molto

cucina

een product van PLUS-keukens

Hoog
<< Aangepaste maten mogelijk >>

modern

Inbouwoven met RVS-front, keramische kookplaat, afzuigkap
RVS / glas, koel/vriescombinatie, vaatwasser, bovenkasten
met glasframedeuren, apothekerskast, grote laden, inbouwspoelbak

glans

5598,-

Woonkeuken 335 x 275 cm Lijstoptiek crème hoogglans, aanrecht Amerikaans walnoten repro

Op maat
ontworpen
De keuken is het middelpunt waaromheen alle dagelijkse zaken draaien. Om

Perfecte afvalscheiding

Ladeninzetbakken

Gestructureerd borden
opbergen

Voorraadlade voor
levensmiddelen

dat beter tot zijn recht te laten komen
hebben we een op de praktijk
gericht programma met accessoires ontwikkeld, dat u een
steuntje in de rug geeft bij het
dagelijkse werk in de keuken.
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molto

cucina

een product van PLUS-keukens

GRANIET

Hoog

Luxe uit de

glans

<< Aangepaste maten mogelijk >>

design

Ingebouwde oven met rvs front, keramische kookplaat,
eilandafzuigkap rvs/glas, koelkast met diepvriesvak,
vaatwasser, eetplek/bar, ingeboude wasbak.

natuur

• Extreem onderhoudsvriendelijk
• Absoluut hygiënisch
• Hittebestendig
• Snij- en krasvast
• Ongevoelig voor
zuren en vocht

Graniet is een zeer onderhoudsvriendelijk
materiaal. Bij doorsneegebruik is het voldoende de vlakken één keer in de week af
te nemen met schoon water en allesreiniger
of glasreiniger. Alleen olie bevattende en
gekleurde resten moeten snel worden verwijderd. Over het algemeen valt het gebruik
van scherpe reinigingsmiddelen af te raden,
omdat glanzende vakken daardoor op den
duur dof kunnen worden. Was bevattende
onderhoudsmiddelen laten na een bepaalde tijd een laagje achter en zijn daarom ook
slechts beperkt aan te bevelen.

4998,-

...en vele andere
mogelijkheden!

Loftkeuken 360 / 240 cm Front hoogglans wit, aanrecht decor carbon imitatie

Hoog

Hoog

glans

glans

<< Aangepaste maten mogelijk >>
<< Aangepaste maten mogelijk >>

Ingebouwde oven met rvs front, keramische kookplaat, afzuigkap
rvs/glas, koelkast met diepvriesvak, vaatwasser, grote uitschuifbare lades, servicekast, eetplek/bar, ingebouwde wasbak.

6198,-

Designkeuken 245 x 270 / 220 cm Front hoogglans wit, aanrecht decor zilver
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Ingebouwde oven met rvs front, keramische kookplaat, afzuigkap rvs,
koelkast met diepvriesvak, grote uitschuifbare lades, wandkasten met
glazen zwaaideuren, eetplek/bar, vaatwasser, ingebouwde wasbak.

5998,-

Designkeuken 160 / 270 / 205 x 100 cm Front hoogglans Magnolia Gelakt, aanrecht olijf zwartbruin imitatie mat
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molto

cucina

een product van PLUS-keukens

<< Aangepaste maten mogelijk >>

<< Aangepaste maten mogelijk >>

Inbouwoven met front van RVS, Keramische kookplaat,
eilandschouw RVS / glas, koelkast met vriesvak,
vaatwasmachine, grote laden, inbouwspoelbak

4598,-

Designkeuken 220 / 190 / 285 cm Front wit mat / eiken-kastanje repro,
aanrecht eiken-kastanje repro

Een houten keuken brengt warmte en sfeer in uw huis. Molto Cucina brengt daarom
een aantal houtmodellen. Zowel massief hout als kunststof. De kunststoffen fronten
zijn erg natuurgetrouw gefabriceerd. Zelfs met een zichtbare zaagslag! Alles natuurlijk in
zeer veel kleuren en de bekende Molto Cucina kwaliteit. Deuren geheel vlak of als laneeldeur verkrijgbaar. Eventueel ook nog op maat of naar uw wensen vervaardigd!

trend

Inbouwoven met front van RVS, keramische kookplaat,
eilandschouw RVS / glas, koelkast met vriesvak, vaatwasmachine, grote laden, eethoek, inbouwspoelbak

5198,-

<< Aangepaste maten mogelijk >>

Loftkeuken 300 / 240 cm Front eiken Provence repro, aanrecht kwartsiet repro

Service
Individueel advies

Onze speciaal opgeleide keukenadviseurs nemen de tijd om u
alles te vertellen over actuele
keukentrends.
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Meetservice

van

Wij meten uw keuken precies op
en bepalen de plaats voor wateren stroomaansluitingen als basis
voor een individuele keukenlayout.

A tot z

Computerlay-out

Op basis van de plattegrond van
uw keuken en rekening houdend
met uw persoonlijke wensen en
behoeften plannen onze keukenspecialisten uw droomkeuken.

Orderverwerking
Hier komen alle lijnen samen: van het opstellen van
de order tot de uitlevering
coördineren wij uw keukenproject.

Stipte levering

We leveren stipt op het afgesproken tijdstip de keuken bij
u af, waar u zolang naar hebt
uitge-keken (tegen geringe
meerprijs).

Perfecte montage

Gekwalificeerde keukenmonteurs
bouwen de keuken zonder
problemen in – perfect, zuiver en
snel (tegen geringe meerprijs).

Inbouwoven met front van RVS, keramische kookplaat,
afzuigkap RVS / glas, geïntegreerde koelautomaat met
Vitafresh-zone, vaatwasmachine, bovenkasten met
glasframedeuren, grote laden, inbouwspoelbak

6998,-

Woonkeuken 384 / 180 cm Front echt eiken, aanrecht magnolia
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