasblazer 4 B  |  Stadskanaal |  (0599) 41 22 16
Open: Di.  t/m Za. 10.00 -  17.00 u. Do. koopavond.

www.kralkeukens.nl


