
massief houten keukens
VOOR U op maat gemaakt!

Handgemaakte

Keukens
 Karakter



de keuken vormt HET CENTRA
LE punt in uw huis. gezell

igheid, sfeer

en familiegevoel zijn de belangrij
kste ingrediËnten van uw keuken



Voorwoord
Een keuken moet natuurlijk praktisch en functioneel zijn. De keuken is bij 

ons ook synoniem aan sfeer, gezelligheid en familiegevoel. Zoek jij een nieuwe 

keuken waarin dit centraal staat? Kom dan langs in onze keukenzaak. Hier 

is alles aanwezig om nieuwe ideeën op te doen en inzicht te geven in de 

mogelijkheden voor uw eigen keuken.

AMBACHTELIJKE EN MOOI, MET OOG VOOR DETAIL!

Onze massief houten keukens zijn in allerlei houtsoorten en kleuren 

verkrijgbaar. Bij een houten keuken bent u niet gebonden aan vaste maten. 

U krijgt een uniek product dat specifiek aan uw wensen tegemoetkomt. 

Alle keukens worden tot in de puntjes afgewerkt en daarmee voldoen ze aan 

al uw wensen en verwachtingen. Naast houten keukens kunt u in de keukenzaak 

ook terecht voor kunststof keukens met dezelfde kwaliteit en aandacht voor 

detail. Als u specifieke wensen heeft voor kastenwanden, badmeubels, 

mooie servieskasten of een keuken met een kookeiland, kunt u altijd 

contact met ons opnemen.

Kom vrijblijvend sfeer proeven en maak kennis met onze kwaliteit.

U bent van harte welkom, de koffie staat klaar!

de keuken vormt HET CENTRA
LE punt in uw huis. gezell

igheid, sfeer

en familiegevoel zijn de belangrij
kste ingrediËnten van uw keuken





Beurs-
keuken

Deze keuken
presenteerden we i.s.m.
Wonen Landelijke Stijl op
de ‘vtwonen designbeurs’

in Amsterdam!
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MET DE JUISTE ACCESSOIRES
MAAK JE DE LEEFKEUKEN
HELEMAAL AF!



Verouderd vergrijsd eiken

Het verouderde en vergrijsde eikenhout vormt een 
mooie combinatie met de zwarte, granieten werkbladen.
Blikvangers in de houten keuken zijn het fornuis van 
AGA en het spoeleiland met een geïntegreerde spoelbak.

-�-



onze
Winkel
Kom in onze showroom de verschillende
stijlkamers bewonderen. U komt echt op ideëen
en ziet de onbegrensde mogelijkheden.

Kom vrijblijvend sfeerproeven en maak kennis
met onze kwaliteit. Met koffie en gezelligheid
in het middelpunt. U bent van harte welkom!

Modern greeploos

ROBUUST

Raw stones

koffie



Naast keukens
en badmeubels
leveren wij ook
interieuradvies!

Landelijk modern
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stoere gezinskeuken

als pronkstuk

op de verbouwing



Binnenkijker
ANTOINET MAG DAN WEL WONEN EN WERKEN OP

HETZELFDE ADRES, MAAR HAAR WOONGEDEELTE

STEMDE ZE VOLLEDIG AF OP HAAR GEZIN EN DAAR 

HOORT EEN FRAAIE, EIKENHOUTEN KEUKEN BIJ.

LICHT VERGRIJSD EIKENHOUT
Als eigenaresse van een woonwinkel is Antoinet het gewend haar 

winkel regelmatig te veranderen. Een tijdje geleden was het echter 

haar eigen woning die een metarmorfose onderging. Het absolute 

pronkstuk van de verbouwing is ongetwijfeld de gloednieuwe keu-

ken. “Ze had ons via een keuken van een andere klant leren ken-

nen en ze had ook een aantal realisaties van ons gezien in WLS”, 

vertelt Johan Kral van Kral Keukens. “Bij ons in de showroom 

zag ze het licht vergrijsde eikenhout dat ze wilde”.

ROBUUST GEHEEL
Het eikenhout is echt de blikvanger van de keuken geworden.
Het komt overal terug: op de keukenkasten, op de schouw en op de hoge
kasten waarin onder meer de koelkast verwerkt zit. En ook de koffienis in het verlengde van 
die hoge kasten. “Dat hoekje was een idee van ons om de overgang tussen kast en deur 
mooier te maken” legt Johan uit. “Het had ook perfect zonder gekund, maar het is 
een mooie en functionele aanvulling”.  Het ruwe eikenhout kreeg een 
extra robuuste uitstraling dankzij de combinatie met gelaste grepen, 
hardstenen sokkels, werkbladen van zwart graniet (Zimbabwe 
Black) - dat ook terugkomt in de spoelbak en de spatwand -
en het zwarte Stoves-fornuis. 



Stenen vloer
bij uw keuken

Bent u op zoek naar een nieuwe mogelijkheid voor een 
authentieke en unieke karakteristieke vloer? Dan heeft 
Raw Stones voor u een prachtig product ontwikkeld. 
Boots de kenmerkende straatjes uit de Mediterannée na 
in uw landelijke keuken met de robuuste uitstraling van 
Raw Stones. Met deze moderne en hedendaagse vloer 
brengt u gegarandeerd sfeer en ruimte in uw keuken!

Karakteristiek
Duurzaam

Handgemaakt
Slijtvast & Uniek

UNIEKE VLOER BIJ EEN UNIEKE KEUKEN
De ‘Raw Stones’ zijn gemaakt van natuurlijke materialen en zijn 
daardoor zeer duurzaam en slijtvast. Daarnaast zijn ze voorzien 
van een speciale coating, waardoor de vloer uitermate geschikt is 
voor één van de belangrijkste ruimtes van uw huis.
Combineer dit met een prachtige landelijke handgemaakte keuken 
van Kral Keukens en u hebt een tijdloze combinatie, waar u
gegarandeerd jarenlang van zult genieten. 

uniek bij kral keukens:
vloeren met beleving

raw stones!



KUNSTSTOF

KEUKENS



rookglas als eyecatcher
in uw keuken



Chique
& veelzijdig

Massief eiken keuken, die op een speciale manier is 
behandeld. De kastenwand herbergt verschillende 
apparatuur die het leven zo veraangenamen. Zo is er een 
koffiemachine, warmhoudlader, vriezer, stoombakoven,
combi stoomoven en vaatwasser op hoogte, die allemaal 
esthetisch verantwoord in de wand zijn weggewerkt.

De rookglazen kasten zijn echt een aanwinst voor de 
keuken, omdat deze niet vaak voorkomen in keukens 
en u hierdoor een unieke keuken creëert met een echte 
blikvanger. 

Deze kasten kun je prachtig combineren met houten

fronten. Het glas heeft een mooie glans en dit zorgt

voor een strakke, stijlvolle uitstraling!

OOG VOOR DETAIL



OOG VOOR DETAIL

PUUR AMBACHT



Landelijke

Massief
houten keuken

met een kamer en suite
als scheidingswand.

Maatwerk!

-�-

keuken



Onze
badmeubels

Landelijke houten badmeubels in alle soorten,
maten en stijlen. Maatwerk.
Heeft u gekozen voor een landelijke keuken?
Hoe leuk zou het zijn om deze stijl door te voeren in
uw badkamer. Zo krijgt u dezelfde beleving als
in de keuken. Genieten van ambachtelijk vakwerk
met het comfort van nu!

SFEER

LANDELIJK CHIQUE

RELAX!

EIKEN VERGRIJSD



Styling
& DIY

DIY

Zaag het hout op maat met een handzaag. Krab de 
randjes met de schraper ruw en schuur de scherpe 
randjes weg voor een robuust effect. Wrijf daarna het 
dienblaadje in met paste wax voor een verouderd
effect. Boor in het dienblaadje 2 gaten met een
houtboortje en doe dit ook bij het lederen handvat. 
Schroef daarna de houtschroefjes erin.

stoer met een
groen tintje

aan de slag

dienblad met lederen handvat

“Spelen met verschillende materialen en kleuren
levert bijzondere interieurs op. In mijn styling kies ik
voor verschillende tinten en materialen, maar wel
in hetzelfde kleurenpalet. Zo blijft het geheel rustig.
Kies bijvoorbeeld eens voor hout, velours en een mooi
vloerkleed, zodat het interieur warm en sfeervol oogt.”

MARIAN KRAL, Stylist



PINTEREST

PERFECT PLAATJE

Binnenkijker



Online Inspiratie

-�-
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“De eigenaren van dit omgetoverde landhuis vonden hun 
droomkeuken op Pinterest, bij Kral Keukens & Interieurs. 
Een brede muur die nog onbenut was, bleek de ideale plek 
voor deze natuurlijke keuken. We hebben de hele breedte 
effectief benut. De grootte van het keukeneiland werd erop 
aangepast. Het massieve eiland heeft een lengte van maar 
liefst drie meter. Voldoende ruimte dus om allerlei kookgerei 
in op te bergen. Werd het eiland aan de kamerzijde voorzien 
van deurtjes, de rest van de keuken is uitgerust met lades. 
De wandplanken boven het spoelgedeelte en de tegeltjes 
geven het geheel een persoonlijke touch!”

JOHAN KRAL - ontwerper

:
)

Zet leuke houten dienbladen en snijplanken op je 
aanrechtblad met leuke mandjes voor je meest 
gebruikte keukenspullen. Zo heb je direct een 
sfeervol hoekje in je keuken.



staal en

wagonplank
en
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Industriëel

Deze keuken is voorzien van energiezuinige keukenapparatuur. 

Een Neff Full Flex inductiekookplaat in combinatie met een 
glass air draft op het kookeilend. Het blad zelf is gemaakt van 

duurzaam ‘Dekton’ voor een gezellige en warme uitstaling. 
We hebben een sfeervolle verlichte koffienis gecreëerd. De 
kleur ‘Verdi Gris’ is gekozen voor een warm, verfrissend en 
kalmerend effect. Deze kleur hebben we ook doorgetrokken 
in de metrotegeltjes. De koffie-nis wordt hierdoor direct een 
eyecatcher in de ruimte en je voegt wat kleur toe.

E

Een keuken van oude wagonplanken is op dit moment 

een echte trend in de keukenwereld. Hij heeft een war-

me en stoere look en de zichtbare boutgaten geven de 

keuken een uniek karakter. Duurzaam, want gemaakt 

van gerecycled hout afkomstig van de bodems van 

Franse goederenwagons. Zo krijgt prachtig verweerd 

gebruikt hout, dat geen functie meer heeft, een tweede 

leven. De planken hebben door de jaren heen een 

volstrekt eigen uiterlijk gekregen en zijn daarmee een 

schitterende basis voor een unieke houten keuken!

Wij hebben deze keuken voorzien van een houten kast 

met stalen deuren. 
Dé ingrediënten voor een industriële look.



Onze Vakmensen

Ambacht

DE WERKPLAATS

EIGEN ATELIER!

EIKEN VERGRIJSD

Achter de prachtige showroom van Kral 
Keukens in Stadskanaal vindt u de 
werkplaats. De plek waar onze professionals 
en vakmensen elke dag aan het werk 
zijn om de wensen van onze klanten te 
realiseren.



:)

Onze maatwerk keukens hebben tijd en liefde nodig, en de 
werkplaats is de plek waar wij dit mogelijk maken. Op deze 
plek worden de unieke houten en landelijke keukens met 
de hand gemaakt en volledig zelf vervaardigd. 

Uiteraard worden alle keukens uit onze werkplaats tot in 
de puntjes afgewerkt, zodat ze voldoen aan al uw wensen 
en verwachtingen. Is uw nieuwe keuken de volgende in 
onze werkplaats?

ALLES IN
EIGEN HUIS!

MONTAGE VAN HET BINNENWERK

Aandacht
voor jouw

keuken!

JOHAN

ARNE



wij maken ook stijlvolle

rolstoelvriendelijke

keukens!



Aangepaste
    keukens

Het aanrecht heeft aan de onderkant een grote uitsparing, 
en is helemaal ‘onderrijdbaar’. De details maken de keuken 
elegant; keramieken blokjes onder de kasten en het aan-
rechtblad. De keuken heeft een stoere uitstraling dankzij 
het vergrijsde eikenhout en de robuuste deurknoppen.

EXTRA
RUIMTE!

EXTRA
RUIMTE!

:
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Met brede lades creëer je 
meer ruimte voor het 
opbergen van spullen,  
tevens doen ze de keuken
 rustiger ogen.



SFEERVOL

ZWART!



In landelijke stijl

-�-
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Hier is de keuken de centrale ontmoetingsplek van het gezin, de 
bar in de keuken versterkt deze sociale functie. Door de bar extra 
gezellig te maken met woonaccessoires en prachtige barkrukken, 
heb je een plek waar iedereen zich kan vermaken. 
Vrienden en familie nemen plaats aan het kookeiland. Terwijl je 
het eten bereidt genieten je gasten van een koel wijntje dat wordt 
bewaard in de wijnkast. Boven het kookeiland hangt een afzuigkap 
van Wave. Niet zomaar een afzuigkap maar een combinatie 
van afzuigsysteem, verlichting en meubelstuk. Een functionele 
aanwinst voor de keuken. Een mooi keramisch blad past bij de 
zwart gebeitste fronten waarin je de nerven van het hout nog  
goed ziet.
In deze lichte ruimte komt de zwarte keuken mooi tot zijn recht. 
Zonder twijfel een perfecte keuze!



multifunctionele
leefkeuken



Luxe en sfeervolle
uitstraling!

RECEPT!
Ontbijttaartjes
met kersenjam

Verwarm de oven voor op 180 °C  en bekleed de bakplaat met
bakpapier. Leg het bladerdeeg op een schoon aanrecht en 
gebruik een grote koekjesuitsteker in hartvorm om er vier 
grote harten uit te steken. Prik ze in met een vork en leg ze 
voorzichtig op de bakplaat. Steek nog vier harten van dezelfde 
grootte uit. Uit het midden van deze harten steek je met een 

kleinere maat koekjesuitsteker kleine hartjes. 
Leg deze apart.

Gebruik een vork om de roomkaas en de 
kersenjam goed door elkaar te roeren. Verdeel 
het mengsel over de harten op de bakplaat en 
houd de randen goed vrij. Leg de open harten 
er bovenop en duw de buitenste randjes aan 
elkaar. Bestrijk de bovenkant met losgeklopt 
ei, bestrooi met suikerhartjes en bak goud-
bruin in 10-12 minuten. Laat afkoelen op een 
rooster.

Is de binnenkant van het bladerdeeg iets naar 
boven gekomen door het open hartje, geen 
ramp. Dat duw je gewoon weer naar beneden. 
Je kunt eventueel ook nog wat extra jam in 
de taartjes scheppen. 

Serveer met een dikke kus, knuffel én koffie of thee.

Ingrediënten voor 4 personen

- 1 rol vers bladerdeeg 

  (of 8 plakjes roomboterbladerdeeg 

  uit de vriezer, ontdooid)

- 20 g roomkaas
- 50 g kersenjam (of andere rode jam)

- 1 ei
- Suikerhartjes 
  (of ander decoratief strooisel)

Let op: voor dit recept heb je twee  

koekjesuitstekers in hartvorm nodig, 

een grote en een kleine.

-�-



Mandenmaker 3  -  9502 KK  -  STADSKANAAL
T. 0599 412216  -  info@kralkeukens.nl

www.kralkeukens.nl

Open: Dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur

VAN HARTE

u bent

welkom


