
 Pesetastraat 2, Barendrecht
Hadrianussingel 35, Beuningen

Sontweg 1, Groningen
Rechtvaart 8, Kaatsheuvel

’s-Gravenzandseweg 23, Wateringen
Finse golf 2, Woerden

Gerritsenweg 16, Zutphen
Marsweg 37A, Zwolle

exclusief bij
MANDEMAKERS

COLLECTIE

Exclusief bij  
hét huis van keukens:
de vtwonen collectie
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vtwonen Oak
Een moderne maar warme keuken. Met een eigen, industrieel karakter. De combinatie 
van eikenhout, een dik betonnen werkblad en zwarte metalen grepen geeft de keuken 
een stoere uitstraling. De grote, grijs gemêleerde vloertegels passen door hun eenvoud 
prachtig in het plaatje. Een mooi geheel, en ook nog eens heel functioneel. Door bij-
voorbeeld een spoeleiland met ingebouwde vaatwasser en efficiënte ladekasten, alles 
zo praktisch mogelijk ingericht. Zo kunt u overal makkelijk bij en dat werkt wel zo fijn. 

€ 12.500,-

Deze keuken inclusief: 
•  8 cm dik werkblad  

van beton
• 5 Bauknecht apparaten 

Vanaf

Sinds 2016 hebben wij onze krachten gebundeld. 
De jarenlange ervaring van Mandemakers en  
de expertise van de stylisten van vtwonen. Uit 
deze inspirerende samenwerking zijn inmiddels 
4 schitterende vtwonen keukens ontstaan. 

Aan de originele collectie van twee prachtige 
vtwonen keukens, zijn dit jaar twee unieke 
exemplaren toegevoegd. De vtwonen Black  
en vtwonen Dark Oak. Twee keukens waar  
we erg trots op zijn. Om van deze keukens  
echt úw keuken te maken, kunt u alles  
naar eigen wens mixen en matchen.  

Match bijvoorbeeld de vorm van de ene  
keuken met de kleur en de materialen van  
een andere keuken. Alles is mogelijk. Deze 
unieke keukens zijn exclusief verkrijgbaar bij 
Mandemakers Keukens. Kom snel langs om 
uw eigen vtwonen keuken samen te stellen.

Samenwerking
vtwonen  
en Mandemakers

Stefan Mandemakers en 
Nicolette Fox (hoofdredactrice vtwonen)
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€ 22.500,-
vanafvtwonen 

Black
•  Zwart kleibeits front, 1 cm dik
•  Zwart keramiek werkblad met 
marmerlook, 1 cm dik 

•  Kraan en spoelbak in kleur Gunmetal 
•  Bora kookplaat & afzuigsysteem

•  Siemens koelkast
•  Extra hoge spatwand van keramiek 
met marmerlook 

NIEUW
exclusief bij

MANDEMAKERS

COLLECTIE
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Marmer
U kunt er niet meer omheen. 
Marmer is overal, in alle kleuren. 
Als wand- of vloerbekleding, 
salontafel, maar ook als wastafel-
meubel. Marmer in de keuken 
kon dus ook niet meer uitblijven. 

Edele metalen 
We blijven houden van koper, goud, messing en andere metalen in ons interieur. 
Ook deze trend komt terug in de nieuwe vtwonen keukens. Maar dan wel op een 
vtwonen manier. Met een mooie ‘used’ uitstraling. En dan niet alleen voor de 
kraan, maar ook voor de lange ophangbar en - niet te vergeten - de schouw van 
de afzuigkap. 

50 tinten hout
Vloeren krijgen weer donkere 
kleuren. Met name donkere 
houttinten komen weer helemaal 
terug in het interieur. Dus ook in 
de keuken, met een mooie visgraat 
bijvoorbeeld. Waar eerst vooral wit 
was, zien we nu langzaamaan meer 
donkere kleuren verschijnen. 

vtwonen White
Deze strakke, mat witte hoekkeuken krijgt door de industriële elementen een 
stoere look. Maar blijft elegant. Ook deze keuken heeft een 8 cm dik betonnen 
werkblad dat direct in het oog springt. De grote vloertegels met motief geven 
de strakke keuken een speelse twist. De geïntegreerde zwarte onderbouw 
spoelbak, matzwarte handgrepen en kraan, maken van deze keuken een mooi 
geheel. Een stoere keuken met lekker veel werk- en bergruimte.  

€ 12.500,-

Deze keuken inclusief:
• Lancellotti fornuis 
• Composieten werkblad 

vanaf

Woontrends

Klassiek 2.0
Dit is een waardige opvolger van de industriële trend. Werkbladen worden dunner 
en van klassieke materialen. Werkbladen waren extra dik, van materialen als beton 
en hout. Dat gaat veranderen. Dit ziet u natuurlijk terug in de nieuwe vtwonen 
keukens. De lijn van het 1 cm dikke werkblad, doorgetrokken in de lijsten van de 
kasten. Een elegant geheel. 
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€ 17.500,-
vanaf

NIEUWNIEUW
exclusief bij

MANDEMAKERS

COLLECTIE

vtwonen 
Dark Oak

•  Donker beits eiken front, 1 cm dik
•  Wit keramiek werkblad met 
marmerlook, 1 cm dik

•  Kraan en spoelbak in kleur 
vintage brons

•  Siemens inductiekookplaat

•  Siemens koelkast
•  Extra hoge spatwand van keramiek 
met marmerlook  

•  Ophangrails voor keukengerei
•  Schouw afgewerkt met gepoedercoat 
staal met gold-coating
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Maak van uw nieuwe vtwonen 
keuken écht uw keuken. 

U kunt alle elementen en materialen 
uit onze 4 vtwonen keukens naar 
eigen smaak mixen en matchen. 

Mat witte fronten van de vtwonen 
White op uw eilandkeuken. Of juist 

de donkere eiken fronten van de 
Dark Oak op uw hoekkeuken? 

Het kan allemaal. Laat uw 
creativiteit de vrije loop, en geef 

samen met onze adviseurs uw 
vtwonen keuken een 

persoonlijke touch.

Mix 
& 
match

Wandtegels
De kleur van de wand-
tegels of spatrand is 
erg bepalend voor de 
sfeer van de keuken.

Grepen
De stalen handgrepen,
speciaal ontwikkeld voor 
de vtwonen keukens.

Werkblad
Betonnen werkbladen, 
licht of donker, 8 - of 
1 cm dik.

Vloertegels
Speelse tegels met 
motief. Of een rustige vloer 
met grijs gemêleerde tegels.

Fronten
Black, White, Oak of 
Dark Oak. Ieder hun 
eigen kleur en sfeer.

Apparatuur
Kies uit de mooiste merken 
zoals Bora, Lancelotti, 
Siemens en Bauknecht.
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