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Thom, Lada en , Zenner Keukens, IJsselstein

ZENNER KEUKENS: 
JE VOELT JE 
DIRECT THUIS
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Prachtige hoogglanskeukens, mooie moderne keukens, strakke houten keukens. 
Welke keuken u ook wilt: bij Zenner Keukenarchitektuur worden altijd uw wensen 
op een persoonlijke wijze vertaald in een bijzondere keuken. Zenner Keukens zorgt 
ervoor dat dit proces, van advies tot oplevering, perfect verloopt. Al jaren maken 
wij ons sterk voor een originele opstelling, een mooie vormgeving, een uniek 
ontwerp en duurzame materialen. Zenner Keukens biedt een totaalpakket van 
advies tot en met oplevering. Daarnaast kunnen wij uw woning totaal renoveren. 
Keukens van A tot Zenner!

ZENNER KEUKENS: 
ZEKERHEID EN KWALITEIT
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Zenner Keukens staat voor Zekerheid en Kwaliteit. Vanzelfsprekend gaan wij voor 
topkwaliteit. Maar wij geven ook de zekerheid dat u altijd op ons kunt rekenen. 
Wat wij bieden? Een grote dosis deskundigheid, technisch inzicht en creativiteit. 
Door onze jarenlange ervaring weten wij bijvoorbeeld welke indeling en routing 
in de ruimte past en welke keuken goed aansluit bij uw interieur. Uw wensen en 
onze inzichten vertalen wij in een uitstekend ontwerp. We nemen daarom graag 
de tijd voor u. Onze adviezen zijn op maat. Wij werken met 3D-tekeningen en 
gedetailleerde offertes met een vaste prijs.
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In onze showroom treft u verschillende designkeukens aan in originele opstellingen 
en prachtige kleuren. Samen met u zoeken wij naar een perfecte balans tussen 
uitstraling en functionaliteit. En samen met u vinden wij de keuken die bij u past! 
Voor iedere ruimte is een prachtige keuken te leveren. Deze eigenschappen - een 
mooie vormgeving, zekerheid en uitstekende kwaliteit - hebben wij zeer hoog in 
ons vaandel staan. Zenner Keukens ademen duurzaamheid.

VAN A TOT… 
ZENNER! 
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In het hart van uw huis - waar koken en wonen vaak samenvloeien - is 
kwaliteit van het grootste belang. Zenner Keukens gaat vanzelfsprekend 
voor A-kwaliteit. Dit geldt ook voor onze keukenapparatuur. En met de 
modernste snufjes wordt koken nog leuker! Omdat de keuken uw manier 
van leven én van koken weerspiegelt, is de sfeer in de keuken belangrijk. 
Keuken en kamer zijn zo veel mogelijk op elkaar afgestemd qua stijl en 
kleur. Dan voel je je echt thuis!
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Service is uitermate belangrijk bij ons! Die begint al bij het eerste gesprek 
en is onvoorwaardelijk. Voor de montage werken wij samen met een 
professioneel keukenmontagebedrijf, dat onder regie werkt van Zenner 
Keukens. Deze vakkundige monteurs hebben dezelfde jarenlange ervaring 
als wij. Na montage vindt de oplevering plaats, waar alles op kwaliteit 
wordt gecontroleerd. Ook reageren we adequaat op elke vraag die op ons 
afkomt. Wij ‘ontzorgen’ u geheel als het gaat om renovaties of een totale 
renovatie van uw huis. Wij managen het project deskundig en vakkundig. 
U heeft er helemaal geen omkijken naar. Dat is van A tot… Zenner!
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Enorm leuk contact, uitstekende adviezen en een mooi ontwerp: de samen
werking met Zenner Keukens pakte goed uit. We hebben een warmhouten 
keuken met een industriële uitstraling.’

Karel en Chermaine
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Via via hoorden Chermaine en Karel over de fijne werkwijze van Zenner 
Keukens. Deze goede ervaringen inspireerden hen om bij Zenner in 
IJsselstein over de drempel te stappen. Daar hebben ze geen moment 
spijt van gehad. Karel vertelt: ‘Voorheen was de keuken in een hoekje van 
ons huis geduwd, maar nu is de ruime keuken een mooi onderdeel van 
ons interieur. Hij springt er echt uit qua vormgeving, materialen en kleuren. 
Ik vond het wel spannend, want hout is erg mooi maar kan ook oubollig 
worden. Maar de combinaties zijn goed uitgevallen: we genieten dagelijks 
van onze fraaie keuken!’ 

‘ONZE KEUKEN 
SPRINGT ER 

ECHT UIT’
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Het mooiste aan de keuken? ‘Lastig te zeggen, want alles past perfect 
bij elkaar, zoals het zwart van het kookeiland met de houten bar en de 
bruinhouten kasten tegen de wand. We vinden de belijning van het 
kookeiland ook erg mooi. De keukenapparatuur is symmetrisch geplaatst. 
De wijnklimaatkast is voor ons een pareltje in de kastenwand. Echt een 
aanwinst.’

‘ALLES PAST 
PERFECT 

BIJ ELKAAR’ 

16 
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Karel geeft aan dat ze beiden niet echt liefhebbers van koken en bakken 
zijn, maar de fijne omgeving maakt het kokkerellen wel heel plezierig. De 
keuken beschikt over een magnetron, bakoven en inductiekookplaat. De 
afzuigkap ziet eruit als een prachtige lamp; de kap is bekleed met leer. ‘We 
dachten nog even aan een stalen rek erboven, maar uiteindelijk kozen we 
toch voor de lamp. Die vonden we van meet af aan al mooi. Het koffiehoekje 
maakt het geheel compleet. We zijn blij met onze keuken!’
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Met dank aan
Karel en Chermaine
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Onze moderne en vooral ook praktische keuken van Zenner Keukens 
voldoet helemaal aan onze wensen. We zijn er blij mee!’

Christiaan en Kitty

19
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Door positieve ervaringen van familieleden bij Zenner Keukens in IJsselstein 
besloten Kitty en Christiaan ook een kijkje te gaan nemen. Ze werden 
enthousiast van het prettige contact en de uitstekende adviezen van Thom 
Zenner. ‘Hij dacht goed met ons mee, kwam met een mooi ontwerp en 
verleende een prima service. De samenwerking verliep erg plezierig’, 
zegt Christaan. Dat resulteerde in een prachtige functionele keuken, grijs 
gespoten, mat van kleur.

‘ZENNER DACHT 
GOED MET ONS MEE’
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‘Vooral de logische indeling en het praktisch comfort vinden we aan deze 
keuken erg prettig’, vertelt Christaan. ‘De keuken is op maat, maar ook 
op de juiste hoogte, wat heel fijn is als je lang bent.’ De keuken heeft ook 
veel opbergruimte en niet onbelangrijk: hij past met zijn moderne uitstraling 
uitstekend bij het huis en interieur. Vooral de afstemming van het zwarte 
keukenblad, de zwarte spoelbak en zwarte Quooker op de grijs getinte 
fronten zorgt voor een harmonieus geheel.
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De keuken beschikt tevens over uitstekende keukenapparatuur, zoals 
een inductiekookplaat met een geïntegreerde afzuiging van BORA en 
een stoombakoven. ‘Deze stoomoven was een wens van ons, omdat we 
graag gezond eten. De Quooker is handig omdat we direct kokend water 
hebben, makkelijk voor een kopje thee of om snel te koken.’ Na afloop 
van het kokkerellen is alles in een handomdraai opgeruimd, dankzij de vele 
opbergmogelijkheden in kasten en laden. ‘Onze keuken is een aanwinst 
voor ons gezinsleven!’

‘DE LOGISCHE 
INDELING VINDEN 

WE PRETTIG’
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Met dank aan
Christiaan en Kitty

24 

Zenner_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   24Zenner_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   24 27-09-20   15:0727-09-20   15:07

DESIGN
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Wat is design? Dat heeft op z’n minst te maken met originaliteit, met 
extra waarde en betekenis toevoegen aan het ontwerp. Je designkeuken 
voegt ook waarde toe aan je leven, je huis en je interieur. Elke dag weer 
geniet je van de exclusiviteit en het comfort van een luxueuze keuken. In 
een stijlvolle ambiance vloeien koken en wonen in elkaar over. 

27
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Je pakt een wijntje uit de wijnklimaatkast en schenkt je gasten in. Aan het 
keukeneiland schuiven zij aan of ze helpen een handje mee in de ruime 
keuken. Maar net zo lief kom je na een dag hard werken even tot rust: op 
deze plek stijg je uit boven het geroezemoes van je leven. Je geniet van 
de schoonheid van materialen, van vormgeving en van kleuren.
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Jouw designkeuken kenmerkt zich door krachtige lijnen, een perfecte 
routing en indeling. Mooie details, een nette afwerking, verfijnde vorm
geving en bijzondere verlichting komen samen in een smaakvol resultaat. 
Geen dertienineendozijn, maar origineel en onderscheidend: dat is 
jouw designkeuken.
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In jouw designkeuken zwaait minimalisme de scepter. Tegelijk gaan 
innovatie en kwaliteit uitstekend samen. Je voelt meteen: een ideale 
kook omgeving om heerlijke gerechten op tafel te kunnen zetten. Met de 
laatste snufjes op het gebied van keukenapparatuur. Je kan bijvoorbeeld 
met je mobiel de oven op afstand aanzetten. Gemak dient de mens, of 
liever gezegd dient jóú.
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Een warme gloed doortrekt je huis. Stoer, eenvoudig en sober is het 
interieur. Dat komt vooral door natuurlijke materialen als hout, metaal en 
beton. Oorspronkelijke details maken het plaatje af. Je industriële keuken 
is robuust van karakter, net zoals jijzelf. Een tikkeltje eigenzinnig, maar 
wel verfijnd. Hier voel je je thuis. 
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De industriële keuken is niet te plaatsen in een hokje: soms is deze 
keuken helemaal zwart of donkergrijs. Maar dan ineens popt roestbruin 
of olijfgroen op. Onderdelen van blauwstaal, rvs, koper of leer geven 
de industriële keuken een speels effect. De maatvoering is doordacht. 
Iedere dag dat je je keuken binnenloopt, ben je weer verrast: wat mooi!
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In jouw industriële keuken is alles op elkaar afgestemd. De routing klopt, 
het werkblad is diep, alles is op maat. De fronten en het keukenblad zijn 
duurzaam gemaakt, met een passie voor schoonheid en vakmanschap. 
Authentiek, maar wel strak en modern, soms met een knipoog naar de 
tijden van weleer. Ambachtelijk en stijlvol.
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Details maken het robuuste karakter van jouw industriële keuken zachter, 
of zetten dat juist aan. Helemaal passend bij jou en je huis. Dat kunnen 
de grote vloertegels zijn of de bijzondere verlichting, maar ook een roze 
wand. De keukenapparatuur is hoogstaand, innovatief en kwalitatief. 
Een uitnodiging om het beste in jezelf als kok naar boven te halen.
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Je keuken past bij je huis: strak en modern. In een lichte kleur of juist in 
donkergrijs en zwart, met een mooie belijning en vanzelf veel kookgemak. 
Een plek waar functioneel en eigentijds wonen elkaar ontmoeten. Precies 
zoals je zelf wilt leven. Gestructureerd, maar wel sfeervol. Waar veel 
ruimte is om lekker te koken. Een gezellige plek, waar gezin of vrienden 
graag aanschuiven aan het keukeneiland.
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Een rustige uitstraling is belangrijk in een moderne keuken. Het leven is 
immers al druk genoeg, dan is het fijn als het thuis opgeruimd is. Met veel 
bergruimte en greeploze kasten en laden. Een uitgekiend lijnenspel zorgt 
voor een strak geheel. Een verrassend detail of een gezellige nis maken 
jouw keuken zo heel persoonlijk.
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Een houten kastenwand, een goudkleurige Quooker of een marmeren 
keukenblad: het kan allemaal in een moderne keuken. De basis is 
namelijk dezelfde: grote vlakken, een strakke belijning, veel comfort en 
een luxe uitstraling. Zo ontstaat een harmonieus geheel, passend bij je 
huis en interieur. Een plek waar je dagelijks graag vertoeft, een plek waar 
je tot rust komt.
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Hoogwaardige apparatuur maken jouw moderne keuken compleet. Denk 
aan een stoomoven, een oven met een zelfreinigend systeem of een 
wijn klimaat kast. Het is heerlijk kokerellen op een ruim werkblad of kook
eiland. De inductiekookplaat verwarmt snel. Er hangt geen ontsierende 
afzuigkap, maar het afzuigsysteem is verwerkt in het plafond of de 
kookplaat. In deze prachtige ambiance is koken nóg leuker geworden.
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LANDELIJK
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Laten we eerlijk blijven: de appeltaart met noten geurt niet alleen heerlijk 
in een landelijke keuken. Maar jouw landelijke keuken nodigt wel uit tot 
het maken van smakelijke taarten en gerechten met verse producten van 
het land. Koken is een feestje in deze gemoedelijke en sfeervolle keuken.

62 

pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   62pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   62 01-10-20   10:3301-10-20   10:33

63

pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   63pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   63 01-10-20   10:3301-10-20   10:33



63

pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   63pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   63 01-10-20   10:3301-10-20   10:33



64 

pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   64pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   64 01-10-20   10:3301-10-20   10:33

De deuren naar de tuin staan open. Je haalt diep adem en geniet. In 
jouw landelijke keuken komen ontspannen koken en gezelligheid samen. 
Een sfeervolle plek waar het fijn is met je gezin, familie en vrienden. Waar 
ruimte is voor elkaar, waar een ieder zichzelf kan zijn. Als het even kan 
met een lekker stukje taart of een overheerlijke quiche.
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Een landelijke keuken kenmerkt zich door authentieke materialen en 
soms onbewerkt hout. Een originele kraan, aparte grepen, een robuust 
fornuis en een keukenblad van hardsteen. Soms met stoere tegels op 
de vloer, of een bloembehang en Friese witjes op de wand. Het is jouw 
keuken, jij mag het zeggen. Wij adviseren en begeleiden je graag.
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Warm en modern is jouw woonkeuken de spil in je huis. Je beschikt 
over ruime kasten en vanzelfsprekend een ruim werkblad. De landelijke 
keuken met strakke elementen is van alle gemakken voorzien, de 
technologie van de keukenapparatuur is hoogstaand. In deze gloedvolle 
ambiance komen lekkere gerechten bijna vanzelf tot stand: je hoeft ze 
alleen maar in te koppen.
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Deze moderne keuken van Zenner Keukens past als een jas, een soort 
natuurlijke habitat waar ik me graag in beweeg. Ik ben zeer tevreden.’

Karianne
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Karianne was al bij veel keukenzaken langs geweest, maar ze vond geen 
gehoor voor haar wensen. Totdat ze bij Zenner Keukens in IJsselstein 
aanklopte. ‘Dat was een prettige samenwerking met Zenner! Ik had best 
wel wat ideeën over hoe mijn keuken eruit moest komen te zien. Daarin 
dacht Thom Zenner goed mee. Bijvoorbeeld over de open vakken voor een 
aan tal pronkstukken: doen we er veel of weinig en waar breng je über haupt 
vakken aan? De uitstraling van de keuken moest immers wel in balans 
blijven. Met het resultaat ben ik erg blij. De open gedeelten in de kasten
wand en het keukenschiereiland geven een speels effect aan de keuken.’

‘DEZE KEUKEN 
PAST ALS 
EEN JAS’
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De grijsgroene en zwarte keuken is helemaal op maat. Heel bijzonder is 
dat boven kasten gebruikt zijn als onderkasten voor het keukenschiereiland, 
geheel naar wens van Karianne. Het keukenblad is van dun materiaal met een 
mooie uitstraling, zeer fijn in gebruik en makkelijk schoon te maken. De hand
grepen op de kasten en laden zijn fraai bewerkt. De achterwand in de nis van 
de keuken, waar de spoelbak en kraan zitten, heeft een marmeren look. ‘Als 
vrienden langskomen, merken ze in eerste instantie niet eens de keuken op 
en dat was precies mijn bedoeling! De keuken gaat perfect op in de ruimte en 
vormt een prachtig onderdeel van mijn huis en interieur.’ 
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Karianne houdt van koken, hoewel dat niet altijd uitgebreid gebeurt. Ze 
maakt bij het koken gebruik van uitstekende keukenapparatuur, zoals een 
stoomoven. De groenten blijven lekker knapperig en Karianne bakt er zelfs 
brood in. ‘Ik vind het heerlijk om met een stoomoven te werken’, zegt ze 
dan ook. De inductiekookplaat wordt eveneens veelvuldig gebruikt. Het 
keuken schiereiland bevat voldoende werkruimte voor het kokkerellen. Het 
is in alle opzichten een prachtige keuken. Karianne bevestigt: ‘Het hele 
plaatje klopt!’ 

‘DE KEUKEN GAAT 
PERFECT OP IN DE 

RUIMTE’
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Met dank aan
Karianne
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BINNENKIJKEN BIJ
‘We zijn blij met onze moderne keuken van Zenner Keukens, omdat hij 
aansluit bij onze wensen. We zijn graag in de keuken!’

Sofie en Shashi
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In een prachtige kleurstelling van grijs en wittonen is de keuken van Sofie 
en Shashi gerealiseerd. Ze zijn dan ook zeer tevreden. ‘We kwamen min of 
meer bij toeval bij Zenner Keukens terecht. We stapten eerst bij hun buren 
voor een vloer naar binnen, maar we hadden ook een keuken nodig voor 
onze nieuwbouwwoning. De ontvangst was zeer vriendelijk, dus we zijn 
maar gebleven,’ lacht Sofie.

‘ZENNER KEUKENS 
IS ZEER FLEXIBEL’
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Vooral de betrokken en persoonlijke houding van Zenner Keukens stelden 
Sofie en Shashi op prijs. ‘Ze waren totaal niet opdringerig, dachten goed 
mee over onze ideeën en boden oplossingen voor diverse situaties. Ook 
waren ze zeer flexibel tijdens vervolggesprekken. En als er nu iets is, dan 
staan ze met één telefoontje bij ons op de stoep om ons te helpen. Heel 
klantvriendelijk dus.’ 
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‘DE KWALITEIT VAN DE 
KEUKEN IS HOOG’

Erg geslaagd vinden Sofie en Shashi het design en de uitstraling van de keuken. 
‘De belijning loopt door in de kasten, lades en het keukeneiland. Ook vinden we 
de inductiekookplaat met geïntegreerd afzuigsysteem en de verlichting erboven erg 
mooi.’ Sofie probeert elke dag te koken en lekkere gerechten op tafel te zetten, voor 
zover dat gaat met een kleintje. ‘Maar als ik de tijd heb, dan sta ik graag wat langer in 
de keuken.’ Sofie gebruikt dan uitstekende keukenapparatuur, zoals de stoomoven. 
De vaatwasser heeft een indicatielampje op de vloer dat aangeeft wanneer de vaat 
gewassen en gedroogd is. ‘De kwaliteit van de keuken en apparatuur is hoog. Ook 
in dat opzicht is de keuken van Zenner Keukens geslaagd!’
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Met dank aan
Sofie en Shashi
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