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Gaat u voor een woonkeuken of toch liever een keuken in een 

aparte ruimte. Een industriele, moderne of misschien wel een 

design keuken? Wat zijn uw persoonlijke wensen en in welke 

leefwereld voelt u zich thuis? Alles is mogelijk en ook  

tegelijkertijd een uitdaging om hierin de juiste keuzes te 

maken. Hierbij zijn onze adviseurs u graag van dienst. Met het 

assortiment en de deskundigheid van Intermat vindt u zeker de 

keuken die aansluit bij uw wensen en budget.

Intermat Mijdrecht
Een ruim assortiment aan keukens, badkamers en tegels. 

Alles onder één dak. Kom langs en laat u inspireren!

Uw keuken is dé centrale plek in huis voor alle momenten van de dag



Strak, minimalistisch en tijdloos zo 

wordt de moderne keuken meestal  

omschreven. De basiskleuren zijn vaak 

neutraal zoals wit en zwart. 

Het is de strakke uitstraling die perfect 

aansluit op een moderne woonstijl.

Modern

LEEFWERELD



Een robuust karakter kenmerkt een 

industriële keuken. Strakke lijnen 

samen met industriële materialen zoals 

metaal, beton, steen en grof hout. De 

basiskleuren van dit type keuken zijn 

stoer en bestaan voornamelijk uit wit, 

zwart en alle grijstinten daartussenin. 

Industrieel

LEEFWERELD



Een design keuken heeft een unieke 

uitstraling met een stijlvolle afwerking.

Om de keuken wat extra karakter te 

geven wordt er vaak een contrastkleur 

gebruikt. Een combinatie van allerlei 

materialen zorgt voor een luxe  

en originele uitstraling.

Design

LEEFWERELD
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Pelgrim huishoudelijke apparaten waar 

geavanceerde materialen, strakke 

lijnen en geometrische vormen elkaar 

ontmoeten om tot een verfijnd en 

helder ontwerp te komen. 

Apparatuur dat naadloos aansluit bij 

het design van uw interieur.

Pelgrim

APPARATUUR



Hout - repro’s

Uni - kleuren

De keuken is een Keller Elba.

Uitvoering in vlak front met melamine 

toplaag. Hiernaast de kleurkeuzes.

Fronten



In de appartementen komt een 

werkblad uitgevoerd in toplaminaat.

Werkblad
Een greep uit de beschikbare kleuren

Toplaminaat  

Uni - kleuren

Fantasiedecor

Houtrepro

Steenrepro



Deze Pelgrim apparatuur zit inbegrepen 

in de keuken. Hiernaast ook de grepen 

waaruit gekozen kan worden. 

Apparatuur
 & Grepen

Keukenkraan eenhendel 
Hansgrohe 

Inbouw vaatwasser
Pelgrim 

Inbouw koelkast
Pelgrim 

Combimagnetron
Pelgrim 

Wandschouw afzuigkap
Pelgrim 

Inbouw inductiekookplaat
Pelgrim 

Apparatuur Grepen
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