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Maak een
afsp raak

Goed bedacht!

Nuva keukens
Proficiat met je nieuwe woning!
Nu is het moment aangebroken waarop veel keuzes gemaakt moeten
worden, zo ook het kiezen van een nieuwe keuken. Wij denken graag met
je mee. Wij gaan, samen met jou, op zoek naar een keuken die past in je
ruimte, interieur en budget. Nu én in de toekomst.
Een projectkeuken van Nuva Keukens biedt vele voordelen. We hebben
bijvoorbeeld alle technische gegevens van de keukenruimte ontvangen
en weten we welke mogelijkheden er zijn. In deze brochure lees je
meer over onze werkwijze en de voordelen van Nuva Keukens als
projectpartner.
Graag tot ziens in onze showroom.
Team Nuva Keukens
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Wij denken met je mee!

Van koop tot plaatsing

Je keuken wordt als laatste geplaatst,
maar moet als eerste bekend zijn.
Dat klinkt vreemd, maar dat komt door de positie van het leidingwerk. We
moeten namelijk in een vroeg stadium weten waar wat komt te liggen. Daarom
nodigen we je al in een vroeg stadium uit voor een persoonlijk adviesgesprek
in onze showroom. Hiervoor nemen we ruimschoots de tijd. Een goed
advies, plan en offerte nemen ongeveer twee tot drie uur in beslag.

Een projectkeuken van Nuva
Keukens biedt vele voordelen

1

Jouw ideale keuken
Uiteraard starten we met een inspiratieronde door de
showroom. Op deze manier kijken we samen naar wat je
aanspreekt. Zo ontdekken we je wensen. Daarna maken we
een ontwerp op basis van je wensen, ruimte, budget en de
tekeningen van de aannemer. Dit werken we vervolgens uit in
een offerte.

2

Contact met de aannemer
We hebben gedurende het gehele traject nauw contact met
de aannemer, zodat we alles scherp in de gaten kunnen
houden en zonodig snel kunnen schakelen.

3

Advies op maat, met de gegevens
van jouw keukenruimte
Via de aannemer ontvangen we de technische tekeningen van
jouw keuken. Zo weten we precies wat de mogelijkheden zijn
in de keukenruimte van je nieuwbouwwoning.

4

Tussentijdse controles in de keukenruimte
We doen regelmatig controles op de bouw in verband met
de maatvoering en het leidingwerk. We controleren of alles
zit waar het hoort te zitten en of er niets ontbreekt.

5

Aanpassingsmogelijkheden.
Ook na aankoop van de keuken
Bij ons is het ook na aankoop mogelijk om veranderingen
aan te brengen aan je keuken. Denk aan de kleur, het
werkblad (materiaal) of keukenapparatuur.

6

Levering, montage en service in eigen beheer
Na overleg komen we samen tot een geschikte leverdatum.
Onze eigen chauffeurs komen de keuken leveren en ervaren
monteurs plaatsen de keuken op de afgesproken datum.
Natuurlijk houdt het daarna niet op. We staan namelijk altijd
voor je klaar bij eventuele vragen.

De weg naar jouw droomkeuken.

Onze keukenadviseurs
aan het woord
Hoe gaat zo’n adviesgesprek precies in zijn werk?
“Jouw zoektocht begint met een rondje door de showroom.
Laat je inspireren door meer dan 50 verschillende
opstellingen. Genoeg inspiratie opgedaan? Dan gaan we
aan tafel en kijken we naar de indeling en het ontwerp. Ik
begin altijd met de bouwtekening en de gegevens van de
aannemer als basis. Welke mogelijkheden zijn er binnen de
ruimte?”
“Wat zijn je wensen en behoeften? Een keuken moet bij je
passen. Nu én in de toekomst. Daag ons uit. Er is vaak meer
mogelijk dan je denkt, ook bij woningen waarbij wij een
‘basis’ keuken leveren.”

“We kijken samen naar het materiaal, de kleuren en
de gewenste apparatuur. Glanzend of mat? Kunststof,
graniet of bijvoorbeeld composiet? Greeploos of met
greep? We tonen je alle mogelijkheden om zo tot het
perfecte ontwerp te komen.”
“Op basis van je wensen stellen we een overzichtelijke
en transparante offerte op. Als deze ook naar wens
is, zetten we het keukenontwerp om in technische
tekeningen. Wij pakken dit samen met de aannemer
op. Daar hoef jij je niet druk over te maken. Ook het
inmeten spreken we onderling af met de aannemer.
Voor je het weet sta je heerlijk te koken in je nieuwe
keuken.”

Contact met de aannemer
We onderhouden zelf het contact met de aannemer. Wij meten zelf in, maken de juiste
technische tekeningen en voeren tussentijdse bouwcontroles uit.
Een keuken die perfect bij je past
Wij hebben meer dan 100 kleurmogelijkheden en talloze keuzes op het gebied van
keukenbladen en keukenapparatuur. Zo zorgen we ervoor dat we jouw droomkeuken realiseren.
Keuzestress? Geen probleem
Ook na aankoop van je keuken kun je bij ons nog wijzigingen doen. Denk aan de kleur van de
kasten, het werkblad (materiaal) of keukenapparatuur.
Aanbetaling niet nodig
Je betaalt contant bij levering of drie dagen voor levering via een overboeking.

QUOOKER

BAUKNECHT

De MATRIX-lijn van ATAG

Beter bekend als de kraan die alles
kan. Want naast koud en warm water
heb je met een Quooker altijd kokend
water bij de hand. Snel een pot thee
zetten, pasta koken of een melkflesje
bereiden. Quooker is veilig in gebruik,
tijdbesparend en zuinig met energie.
De handigste innovatie voor in je
keuken.

Gezond en frituren gaan meestal niet
hand in hand. Tot nu dan. Dankzij de
exclusieve Crispfunctie op Bauknecht
magnetrons heb je in korte tijd een
heerlijk knapperig gerecht bereid.
Met de nieuwe Crispfry functie kun je
gezond frituren zonder toevoeging van
extra olie. De ideale oplossing voor
friet, gepaneerde vis of bitterballen.

De multifunctionele ovens van ATAG
bieden u een brede variatie aan slimme,
elegante en praktische kook- en
bakhulpen. De beste bak, grill en stoom
prestaties in een schitterend design.
Apparaten met een eigen karakter,
verkrijgbaar in diverse uitvoeringen.

De laatste innovaties in je keuken

Wij weten alles
over apparatuur

SIEMENS

BORA PURE

NOVY

Vaatwassers van Siemens hebben een
modern design en zijn altijd innoverend.
Er is voor alles een plek, denk aan een
in hoogte verstelbare bovenkorf en
klapbare rekdelen. Handig in gebruik en
je vaat is binnen no-time weer stralend
schoon.

Een uniek design kenmerkt de BORA
Pure, kookveld en kookveldafzuiging
in één. Een compact systeem dat stiller
is dan traditionele afzuigkappen,
eenvoudig te reinigen is én design
vrijheid garandeert. Met BORA
is het allemaal mogelijk.

De keuken is meer dan ooit een
leefruimte. Dé plek waar gezellige
momenten op smaak gebracht worden.
Daar moet niets je in de weg staan.
Met een Novy plafondunit of
inbouwunit creëer je een open ruimte
zonder storende elementen.

Een projectkeuken van Nuva Keukens

Klanten vertellen
“Nuva Keukens was de keukenleverancier van de basiskeuken
in onze nieuwbouwwoning. Wij werden uitgenodigd voor
een adviesgesprek bij Nuva Keukens in Someren.”

“Voor onze nieuwbouwwoning leverde
Nuva Keukens een basiskeuken. De
adviseur heeft ons goed geholpen.
Samen hebben we wat wijzigingen
aangebracht aan de basiskeuken tot
deze voldeed aan al onze wensen.”
“Onze wensen; een moderne keuken
met zwarte keukenapparatuur. Een
sfeervolle, gezellige keuken aangezien
onze woonkamer en keuken samen
komen op de benedenverdieping.”
“De adviseur heeft goed met ons
meegedacht en onze wensen uitgewerkt
in een prachtig ontwerp. Zo raadde hij
zwarte greeplijsten en een zwevende
servieskast in een houtkleur aan. Dat
zorgt voor extra sfeer in de keuken. Een
praktische oplossing, maar ook leuk
om accessoires tentoon te stellen.”
“Nuva Keukens heeft ons totaal
ontzorgd. Na aankoop van de keuken
hebben we zelf niets meer hoeven te
doen. Samen zijn we tot een gewenste
lever- en plaatsingsdatum gekomen.
Een dag later konden we verhuizen.
We zijn meer dan tevreden.”

Meer verhalen van onze klanten?
Je leest ze op nuvakeukens.nl/reviews

Waarom Nuva en
nieuwbouw goed
samengaan
Een nieuwbouwproject is al omvangrijk genoeg.
Dat is ook de reden dat wij graag zaken uit handen
nemen. Zo onderhouden we het contact met de
aannemer. Om ervoor te zorgen dat wij, en jij, niet
voor verrassingen komen te staan.
Bij Nuva ontzorgen we je totaal. We maken
technische tekeningen en delen deze met de
aannemer. We doen inspecties op de bouw,
zodat we de keuken perfect kunnen plaatsen.
We controleren de maatvoering en het leidingwerk.

We zorgen ervoor dat je keuken perfect bij je past. Nu
én in de toekomst. En dat is bij een (project)keuken heel
belangrijk, aangezien je heel wat jaren in je nieuwe huis
blijft wonen. We begrijpen dan ook dat veel keuzes te snel
voelen. Juist daarom denken we graag met je mee. Zo kun
je voor de definitieve bestelling nog het een en ander
aanpassen.
Een keuken voor nu én in de toekomst. Een belofte die
we nakomen. Ook na 10 jaar komen wij de deurtjes nog
kosteloos bijstellen indien dit nodig is. Ook staat onze
service afdeling altijd voor je klaar bij eventuele vragen.

We hebben meer dan 40 jaar ervaring op keukengebied en ruim 20 jaar ervaring met projectkeukens.
Hierdoor weten wij goed waar we op moeten letten bij nieuwbouwwoningen.
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