Lekker makkelijk!
Uniek concept

Voor prijsbewuste
consumenten
Keuze uit de meest
populaire keukens
Binnen 15 minuten een plan

Direct de scherpste prijs
Snelle levering!

Complete keukens
voor een scherpe prijs!
Onze toonzaal bevat alle ingrediënten voor een
complete keuken. U kunt zelf aan de slag of samen met
onze adviseur. Binnen 15 minuten ligt er een compleet
plan op tafel.

Sprinter keukens... lekker makkelijk!

Wij bieden de prijsbewuste consumenten een serie
kasten, werkbladen en spoelbakken aan die aansluit bij
de meest geuite wensen.

Look & Feel
1 Keuze uit de mooiste kunststof fronten
Bianco

Fango

Grigio

Magnolie

Shadow

Cemento
Oxid light

Bardolino

San Remo

Textil

Cemento
Basalt dark

Black

Bronze

De hoogglans
kunststof fronten
Bianco

2

Kashmir

Shadow

Rompkleur kasten

Bianco

3

Grigio

Fango

Kies de greep die het beste
bij uw keuken past

270

279

285

392

453

461
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Grigio

Of kies juist voor
de greeploze variant

Let op: greeploos heeft een meerprijs
van 10% op de kastprijzen.

4 Kasten
Onderkasten (met greep of greeploos leverbaar)
kasttype: U...L/R
breed: 30, 40, 45, 50, 60 cm

Spoelkast (met greep of greeploos leverbaar)
kasttype: USPO...L/R

115,-

breed: 50, 60 cm

120,-

kasttype: U...
breed: 80, 90, 100, 120 cm

200,-

kasttype: UV...L/R

Onderkasten (alleen met greep leverbaar)

breed: 110, 115, 125 cm
meerprijs set draaiplateaus

kasttype: US...L/R
breed: 30, 40, 45, 50, 60 cm

meerprijs interne lade

240,380,150,-

kasttype: US2A...
breed: 30, 40, 45, 50, 60 cm
breed: 80, 90, 100, 120 cm

Bekledingen
voor vaatwasser, of onderbouw koelkast

kasttype: UGA...
breed: 80, 90, 100, 120 cm

205,75,-

125,-

Korvenkasten (alleen met greep leverbaar)
breed: 30, 40, 45, 50, 60 cm

Hoekkast (met greep of greeploos leverbaar)

280,440,-

Korvenkasten (alleen greeploos leverbaar)

type: UFGK60
breed: 60 cm

100,-

Steunwand
type: UZ2
hoog: kasthoogte + plinthoogte + 2 cm
diepte: kastdiepte + 2 cm.
Geen uitsparing van de plint

38,-

kasttype: XU2SA...
breed: 30, 40, 45, 50, 60 cm
breed: 80, 90, 100, 120 cm

320,515,-

breed: 80, 90, 100, 120 cm
meerprijs interne lade

voor onderkasten

type: PU15

kasttype: XU2A
breed: 30, 40, 45, 50, 60 cm

Passtukken

300,497,150,-

Oven-/magnetronkast

breed: 15 cm

25,-

Bestekbakken

(met greep of greeploos leverbaar)

kasttype: UN60
nis:

59 cm

breed: 60 cm

114,-

kasttype: UNS60
nis:

type: ZZC...

45 cm

breed: 60 cm

breed: 30, 40, 45, 50, 60 cm

137,-

breed: 80, 90, 100, 120 cm
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20,30,-

Kasten
Apparatenkasten 60 cm breed

Servieskasten in 3 breedten

(met greep of greeploos leverbaar)

(met greep of greeploos leverbaar)

kasttype: GN60144L/R

kasttype: G..144L/R

hoog: 144 cm

hoog: 144 cm

nis:

230,-

59 cm

breed: 30, 45, 60 cm

242,-

kasttype: G..202L/R
kasttype: GNS60144L/R

hoog: 202 cm

hoog: 144 cm

breed: 30, 45, 60 cm

nis:

260,-

45 cm

Hoge kast naar wens 60 cm breed

kasttype: GN60202L/R
hoog: 202 cm
nis:

306,-

(met greep of greeploos leverbaar)

256,-

45, 59 cm

Servieskast of
apparatenkast naar wens
meerprijs laden/korven

485,100,-

kasttype: GNNA60202L/R
hoog: 202 cm
nis 1: 45 cm

337,-

nis 2: 59 cm

Passtukken

voor hoge kasten

type: PG15
hoog: 144 of 202 cm
breed: 15 cm

kasttype: GNK60202L/R

36,-

hoog: 202 cm
nis 1: 45, 59 cm
nis 2: 88, 102 cm

297,-

Hangkasten
(met greep of greeploos leverbaar)
kasttype: H...L/R

kasttype: GU60202L/R

hoog: 72 cm

hoog: 202 cm
nis:

178 cm

breed: 30, 40, 45, 50, 60 cm

311,-

breed: 80, 90, 100 cm (2 deuren)

95,125,-

kasttype: HK...
hoog: 43 cm

Plaatmateriaal

breed: 30, 40, 45, 50, 60 cm
per m2 130,-

type: WW19

Bij bestelling: maat in cm aangeven (hoogte x breedte)
bijvoorbeeld H 100 x B 35. H hoogte is nerfrichting.
Afwerkingen
KS Kunsttof
WL Woodline
UM Ultramat
EG Edelglans

maximale afmeting
260 x 200 cm
260 x 200 cm
260 x 200 cm
260 x 200 cm
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breed: 80, 90, 100 cm

Passtukken

120,224,-

voor hangkasten

dikte: 19 mm
type: PH15
hoog: 43 of 72 cm
breed: 15 cm

20,-

5 Werkbladen
Kunststof werkblad

dikte: 32 mm

130,- per m1 - 60 cm diep | 200,- per m1 - tot 120 cm diep | achterwanden 60,- per m1 62cm hoog
Alle bewerkingen
in het kunststof
hebben per order een
meerprijs van

80,-

Licht beton

Donker beton

Composiet werkblad

Cement

Old Wild Oak

Gabro

dikte: 20 mm

179,- per m1 - 60 cm diep | 275,- per m1 - tot 120 cm diep | achterwanden 360,- per m2 smetplint tot 10cm hoog 70,- p m1
Alle bewerkingen
in het composiet
hebben per order een
meerprijs van

290,-

Storm

Earth

Fog

Sand

Buxy Grey

Spoelbakken en kranen
Spoelbakken

SB 1

SB 2

SB 3

SB 4

SB 5

140,-

240,-

360,-

190,-

490,-

Kranen

KR 1

KR 2

KR 3

KR 4

KR 5

75,-

138,-

138,-

138,-

162,-
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6 Apparatuur
Topselectie inbouwapparatuur van Sprinter Keukens!
SAP 23

187,-

SAP 13

235,-

Inbouw
gaskookplaat
• 59 cm breed
• gietijzeren
pandragers
• geïntegreerde
vonkontsteking

Inbouwoven
nis 59cm
• 70 liter inhoud
• 4 ovenprogramma's
• ovenruimte met
easy clean emaille

SAP 24

SAP 14

282,-

339,-

SAP 42

292,-

Inbouw
koeler - nis 102 cm
• 160 liter inhoud
• energieklasse A+
• transparante
deurvakken

SAP 43

349,-

Inbouw
gaskookplaat
• 75 cm breed
• gietijzeren
pandragers
• geïntegreerde
vonkontsteking

Inbouwoven
nis 59cm
• 70 liter inhoud
• 9 ovenprogramma's
• ovenruimte met
easy clean emaille

Inbouw koelkast met
vriesvak - nis 102 cm
• 150 liter inhoud
• energieklasse A++
• 4 sterren vriesgedeelte

SAP 20

SAP 30

SAP 44

258,-

199,-

389,-

Inbouw
kookplaat inductie
• 60 cm breed
• randloos design
• tiptoetsbediening

Blokschouw
afzuigkap
• 60 cm
• luxe LED spots
• druktoetsbediening

Inbouw koel-/vriescombi - nis 178 cm
• 269 liter inhoud
• energieklasse A+
• frost intelligence
systeem
• met pizzalade

SAP 21

SAP 31

SAP 45

263,-

Inbouw
kookplaat inductie
• 60 cm breed
• 1 fase plug & play
• tiptoetsbediening

Blokschouw
afzuigkap
• 90 cm
• standaard
LED spots
• druktoetsbediening

SAP 22

SAP 32

409,-

249,-

479,-

Inbouw
kookplaat inductie
• 78 cm breed
• facetrand aan de
voorzijde
• timer voor elke
kookzone

Diagonale
afzuigkap
• schuine afzuigkap zwart glas
• tiptoetsbediening
met display
• 4 snelheden

SAP 10

SAP 33

246,-

Inbouwmagnetron
nis 45cm
• 32 liter inhoud,
• 4 combinatiestanden
• digitaal display

SAP 11

449,-

339,-

Inbouwmagnetron
nis 45cm
• 44 liter inhoud
• 4 combinatiestanden
• volledige tiptoets
bediening

Onderbouw
koeler - nis 82 cm
• 133 liter inhoud
• energieklasse A+
• transparante
deurvakken

SAP 12

SAP 41

645,-

Inbouw combi oven
nis 45cm
• 50 liter inhoud
• 3 combinatiestanden
• ingebouwde
magnetronfunctie
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SAP 50

329,-

Inbouwvaatwasser
60cm breed
• 5 programma's
• energieklasse
A++
• geschikt voor
12 couverts

565,-

Eiland
afzuigkap
• 90 cm
• verlichting:
luxe LED strips
• tiptoetsbediening
en display

SAP 40

359,-

Inbouwvriezer
nis 88 cm
• 99 liter inhoud
• 8 kg invriesvermogen
• energieklasse A++
• 4 sterren vriezer

232,-

Inbouw
koeler - nis 88 cm
• 134 liter inhoud
• energieklasse A+
• transparante
deurvakken

5 jaar Inventum
garantie
Op alle inbouwapparaten bieden we
na registratie 5 jaar garantie. Eerst
2 jaar volledige fabrieksgarantie en
daarna 3 jaar aanvullende garantie.
Ook hier geldt dat een defect product
of onderdeel altijd gratis wordt omgeruild voor een nieuw exemplaar.
In het derde tot en met 5e jaar
betaal je alleen de omruilkosten.
De actuele omruilkosten zijn terug
te vinden op onze website. Om
aanspraak te maken op de 5 jaar
Inventum garantie kunt u direct
contact opnemen met de service
organisatie van Inventum.

7 Accessoires
Afvalemmers

LED verlichting

AF 1

AF 2

AF 3

LED 1

LED 2

LED 3

30,-

55,-

85,-

70,-

105,-

115,-

Tip: vul het bestelformulier in .
U heeft dan zo de juiste prijs
voor uw nieuwe keuken .

Bestelformulier
1 2 3 Look & Feel 5 Werkbladen
spoelbak en kraan

Look & Feel
Front kleur:

Werkbladen

Romp kleur:

Werkblad kleur:

Greep nummer:

Werkblad 1:

cm

Werkblad 2:

cm

Werkblad 3:

cm

Greeploos:

7 Accessoires

ja / nee

Plintkleur:

4 Kasten
Kasten (van links naar rechts)

prijs

prijs

Accessoires
Afvalemmer: AF 1 / 2 / 3
Verlichting: LED 1 / 2 / 3

Achterwand 1:

x

cm

Achterwand 2:

x

cm

Achterwand 3:

x

cm

Subtotaal:

Tel alle lichtgele blokken bij elkaar op
voor de

Totaalprijs:

evt. meerprijs bewerking:

type:
type:

Spoelbak

type:

SB

prijs

Klantgegevens

1 / 2 / 3 / 4 / 5

type:

Naam:

type:

Kraan

type:

KR

prijs

1 / 2 / 3 / 4 / 5

Postcode:

type:

Woonplaats:

Subtotaal:

type:

Tel:

type:

E-mail:

6 Apparatuur

type:

Adres:

type:
type:

Apparatuur

type:

SAP

type:

SAP

type:

SAP

Totaal van de kasten:
Mogelijke meerprijs
greeploos (10%):

Subtotaal:

prijs

Aantekeningen

SAP
SAP
SAP

Subtotaal:
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prijs

Werkwijze

Zo makkelijk
kan het zijn!

Het 7 stappen plan

1
2
3

Frontkeuze

4

Kasten

5

Werkblad, spoelbak en kraan

Kies uit de beschikbare fronten

€

Totaalprijs

Kies de gewenste kastkleur. Alle zichtzijden worden
automatisch afgewerkt in de kleur van het front.

Is de prijs naar wens?
Dan kunnen wij ervoor
zorgen dat de keuken
binnen 4 weken in ons
magazijn in Huissen
afgehaald kan worden.

Greep

Bezorgen

Kastkleur

Kies de gewenste (gratis meegeleverde) greep. Wilt u de
keuken greeploos laten uitvoeren? Hou dan in de berekening rekening met een opslag van 10% op de kastprijzen.

Noteer in het bestelformulier de gewenste kasten met de
daarbij behorende prijzen (Zie vorige bladzijde).

Kies het gewenste werkblad, spoelbak en kraan. De spoelbak
wordt vlak verzonken gemonteerd in alle bladen. De prijs kunt
u dan ook invullen. Vergeet de bewerkingen niet in te vullen.

6

Apparatuur

7

Accessoires

Kies de gewenste apparatuur. Om het makkelijk te
maken zijn eenvoudige coderingen gebruikt.
Vul de code en prijs in op het bestelformulier.

Wij kunnen uw nieuwe
keuken ook bezorgen.
Vraag naar de voorwaarden.

Zekerheid
De keuken in laten meten?
Dit bieden wij aan in
combinatie met een
3D tekeningen en leidingwerkadvies?
Vraag naar de meerprijs.

Montage
Montage van keukenmeubelen, aanrechtblad,
inbouwapparaten en het
aansluiten van alle
apparaten, kraan en
spoelbak nemen wij u
graag uit handen.
Vraag onze adviseur
voor de meerprijs.

U kunt uw keuken uitbreiden met een afvalemmer
of verlichting.

Nieuweweg 303
6603 BN Wijchen
T. 024 - 302 00 00
E. wijchen@sprinterkeukens.nl

Uitgave mei 2019. Prijzen zijn geldig t/m 31-12-2019. Zet- en drukfouten voorbehouden.
Kijk op onze site voor meer inspiratie www.sprinterkeukens.nl .
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Openingstijden
Di. t/m za. 10.00 - 17.00 uur
Vr. koopavond tot 21.00 uur
Elke zondag open 12.00 - 17.00 uur
Een afspraak maken met één van
onze adviseurs?
Dat kan op vrijdag, zaterdag of zondag

