K E U K E N S

Fronten
met laserafwerking

Voorgemonteerde
kasten

Zichtzijden
in kleur
(zonder meerprijs)

Soft-close
op laden en
deuren

10 jaar
garantie

Laat je droomkeuken
bij GAMMA ontwerpen…
De keuken is het hart van je woning. Een ruimte die steeds vaker als
leefruimte gebruikt wordt. Creatief koken; gezellig tafelen en urenlang praten met een lekker glas wijn of een dampende kop soep.
Bij GAMMA ben je aan het juiste adres om je droomkeuken te kiezen.
Laat je door onze medewerkers adviseren en ontwerp samen met
hen een 3D tekening. Of ontwerp zelf je droomkeuken op
www.gamma.be/nl/keuken
Onze keukens zijn in diverse opstellingen en kleuren te verkrijgen.
Ook vind je bij GAMMA een ruim assortiment werkbladen
en apparatuur van diverse merken.
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Voordelen én
mogelijkheden
✔ Individuele begeleiding: laat je helpen door
onze professionele keukenverkopers

✔ Gratis 3D keukenontwerp
(www.gamma.be/nl/keuken)

✔ Diverse merken inbouwapparatuur: Zanussi, Whirlpool, AEG
✔ Garantie op kasten en apparatuur: 2 jaar garantie op
inbouwapparatuur; 10 jaar garantie op kasten

✔ Voorgemonteerde kasten – zeer kwalitatief,
tijdsbesparend en gemakkelijk bij de plaatsing

✔ Snelle levering van de keukenmeubelen
✔ Professionele opmeting en montage mogelijk
✔ Gratis thuislevering (voorwaarden in de winkel)

Laat je de klus liever uitvoeren?
De GAMMA Montageservice kan dit voor je doen.
K E U K E N S
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In 4 stappen de keuken
van je dromen samenstellen

Deze keuken aanpassen
naar jouw wensen?

4

Stap 1

Stap 2

Kies je deur en
je gewenste
kleur

Kies je
favoriete
greep
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GAMMA maakt het mogelijk.
Er zijn 29 verschillende
varianten beschikbaar.

Stap 3

Stap 4

Kies je
werkblad

Nog extra apparatuur,
kraan, spoeltafel,
verlichting, tegels, …
nodig?

We helpen je graag
verder in onze winkels
of op www.gamma.be

1 Kies je deur en je gewenste kleur
Ingo - Effen deur met greep (prijsgroep 1)

Wit Hoogglans

Wit

Crème Vanille

Kashmir

Leem

Platinagrijs

Standaardopstelling,
2M60*

Antraciet

Oud Eiken Grijs

Ruw Eiken Grijs

1207.00

Oud Eiken Natuur

Ingo greeploos - Effen deur greeploos (prijsgroep 1)

Wit Hoogglans

Wit

Crème Vanille

Kashmir

Leem

Platinagrijs

Standaardopstelling,
2M60*

Antraciet

Oud Eiken Grijs

Ruw Eiken Grijs

Oud Eiken Natuur

*Sanitair toebehoren, werkblad, plinten en apparatuur niet inbegrepen. Bij de keukens met greep, betreft dit de standaard greep.

1475.00
K E U K E N S
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1 Kies je deur en je gewenste kleur
Lista - Kaderdeur met greep (prijsgroep 2)

Wit

Crème Vanille

Kashmir

Leem

Platinagrijs

Antraciet

Standaardopstelling,
2M60*

Oud Eiken Grijs

1596.00

Oud Eiken Natuur

Ruw Eiken Grijs

Wist je dat…
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je de zichtzijde van je kasten in dezelfde kleur kan kiezen
als de kleur van je deurtje? Of kies voor een contrastkleur om
het geheel net dat tikkeltje extra te geven!

Wit

Crème Vanille

Kashmir

Leem

Platinagrijs

Antraciet

Oud Eiken Grijs

Ruw Eiken Grijs

Oud Eiken Natuur
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*Sanitair toebehoren, werkblad, plinten en apparatuur niet inbegrepen. Bij de keukens met greep, betreft dit de standaard greep.

2 Kies je favoriete greep
Met grepen kan je je keuken een moderne
en eigentijdse look geven of juist gaan voor
een gezellige landelijke uitstraling.

Standaard grepen

Mat chroom
128 mm

Hoogglans chroom
128 mm

Knoppen

Grasse RVS Look

Lugo RVS look

Lugo Mat zwart

Mat vernikkeld

Mat zwart

Design grepen

Toscane RVS look
128 mm

Pantani* RVS Look
160 mm

160 mm

160 mm

Cubico* RVS Look
192 mm

*Horizontale plaatsing mogelijk vanaf 320 mm breedte.

K E U K E N S
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3 Kies je favoriete werkblad
Het werkblad bepaalt mee de stijl van je
keuken en moet daarom zorgvuldig gekozen
worden. Wij hebben 10 laminaat werkbladen
uit het maatwerk programma voor jou
geselecteerd die mooi combineren met
de frontkleuren.

U 1026 TC

R 6247 CTN

R 6234 BR

F 275 ST15

R 6217 TC

H 1146 ST22

R 4264 RU

R 5151 TR

R 6462 FG

R 4262 RU

We hebben nog veel meer kleuren werkbladen ter beschikking in ons maatwerkprogramma.
Onze laminaatbladen zijn voorzien van een kwalitatieve HPL (High Pressure Laminate) toplaag
van 0.6mm dik. Daarnaast hebben we ook een collectie composiet werkbladen.

De voordelen van een HPL toplaag:

De voordelen van een composiet werkblad:

✔ Verkrijgbaar in grote maten,
dus geen naden in het blad

✔ Natuurlijke uitstraling

✔ Laminaat werkbladen
zijn zeer makkelijk in
onderhoud

✔ Krasbestendiger dan bladen van veel andere
materiaalsoorten

✔ Watervast (moet niet geïmpregneerd worden)

Om een maatwerkblad
goed te bestellen, hebben
we een stappenplan
ontwikkeld. Bekijk de
productfolder maatwerk op
gamma.be of vraag info
aan de klantenservice.

✔ Hygiënisch en niet poreus; voedselresten trekken
er niet in
✔ Onderhoudsvriendelijk
Onze composiet werkbladen behouden de natuurlijke
patronen van de steen en overtreffen op vlak van
eigenschappen de natuurstenen bladen ook nog:
composietsteen is namelijk niet poreus, en de kleuren
variëren van tijdloos-naturel tot modern.

Daarnaast hebben we ook werkbladen in standaardlengtes die je zelf op maat dient te maken.
De verschillende diktes van ons standaardassortiment in de winkel of op bestelling:
AS 28
ASQ 28
ASW 28
AS 38
AS 58

hoogwaardig gelamineerde spaanplaat, dikte 28 mm (bladdiepte 60 cm)
hoogwaardig gelamineerde spaanplaat, dikte 28 mm (bladdiepte 80 cm)
hoogwaardig gelamineerde spaanplaat, dikte 28 mm, met waterkering (bladdiepte 60 cm)
hoogwaardig gelamineerde spaanplaat, dikte 38 mm (bladdiepte 60 cm)
hoogwaardig gelamineerde spaanplaat, dikte 58 mm (bladdiepte 60 cm)

AS 28
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ASW 28
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ASQ 28

AS 38

AS 58

4 Nog extra apparatuur, spoeltafel,
kraan, verlichting, tegels, … nodig?
We helpen je graag
verder in onze winkels
of op gamma.be
Zo maak je je klus
compleet!

Wens je je volledige keukenrenovatie liever niet zelf te doen?
Onze GAMMA montageservice kan zorgen voor professionele opmeting en plaatsing
van je keukenproject. Is je huis bovendien ouder dan 10 jaar?
Dan geniet je van het 6% BTW tarief!

Je keuken laten plaatsen
door vakmensen
• 1 jaar garantie op het geleverde werk en de materialen
• Verlaagd BTW-tarief voor renovatiewerken

kijk op
gamma.be
voor meer
informatie

K E U K E N S
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Onze kwaliteit - alleen
Kwalitatieve
kasten

Bij een onderbouwvaatwasser wordt een
beschermingsproﬁel meegeleverd zodat vocht
geen kans krijgt.

Kwalitatieve
ladesystemen

Uiterst kwalitatief ladesysteem (dubbelwandig
staalplaat) dat 100% uittrekbaar is voor optimale
bereikbaarheid.
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Ons materiaal: melamine fronten op 19 mm spaanplaat
met gelaserde kantenband.
Zeer kras- en vochtbestendig.

Plinten (16mm dikte) zijn standaard voorzien van een
handig waterkeringsproﬁel zodat er geen vocht kan
inwerken. Voor- en zijplint worden via een plinthoekje
in de gekozen plintkleur aan elkaar gekoppeld.

Geruisloze
sluiting

Deurdempers aan de binnenzijde van de deur zorgen
voor een geluiddempende sluiting van het front tegen
de romp van de kast

het beste is goed genoeg!

Alle onderkasten worden verstevigd door middel
van vuren h
 outen latten van 16 mm.

Alle gootsteenkasten zijn voorzien van een 5 mm
HDF achterpaneel dat demontabel is ifv leidingwerk.

Bij hoekonderkasten worden openingshoekbegrenzers
meegeleverd zodat de grepen van de kast de grepen
van de aanliggende kasten niet raken.

Aluminium bodemplaten zijn tegen meerprijs
leverbaar in alle gootsteenkasten en hoge kasten
voor geïntegreerde koelapparatuur.

Laden beschikken over Blumotion dempingstechniek
waardoor deze geruisloos sluiten.

De keukens worden uitgerust met een luxe clipstopscharnier met geïntegreerde demping, waardoor de
deur in een vloeiende beweging geruisloos sluit.
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Kijk op
gamma.be
welke winkels
een keukenshowroom
hebben.

