Duitse topkwaliteit voor Zweedse prijzen

e 2.999,-

vanaf

Trendy keuken

Een top model! Een trendy ontwerp van 300 cm lengte. Een halfhoge kast met een koelkast van 88 cm hoog met daarboven een
combimagnetron. De bovenzijde van deze kast is afgewerkt met een designpaneel. De kookplaatkast is voorzien van één besteklade
en twee pannenladen voor optimaal opberggemak. De volledig geïntegreerde vaatwasser is mooi afgewerkt met een frontpaneel.
De spoelkast heeft twee korfladen voor extra bergruimte. Een design klepkast van 39 cm hoog en maar liefst 120 cm breed biedt
nog meer opbergmogelijkheden. Het werkblad van spaanplaat heeft een vierkante vlak opbouw spoelbak met een designkraan.
Deze keuken wordt gecompleteerd met Etna apparatuur. Deze keuken is reeds leverbaar vanaf € 2.999,-.

e 3.936,-

vanaf

Schiereiland keuken
Gezellig koken en leven in één ruimte waar alles samenkomt. Deze design studiokeuken heeft alles waar het bij een keuken om draait.
Koken, spoelen en eten aan het trefpunt in de woning. Compact en toch ruim met de maten 225 x 120 cm. De Etna apparatuur en het
design werkblad geven deze designkeuken met 2 zitplaatsen een luxe uitstraling. Deze keuken is reeds leverbaar vanaf € 3.936,-.

e 3.499,-

vanaf

Classic keuken
Een eigentijds traditioneel ontwerp. Deze keuken met een lengte van maar liefst 330 cm biedt een optimale werkruimte. De luxe
inbouwapparaten van Etna, bestaande uit een gaskookplaat, afzuigunit, koelkast, oven en een volledig geïntegreerde vaatwasser,
zorgen voor een keuken met optimaal gebruiksgemak. De drie hangkasten van wel 72 cm hoog met twee legplanken geven een zee
aan opbergruimte. Het werkblad is aan de voorzijde afgerond. Onder de kookplaat zijn een besteklade en twee pannenladen van
maar liefst 90 cm breed geplaatst voor een optimale bergruimte. Deze complete keuken is al leverbaar vanaf € 3.499,-.

e 4.145,-

vanaf

Retro keuken

Een exclusief retro designkeuken met een indeling waarover is nagedacht. Koelen, koken en spoelen in de meest logische volgorde.
De hoekkeuken van 295 x187cm is compleet met een granieten werkblad, een vlak ingebouwde spoelbak en een designkraan.
De Etna inbouwapparatuur geeft de keuken een luxe uitstraling. Design klepkasten en een kookplaatkast met een bestek- en twee
pannenladen geven de keuken maximale opbergruimte. Deze keuken is al leverbaar vanaf € 4.145,-.

e 3.332,-

vanaf

Lijn keuken

Een top model! Een trendy ontwerp van 305 cm lengte. Optimale werkruimte gecreëerd door apparaten te verwerken in de onderkast. Een onderbouwkoelkast en volledig geïntegreerde vaatwasser zijn mooi afgewerkt met een frontpaneel. De combimagnetron
in deze keuken is onder de kookplaat geplaatst om een optimaal gebruiksgemak te krijgen. De design hangkasten van 72 cm hoog
en samen 120 cm breed bieden nog meer opbergmogelijkheden. De gaskookplaat geeft naast de vierkante vlak geïntrigeerd spoelbak een mooie uitstraling op dit luxe granieten werkblad. De designkraan maakt het geheel af. Deze keuken, compleet voorzien
met Etna apparatuur, is reeds leverbaar vanaf € 3.332,-.

e 4.286,-

vanaf

Lifestyle keuken
Deze mooie hoekkeuken van 210 x 270 cm is van alle gemakken voorzien. Lifestyle kunststof front met kaderprofiel. Kasten compleet voorzien van luxueuze en comfortabele laden. De kookplaatkast, met een besteklade en twee pannenladen, geeft een optimale
opbergruimte. De hangkasten van maar liefst 72 cm hoog zorgen voor nog meer bergruimte. Deze keuken is standaard voorzien van
een kunststof blad. Werkbladen van andere materialen zijn uiteraard ook mogelijk. De keuken wordt compleet geleverd met Etna
inbouwapparatuur. Een keuken met een maximale uitstraling. Deze keuken is reeds leverbaar vanaf € 4.286,-.

e 4.459,-

vanaf

Eigentijdse keuken
Gezellig koken en leven in één ruimte waar alles samenkomt. Het spoeleiland geeft deze keuken een exclusieve uitstraling. Rust,
kracht en styling komen samen in dit topontwerp. De keuken is compleet voorzien van Etna inbouwapparatuur met een luxueuze
uitstraling. De vele ruime korfladen zorgen voor een optimale opbergruimte. Het kookgedeelte is 240 cm lang en het spoeleiland
heeft een bladmaat van 180 x 90 cm. Het werkblad wordt aangeboden met een multiplex blad, een vlak ingebouwde spoelbak en
een designkraan. Het spoeleiland biedt 4 ruime zitplaatsen. Deze keuken is reeds leverbaar vanaf € 4.459,-.

e 3.958,-

vanaf

Praktische keuken

Gezellig wonen en eten in één ruimte is de trend. Een halfhoge kast met een koelkast van 88 cm hoog met daarboven een combimagnetron. De bovenzijde van deze kast is afgewerkt met een design paneel. De design onderkasten voorzien van de modernste elementen
zoals de nieuwe pannenladen met daarachter een binnenlade komen normaal alleen bij de allerduurste designkeukens voor. De volledig geïntegreerde vaatwasser is mooi afgewerkt met een frontpaneel. Deze praktische hoekkeuken met de afmetingen 280 x 190 cm
en wel 3 zitplaatsen past in elk huis. Het composieten werkblad met vlak ingebouwde spoelbak en designkraan biedt met de basisset
Etna inbouwapparatuur een klasse keuken voor een zeer lage prijs € 3.958,-.

Spirit frontmogelijkheden
Prijsgroep 1

Trend K127
IJswit

Trend K025
Wit

Trend K024
Oudwit

Trend K080
Magnolia

Trend K067
Vanille

Trend K105
Grafiet

Trend K165
Blank Ast eiken

Trend K168
Wild eiken

Trend K167
Grado Matrix

Trend K068
Maron

Trend K171
Nordic wit

Trend K172
Nordic Natura

Trend K128
Cubanit

Trend K173
Zilverbruin

Trend K174
Kalkgrijs essen

Trend K169
Gerookt eiken

Trend K170
Zwart eiken

Trend K122
Rift eiken

Trend K160
Bardolino eiken

Trend K027
Aluminium

Trend K125
Noten

X025 Wit

X080 Oudwit

Trend K142
Ast eiken

Houtdecoren zijn
horizontaal en
verticaal leverbaar.

Prijsgroep 1

Prijsgroep 2

Trend hoogglans
K052 oud wit

K081 Magnolia

Prijsgroep 2

Sinus Polymat
M025 Wit

K050 Wit

M127 IJswit

Xeno Polygloss
X119 Cubanit

M080 Oudwit

Prijsgroep 2

410 Mostar verticale
V-groef 100 mm

F093 IJswit

X127 IJswit

Prijsgroep 3

336 Prato groefkader
80 mm

F001 Wit

108 Lausanne
kader 70 mm

F011 Oudwit

F090 Magnolia

143 Kreta
paneelfront

F238 Ast eiken

3005 Omega hoogglans
lak 3280 Oudwit

3720 IJswit

3100 Wit

Spirit kast- en designmogelijkheden
Glans kastzichtzijden tegen
meerprijs leverbaar (zie pag 18)

Kastkleuren binnen en buiten rondom in kleur

K525 Wit

K524 Oudwit

K580 Magnolia

K527 Aluminium

K560 Bardolino eiken

K505 Grafiet

K542 Ast eiken

K090 IJswit glans

K050 Wit glans

K127 IJswit

K052 Oudwit glans

K081 Magnolia glans

Zichtzijde en kopse
kanten in ijswit.
Standaardkast is wit.

Spirit greepmogelijkheden
• 128 mm •

• 128 mm •

Greep 326

Greep 338

• 128 mm •

Greep 337

• 128 mm •

Greep 336

• 128 mm •

Greep 323

Greep 716

• 0 mm •
Greep 434

• 128 mm •

• 96 mm •
Greep 331

Spirit glasdeuren
Type GG

Type PR

Type MG

Greeplijst GRLSED meerprijs per stuk 35 euro
Melkglas

Type HG

Trend
Sinus
Xeno
Mostar R10
Omega

Foliemodellen
Kreta
Lausanne
Prato
Helder glas

Staafgreep K 880 ED meerprijs per stuk 35 euro

De zekerheden van Spiritkeukens
Topdesign is nu betaalbaar! Spiritkeukens werkt met netto
prijzen. Spiritkeukens worden altijd geprijsd met de basis apparatenset van Etna, namelijk met de volgende apparaten: koelkast
EEK 146 A, combimagnetron T 2125 HRVS nis 45 cm, gas kookplaat T 106 HRVSA, afzuigkap T 4404 TRVS en vaatwasser TFI
8004 ZT. Ook worden de keukens getoond met spaanplaat- of
multiplexblad met standaard spoelbakken en een standaard kraan
(exclusief verlichting). De, als voorbeeld door een designer ontworpen keukens, bieden u als klant de keuken waar u naar op
zoek bent. Het unieke concept van Spiritkeukens gaat verder.
Niet alleen de keuken maar ook de werkbladen in designkleuren
zijn van topkwaliteit. Spiritkeukens werkt samen met de volgende toeleveranciers, te weten Beeck keukens, Etna apparatuur,
Vroklage-, Hadé- en Sólido werk
bladen en accessoires van
Monac. Deze unieke samenwerking maakt Spiritkeukens tot een
totaalconcept met Topdesigns, Topgarantie en Duitse Topkwaliteit voor Zweedse prijzen. Dit totaalconcept biedt u als consument de zekerheid dat u een topkeuken
koopt waarvan u de eerste twintig jaar

Spiritkeukens made by

veel plezier heeft. Vraag bij uw Spiritdealer om een uitgebreide uitleg en
kom samen tot een topontwerp tegen
een Spiritprijs.
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