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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!’

17

Zenner_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   17Zenner_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   17 01-11-2021   10:5901-11-2021   10:59



Met dank aan
Karel en Chermaine
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BINNENKIJKEN BIJ
Angelique, Rob en kinderen Loris en Dino eten altijd met z’n vieren. En 
als er vrienden over zijn is de keuken de plek waar alles gebeurt in huis. 
Er wordt uitgebreid gekookt en gezellig bijgekletst. Dan mag je er ook de 
ruimte hebben, bedachten Angelique en Rob toen ze de strakke, moderne 
keuken nieuw inrichtten.

Angelique en Rob

19
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‘Waar nu de kast met de ovens en koelkast zit, zat eerst een boekenkast’, vertelt Angelique. ‘Dus 
eigenlijk is het hele stuk van de pilaar tot de kast erbij gekomen. We hadden hiervoor ook een mooie 
keuken: ook wit, greeploos en in dezelfde strakke stijl. Ook al met een kleine bar, voor twee personen. 
Maar we wilden het nóg strakker: zonder afzuigkap en kastjes boven het keukenblok. En hoogglans.’
‘Qua kleur en design wisten we dus goed wat we wilden, maar we wisten nog niet zo goed hoe we 
de bar een plekje moesten geven. Ze hebben dit ontwerp bij Zenner Keukens uitgewerkt en dat was 
precies zoals we het wilden. Zij wezen ons ook op de Borakookplaat met inwendige afzuiginstallatie 
als alternatief voor de kap. Daar zijn we heel tevreden over, het werkt perfect. Net als het aanrecht dat 
iets hoger is dan gebruikelijk. Wij zijn allemaal vrij lang en dit staat fijn.’

‘WE WILDEN DE KEUKEN 
NÓG STRAKKER: ZONDER 

AFZUIGKAP EN KASTJES 
BOVEN HET KEUKENBLOK’

20 
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De wens voor een nog strakker vormgegeven keuken dan voorheen 
is uitgekomen in de hoogglans witte en greeploze hoekopstelling. 
De donkergrijze kleur van de randen komt fraai terug in de oven en 
combimagnetron in de wand. Zoals de betonlook van het stevige 
keukenblad matcht met het blad van de bartafel. Angelique en Rob zochten 
zelf de plafondspots en de barstoelen uit om er een prachtig geheel van te 
maken, in een sfeer en kleursetting die doorlopen in het hele huis. 
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Over de samenwerking met Zenner Keukens zijn ze zeer te spreken. 
‘Vrienden van ons stonden al in het Zennerboek en onze aannemer werkt 
er veel mee samen, dus we wisten al wel dat het goed zou komen. Het is 
perfect verlopen, we zouden het iedereen adviseren.’

‘DE SAMENWERKING 
MET ZENNER IS PERFECT 

VERLOPEN, WE ZOUDEN HET 
IEDEREEN ADVISEREN’

23
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Met dank aan
Angelique en Rob
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DESIGN
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Design (Eng.), (artistiek) industrieel ontwerp; – de stijl, vormgeving van 
een product. Sla het beroemde woordenboek van de Nederlandse taal 
erop na en we concluderen: design is overal. Overal om ons heen in 
de dingen die we net even wat meer waarderen, omdat ze niet alleen 
gemaakt zijn om functioneel te zijn, maar ook om ons comfort te bieden 
en een beetje luxe en exclusiviteit. Om mooi te zijn.

27
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Design maakt het leven mooier. En waar is het leven mooier dan in de 
keuken waar je samen kookt, drinkt, eet, lacht en geniet? Waar je samen 
bent en samen het leven viert. In een sfeer die helemaal naar jouw smaak 
en wensen is gecreëerd en die tot in detail voldoet aan jouw ideaalbeeld. 
En waarin je dagelijks samen met je geliefden en je naasten geniet van de 
schoonheid van de vormen, lijnen en kleuren om je heen.

29
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Houd je van een strakke, minimalistische vormgeving, ontworpen met 
veel oog voor een haarscherp lijnenspel en symmetrie? Dan ziet jouw 
design keuken er zo uit. Prefereer je een warme omgeving, met een 
elegant uitgelichte donkere inrichting? Dat is evengoed mogelijk. Design
keukens zijn er in alle kleuren, stijlen en materialen. Het design is de 
meerwaarde van het verfijnde ontwerp, de verzorgde uitvoering en de 
bijzondere details.
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Je keuken is ruim, sfeervol en royaal uitgerust met innovatieve en hoog
waardige keukenapparatuur die perfect past in het totaalbeeld. De 
afwerking van kasten en laden is bijzonder exclusief, de installatie is tot 
op de millimeter fraai uitgevoerd. De designkeuken is de keuken van nu: 
de open, verbindende ruimte waar meer dan waar ook in huis wordt 
geleefd. Een heerlijke plek om te zijn.
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Een indrukwekkend kookeiland in de open ruimte. Authentieke houten 
gebinten en stalen balken aan het plafond als de stoere omlijsting die de 
stijl van de woning en de keuken benadrukt. Industriële materialen als 
beton en RVS gaan hier als vanzelf samen met natuurlijke elementen als 
de houten vloer of de keramische tegels. 
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Het ontwerp van de industriële keuken is sober en stoer. De sfeer is 
warm en intrigerend door de verschillende lagen die worden gerealiseerd 
met de combinaties van materialen en kleuren. De industriële keuken is 
geen keuken als alle andere. Hij zit vol karakter en eigenzinnigheid en 
blijft boeien en verrassen. Het design is strak en hoogwaardig, maar het 
rauwe randje hoort erbij!
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Een betonlook in antraciet of een lichtere grijstint, een houten front als 
levendige tegenpool van een eiland van blauwstaal of een werkblad 
van RVS. Een vintage fabriekslamp met de bedrading in het zicht, een 
groene tegel in de achterwand, een koper- of bronskleurig accent in de 
aankleding. Alles is mogelijk in de industriële keuken, maar alles blijft in 
balans dankzij de strakke lijnen en de ruimtelijke opzet.
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Industrieel staat voor warmte, duurzaamheid en voor robuuste kwaliteit. 
Ook in de hoogstaande keukenapparatuur staan innovatieve techniek en 
design samen op het hoogste plan. In deze atmosfeer voel je je welkom. 
In je industriële keuken zijn alle voorwaarden geschapen om met je 
geliefden en dierbaren onvergetelijke herinneringen te maken.
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MODERN
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Een moderne keuken in een eigentijdse woning. Eigenlijk zou je keuken 
en woning helemaal niet meer apart moeten benoemen, want wat de 
moderne keuken bij uitstek typeert is dat hij één is met zijn omgeving. 
Kookeiland en kasten zijn geen ‘keukeninterieur’ meer, maar meubels en 
decoratieve elementen in een centrale woonkeuken, de plaats waar het 
gezins- en sociale leven zich afspeelt.
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De moderne keuken is open en ruimtelijk. Het ontwerp wordt geken-
merkt door strakke lijnen, symmetrie en hoogwaardige materialen. De 
apparatuur is van uitmuntende kwaliteit en vooruitstrevend. De greeploze 
kasten en laden geven het aanzicht een rustige uitstraling, hetgeen 
wordt versterkt door de royale opbergruimte die leiden tot een continu 
opgeruimd plaatje. 
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Van een warme zwarte houtlook tot een minimalistische keuken in 
hoog glans wit. Een uniforme kleurstelling of een speelse melange, een 
gemarmerd of een RVS werkblad, een gouden kraan of alle accessoires 
in zwart. Het kan allemaal. Bedenk: modern klassiek of eigentijds landelijk 
zijn óók fraaie variaties op de moderne keuken. Stijl en indeling sluiten 
naadloos aan bij de sfeer van jouw woning. Het is een genot om hier te 
koken en te zijn.
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De moderne keukenapparatuur verbindt gebruiksgemak en esthetiek. De 
slimme techniek in de ovens en het koffieapparaat stemmen de bereiding 
perfect op jouw smaak af, kokend water is altijd direct aanwezig en 
dankzij de kookveldafzuiging in je inductieplaat is die plompe afzuigkap 
definitief verleden tijd. En het design past perfect in je interieur. Die grote 
Amerikaanse koelkast en de wijnklimaatkast zijn zelfs ontworpen om op 
te vallen. Daar wil je graag zijn, daar leef je met elkaar.
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LANDELIJK
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Waar het leven ongecompliceerd en mooi is, waar je onovertroffen 
genieten kunt van eerlijke en heerlijke producten. Waar het uitzicht naar 
buiten wijds is en waar het binnen altijd warm en gezellig is. De landelijke 
keuken is waar je heerlijk aanschuift met je gezin, je familie en je vrienden 
en simpelweg geniet van het leven.
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De landelijke keuken is geladen met een gloedvolle ambiance. De 
robuuste natuurlijke materialen ademen warmte. De houten kasten en 
laden stralen levendig heid uit, het dikke natuurstenen blad op het kook
eiland en het aanrecht kan een stootje hebben. Je opent de deuren met 
een stevige greep en die gezellige tegels maken het plaatje helemaal af. 
Je kunt de heerlijke appeltaart in de oven al bijna ruiken…
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Hier mogen de pannen lekker lang op het vuur staan, hier hoeft de styling 
niet té strak te zijn. Het zijn juist de uitgelichte nisjes en plankjes die 
de landelijke keuken zijn karakter geven. Maar de eigentijdse landelijke 
keuken gaat wel met zijn tijd mee! De natuurlijke materialen zijn sterk en 
duurzaam en de keukenapparatuur is Akwaliteit. Het is een feest om 
hier prachtige diners te bereiden en die te laten begeleiden door een 
uitstekende wijn – op de juiste temperatuur! – uit de wijnklimaatkast.
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Wát een ruimte om te koken, om te bewegen en om met elkaar rond 
het keukeneiland of de eettafel te zitten. De voorjaarsdagen lijken hier 
eindeloos te duren en in de winter smaken de koffie en de wijn hier 
zaliger dan ooit na een uitgebreide maaltijd. Het comfort, de technologie 
van de beste apparatuur, de tot in perfectie uitgevoerde montage; hier 
wil je nooit meer weg…
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BINNENKIJKEN BIJ
Een moderne designkeuken, zeer strak maar ook zeer sfeervol. En vooral: 
een keukenontwerp met lef. Jolanda en Menno durfden de gebaande 
paden te verlaten en kwamen in samenwerking met Zenner Keukens tot dit 
fantastische resultaat.

Jolanda en Menno
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De matzwarte keuken combineert geweldig met het gouden Italiaanse stucwerk dat 
de nieuwe woning van Jolanda en Menno zijn volmaakt eigen gezicht geeft. ‘Je hebt 
er lef en licht voor nodig’, lacht Menno. ‘Als de zon erop staat, schittert het goud echt.’
Ze trokken de lijn tot in de details door, in nauw overleg dus met Zenner Keukens. 
‘Heel lang geleden waren we er al eens binnen geweest. Een prachtige zaak. Daarom 
gingen we er nu naar terug. Wij hadden een paar duidelijke wensen: de L-vorm leek 
de voor de hand liggende optie voor deze keuken, omdat het de meest open indeling 
leek. En we wilden een bar in plaats van een eettafel. Thom heeft daar vervolgens zijn 
creativiteit op losgelaten.’

‘ALS DE ZON EROP 
STAAT, SCHITTERT 
HET GOUD ECHT’
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Het resulteerde in een strak belijnd beeld. Een moderne keuken: greeploos, 
soft touch en met de apparatuur uit de bijpassende fraaie, nieuwe ATAG-
lijn. ‘We hebben alle opties doorlopen en dit had de voorkeur van Thom. 
ATAG is qua design én kwalitatief uitstekend.’
Alle elementen zijn verder tot in de puntjes op elkaar afgestemd. Het 
diep zwarte keukenblad van graniet steekt subtiel af tegen de matzwarte 
fronts, evenals de zwarte glasplaat achter de Bora inductieplaat met 
kookveldafzuiging.

76 

Zenner_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   76Zenner_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   76 01-11-2021   10:5501-11-2021   10:55

En zo is er meer: de bar is weer van stoer Italiaans afgelakt stucwerk, terwijl 
de goudkleurige kraan heerlijk matcht met de muren. Het schakelmateriaal 
in mat zwart is nog zo’n mooi contrast, met zowel de gouden als de 
hoogglans zwarte achtergrond. 
Het hele plaatje is tot in de perfectie doordacht en laat zien hoe een zeer 
strak ontwerp een hele warme en uitnodigende omgeving kan creëren.

GREEPLOOS, SOFT TOUCH 
EN MET DE APPARATUUR UIT 

DE BIJPASSENDE FRAAIE, 
NIEUWE ATAG-LIJN
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Met dank aan
Jolanda en Menno
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Onze moderne keuken van Zenner Keukens voelt als thuiskomen, 
in een stijlvolle uitvoering en met een warme uitstraling.’

Nicole en Marcel
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Na goede berichten over Zenner Keukens in IJsselstein stapten Nicole 
en Marcel bij Zenner naar binnen. Zeer tot hun tevredenheid. ‘We wisten 
bij Zenner Keukens precies waar we aan toe waren. Zenner hanteert een 
vaste prijs waarbinnen veel opties denkbaar zijn. Ook heeft Zenner ons 
uitstekend begeleid bij de aanschaf van materialen. We hebben twee jonge 
kinderen en wilden graag een duurzame keuken. Daarin is Zenner Keukens 
uitstekend in geslaagd.’

‘ZENNER KEUKENS 
HEEFT ONS ECHT 

VERRAST MET 
SLIMME IDEEËN’
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De moderne keuken van Nicole en Marcel is tijdloos, zodat deze jarenlang 
mee kan gaan. ‘Hij past uitstekend bij ons interieur.’ De wandbekleding 
loopt van de woonkamer netjes over in de keuken. Ook loopt de belijning 
van het lage gedeelte door, waardoor de keuken eruitziet als een mooi 
meubelstuk. Wie vermoedt nu nog dat in dit gedeelte een vaatwasser is 
aangebracht? ‘Het is dat wij weten waar die zit, maar onze gasten kunnen 
‘m nooit vinden’, lacht Nicole. Ook is bij hen sprake van een ergonomische 
keuken. Het werkblad is op hun lengte aangepast.
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MODERN EN TIJDLOOS; 
EN DUURZAAM VOOR 

HET JONGE GEZIN

Zelfs aan vernuftige details is gedacht, zegt Nicole, zoals het plaatsen van 
twee smalle lades onder de ovens, waar kruidenpotjes in kunnen. ‘Zenner 
Keukens heeft ons echt verrast met slimme ideeën.’ Omdat de keuken 
helemaal naar hun zin is, koken Marcel en Nicole zelfs vaker dan voorheen. 
Ze maken daarbij gebruik van uitstekende keukenapparatuur, zoals de 
inductiekookplaat. Ook is er voldoende ruimte in de keuken voor anderen 
om mee te helpen, bijvoorbeeld bij het bereiden van hapjes. ‘We zijn in één 
woord superblij met deze keuken’, besluit Nicole.
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Met dank aan
Nicole en Marcel
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