KEUKENS
tste ke uk en formul e va n eu ropa!

>> De groo
MEER DAN 80
SHOWROOMS
IN EUROPA!

REDDY heeft de grootste inkooporganisatie van de Europese keukenmarkt achter zich. Dat brengt een behoorlijk
inkoopvoordeel met zich mee, dat onze showrooms één
op één doorgeven aan hun klanten.
In heel Europa zijn dat er inmiddels meer dan 80. Geen
wonder dus dat steeds meer klanten de weg naar REDDY
Keukens vinden.
www.reddykeukens.nl

WIJ NEMEN JE NIET
IN DE MALING!
>> Wij ve rte ll en m ete en wa t
jou w ni eu we ke uk en ec ht kost...
Keukens voor half geld, 40% korting op apparaten en gratis montage... geloof jij het nog?
Bij REDDY houden wij er niet van om onze klanten in de maling te nemen. Wij doen niet
aan onderhandelen, maar garanderen je direct de beste prijs. Geloof je het niet? Kom langs
en wij tonen aan dat je bij REDDY altijd de beste deal hebt.

REDDY Landelijke keuken
ca. 250 x 280 cm. Inclusief fornuis,
BOSCH afzuigkap en koelkast.
» In elke gewenste maat leverbaar «
®

6.750,-

REDDY® Hoekkeuken ca. 300 x 180 cm.
Inclusief BOSCH inductiekookplaat, afzuigkap,
combimagnetron, vaatwasser en koelkast.
» In elke gewenste maat leverbaar «

7.955,-
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REDDY® Keuken met kookeiland
ca. 300 / 190 cm. Inclusief BOSCH
inductiekookplaat, afzuigkap, combimagnetron, vaatwasser en koelkast.
» In elke gewenste maat leverbaar «

9.315,-

IN DE KEUKEN ALLES

IN DE KEUKEN
ALLES REDDY
>> Bij ons krijg je het alle rbeste advies!

XL-OPBERGRUIMTE
OPTIMALE WERKHOOGTE VOOR IEDERE
LICHAAMSLENGTE
> 175 cm

XL-HOOGTE

79,2 cm

100%

72 cm

> 150 cm

STANDAARDHOOGTE

110%

Tegenwoordig worden mensen steeds langer, terwijl woningen -vooral in steden- juist
compacter worden. Toch hoeft dat geen probleem te zijn voor je droomkeuken.
Met XL-opbergruimte groeit je keuken namelijk met je mee. De XL-hoogte van de keukenkasten bieden je 10% meer opbergruimte dan standaardafmetingen, terwijl de
hoogte nauwelijks verschilt.
XL Comfort maakt het mogelijk de plinten en werkbladen in hoogte te verstellen en
aan te passen aan je lichaamslengte, zodat je op ergonomische wijze de heerlijkste
gerechten op tafel zet.
En bent je klaar met koken? Dan berg je je keukengerei efficiënt op in de besteklade
van 141 mm waar ook pollepels altijd in passen.
XL-opbergruimte, de praktische oplossing voor meer efficiënte opbergruimte.
Zonder dat het je ruimte kost.

FRONTEN IN 6 UITVOERINGEN
VERKRIJGBAAR
Je wilt natuurlijk het allerbeste als het gaat om de inrichting van uw keuken. Keukenfronten zijn
daarbij onmisbaar. Het front verleent je keuken een persoonlijk gezicht. De keukenfronten zijn
zowel met handgrepen als greeploos leverbaar in vele kleuren. Of het nu gaat om fronten met
houtstructuur of betonlook. De fronten van de keuken links zijn verkrijgbaar in 6 uitvoeringen!

REDDY® Keuken met kookeiland
ca. 300 / 190 cm. Inclusief BOSCH inductiekookplaat
met afzuiging, combimagnetron, vaatwasser en koelkast.
» In elke gewenste maat leverbaar «

9.950,INTERACTIEVE
KEUKENTEST
Vul de interactieve keuken test in. Krijg een
indicatie welke keuken het beste bij jou past!
Je ontvangt het resultaat ook in je mailbox. Kijk op:
reddykeukens.nl/interactieve-keukentest/

MAAK DIRECT
EEN AFSPRAAK
Het belangrijkste bij de aanschaf van een nieuwe keuken
is een uitvoerig en deskundig keukenadvies. Wij raden het
dan ook aan om een afspraak in te plannen. Zo weet je
zeker dat wij voor jou uitgebreid de tijd hebben om je te
informeren en te adviseren. Jouw wensen en behoeften op
keukengebied staan bij REDDY op de eerste plaats.
reddykeukens.nl/afspraak-maken

DUITSE
KWALITEITSKEUKENS
Wie een mooie, degelijke keuken zoekt, komt al snel terecht in een
wondere wereld. Van zogenaamde megakortingen, dwingende deals,
en verkopers die hun provisie willen veiligstellen.
Gelukkig is er een alternatief: REDDY is dé keukenzaak voor de
prijsbewuste consument die een eerlijk verhaal verwacht. REDDY combineert Duitse degelijkheid met eerlijke nettoprijzen. Zodat de klant vooraf
precies weet waar hij aan toe is.

EERLIJKE PRIJS
Het is eigenlijk heel vanzelfsprekend: bij REDDY betalen klanten precies wat een keuken kost. En daarmee zijn ze vaak goedkoper uit dan
bij sommige keukenstunters. Hoe dat kan? REDDY is onderdeel van
de grootste inkooporganisatie van de Europese keukenmarkt. Voor
fabrikanten een interessante afnemer, die ze best een inkoopvoordeel
gunnen.

We zijn mofetm ee r!
dri e

Dat voordeel komt vervolgens één op één bij de klant terecht. Geen
wonder dus dat steeds meer klanten de weg naar REDDY Keukens weten
te vinden.

BOSCH-INDUCTIEKOOKPLAAT MET
INGEBOUWDE AFZUIGING
Maandelijks zetten we bij REDDY Keukens een apparaat in de spotlights (REDDY Angebot).
Deze lentemaand de beurt aan de gloednieuwe Bosch-inductiekookplaat mét geïntegreerde
afzuiging voor slechts €1.599,-.
Deze luxe Serie 8-kookplaat heeft een strak design en biedt dankzij de smalle luchtinlaat
veel meer kookoppervlak, waardoor je meerdere recepten tegelijk bereidt.
Maar het belangrijkste is dat je geen traditionele afzuigkap meer nodig hebt. De geavanceerde afzuigmodule zuigt, zonder geluid, meteen alle kooklucht weg. Niet voor niets zeggen
we bij REDDY Keukens: hoogstaande Duitse kwaliteit voor scherpe, netto prijzen.
Wist je dat de Bosch PVQ795F25Einductiekookplaat ook te koop is zonder aanschaf van een nieuwe
keuken? Ervaar het zelf bij één van
onze REDDY-vestigingen.

€ 1.599,IN DE KEUKEN ALLES

96% VAN ONZE
KLANTEN RAADT REDDY
KEUKENS AAN!

REDDY® Hoekkeuken ca. 180 x 255 cm.
Inclusief BOSCH inductiekookplaat, afzuigkap,
combimagnetron, vaatwasser en koelkast.
» In elke gewenste maat leverbaar «

REDDY® Keuken met eetgedeelte
ca. 180 / 390 x 110 cm. Inclusief BOSCH
inductiekookplaat met afzuiging, combimagnetron, vaatwasser en koelkast.
» In elke gewenste maat leverbaar «

5.995,-

9.875,-

Een tevreden klant is de beste reclame. Elke dag werken we
hard om onze klanten door hoge kwaliteit, eersteklas service
en de beste prijs tevreden te stellen. En dat lukt! Meer dan
96% van onze klanten beveelt REDDY Keukens aan.
reddykeukens.nl/klantervaringen

MAAK DIRECT EEN AFSPRAAK
reddykeukens.nl/afspraak-maken

REDDY® Keuken met kookeiland
ca. 250 / 180 cm. Inclusief BOSCH
inductiekookplaat met afzuiging, combimagnetron, vaatwasser en koelkast.
» In elke gewenste maat leverbaar «

8.975,-

ONZE GARANTIES JOUW VOORDEEL
Dat onze prijzen echt scherp zijn, bewijzen de statistieken: maar liefst 80% van de Reddy-klanten slaagt onder de 6.500 euro. Zonder compromissen aan hun wensen.
Sterker nog: iedere Reddy-keuken kan zich kwalitatief meten met de grote merken. Hoe dat kan? Alle Reddy-keukens worden als ‘huismerk’ geleverd door drie Duitse keukenfabrikanten. Topkwaliteit, maar zónder het merkje erop – en dus zonder het prijskaartje dat daarbij hoort. Alle apparatuur is van A-merken: AEG, Boretti, Bosch, Pelgrim en
Zanussi. Allemaal toppers in hun klasse. Die combinatie levert een onverslaanbare prijs/kwaliteitverhouding op.

Bekijk de actievoorwaarden op www.reddy.nl of vraag in de showroom naar de voorwaarden. Alle maten zijn bij benadering. Behoudens afwijkingen van de modellen en fouten. Aanbiedingen zijn geldig van 16 maart t/m 12 april 2020 of zo lang de voorraad strekt.

ALKMAAR

AMSTERDAM

BARENDRECHT

DOETINCHEM

GRONINGEN

HELMOND

Koedijkerstraat 9A
1823 CR Alkmaar
tel. 072 210 02 01
alkmaar@reddy.nl

Arena Boulevard 222
1101 DJ AMSTERDAM
tel. 020 23 62 501
amsterdam@reddy.nl

Stockholm 5
2993 LM BARENDRECHT
tel. 0180 84 86 66
barendrecht@reddy.nl

Havenstraat 9-03
7005 AG DOETINCHEM
tel. 0314 39 40 74
doetinchem@reddy.nl

Energieweg 13A
9743 AN Groningen
tel. 050 850 35 04
groningen@reddy.nl

Engelseweg 232
5705 AK HELMOND
tel. 0492 33 04 35
helmond@reddy.nl

HETEREN

KATWIJK

KLAZIENAVEEN

LELYSTAD

SITTARD

UDEN

Muskushouwsestraat 20
6666 MC HETEREN
tel. 026 474 36 40
heteren@reddy.nl

Ambachtsweg 5
2222 AH KATWIJK
tel. 071 760 02 63
katwijk@reddy.nl

Mizar 3
7891 VM KLAZIENAVEEN
tel. 0591 76 91 50
klazienaveen@reddy.nl

Ketelmeerstraat 94
8226 JX Lelystad
tel. 0320 41 92 01
lelystad@reddy.nl

Dr. Nolenslaan 149
6136 GM SITTARD
tel. 046 436 15 06
sittard@reddy.nl

Liessentstraat 2B
5405 AG UDEN
tel. 0413 78 21 47
uden@reddy.nl

VEEN

VIANEN

VLAARDINGEN

ZAANDAM

Bagijnhof 19
4264 AZ VEEN
tel. 0416 745 496
veen@reddy.nl

Hagenweg 3 F
4131 LX VIANEN
tel. 0347 345267
vianen@reddy.nl

Gerard Burgerlaan 14
3131 KZ VLAARDINGEN
tel. 010 820 88 27
vlaardingen@reddy.nl

Stormhoek 8
1506 SW ZAANDAM
tel. 075 647 89 98
zaandam@reddy.nl

KEUKENS

Kijk voor de actuele openingstijden op:

www.reddykeukens.nl

BINNENKORT OOK IN HEERLEN

IN DE KEUKEN ALLES

