
ALLES OPGERUIMD
naast de keuken





Voel u thuis met een bijkeuken die tot in de 

kleinste details perfect bij u past. Wij realiseren 

voor u een efficiënte en multifunctionele 

pantry die het praktische verlengstuk van uw 

woonkeuken vormt. Een nuttige ruimte die  

van alle gemakken is voorzien om uw leven 

eenvoudiger te maken en uw huishouden  

goed organiseert.

ZORGELOOS KIEZEN

Laat u verrassen door de eindeloze mogelijkheden 

van onze bijkeukens. Kies uit uw ideale indeling, 

functionaliteiten, kleur en stijl; alles kan volledig 

tailormade gemaakt worden. Onze adviseur 

geeft u inspiratie en vertaalt al uw wensen naar 

een vrijblijvend 3D ontwerp, uitgewerkt tot een 

passende offerte.

Vervolgens wordt uw bijkeuken op maat, 

voorgemonteerd en binnen drie á vier weken bij 

u thuis geleverd, in de door u gewenste ruimte. 

Maar we doen meer. Ook voor het vakkundig 

inmeten en de montage bij u thuis, bent u bij ons 

aan het juiste adres. Wij vertellen u graag meer 

over de mogelijkheden.

DUURZAAM

Bijkeukens.nl staat voor nauwgezet vakmanschap 

en excellente dienstverlening. Daarom leveren wij 

altijd vijf jaar garantie en levenslange service. Met 

altijd kwaliteit voor de juiste prijs, zodat u de beste 

keuze maakt.

Serkan Halici - Eigenaar

Aandacht voor 
 multifunctioneel woonplezier

‘Met plezier en vakkundigheid denken wij mee 
in slimme oplossingen voor uw bijkeuken, 

zodat u lekker kunt wonen.’



Een goed geplande bijkeuken
heeft voor alles de juiste oplossing.



ALLES
op de juiste plek.

Een goed geplande bijkeuken
heeft voor alles de juiste oplossing.





Sorteren en plannen van
wassen is gemakkelijker.

Schoon, 
netjes en opgeruimd 

Hangkast in een 
royaal formaat.

Wasmachine
en wasdroger
binnen handbereik.





ALLES LIGT KLAAR
om je aan te kleden.

Aantrekkelijk, netjes en opgeruimd.





JE KUNT ALLES KWIJT,
Wat de ruimte ook is.



Kom langs in onze 
schowroom of mail ons voor 
een vrijblijvende afspraak

Drienerstraat 35

7551 HK  Hengelo

www.bijkeukens.nl

info@bijkeukens.nl

Bijkeukens.nl is onderdeel van ’t Huys


