De Vlijt Keukens
Handwerk op maat
Lekker leven, lekker eten en genieten van je huis. Inrichting is hierbij
sfeerbepalend. Zo ook in de keuken.
Sterker nog: de keuken wordt een
steeds belangrijker ruimte in huis.
Een ruimte waar je samen kookt,
proeft, eet en drinkt. Niet vreemd
dus, dat steeds meer mensen kiezen
voor een handgemaakte keuken.
Eén die helemaal bij jouw stijl, sfeer
en gezin past. Een uitblinker op dit
gebied is De Vlijt Keukens, gevestigd
in de altijd gezellige Stoomfabriek in
Zevenbergen.
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Centrum van je huis
De keuken staat bij veel levensgenieters
centraal in huis. Koken doe je niet alleen
om te eten, maar zeker ook voor de gezelligheid. Koken is de voorpret van het eten.
Onder het genot van een glas wijn en goed
gezelschap breng je uren in de keuken door.
Waar keukens vroeger vrijwel alleen op
functionaliteit werden beoordeeld, is nu
ook de sfeer en de uniciteit van belang. Een
keuken moet bij je passen. Bij je stijl en manier van leven. Bas Berkhout en Ingrid Stoot
van De Vlijt Keukens weten hier alles van.
Zij ontwerpen, maken en installeren keukens. Het gehele project wordt met de hand
uitgevoerd. En dat levert een magniﬁek resultaat op. Geen standaard keuken, maar
een keuken die helemaal naar jouw zin is.
Een kunstwerkje op zich.

Zeer hoge kwaliteit
Met de term ‘maatkeukens’ wordt wel vaker gesmeten, maar de keukens van De Vlijt
worden werkelijk op maat gemaakt. Van
het inmeten, tot ontwerpen, tekenen en
vervaardigen. Het gehele traject ligt in handen van De Vlijt. Een bijkomend voordeel
van de handgemaakte keukens is de hoogstaande kwaliteit. Bas: ‘De kwaliteit en
duurzaamheid van onze keukens ligt ten
opzichte van standaardkeukens vele malen
hoger. Dit komt door de materialen en door
de manier van vervaardigen. We gebruiken
bijvoorbeeld ook in het binnenwerk geen
spaanplaat, maar echt hout. Dit wordt watervast verlijmd, waardoor het niet kan gaan
rotten door vocht of lekkage. Dit verlengt
de levensduur van een keuken aanzienlijk.
De mogelijkheden in materialen zijn overigens eindeloos en geheel afhankelijk van
de keuze van de klant. Hout, glas, staal,

metaal, bamboe, kurk, natuursteen, zelfs
leer is mogelijk.’

Duur zeker?
Bij een handgemaakte keuken denken veel
mensen al snel dat het duur is. Bas: ‘Dat valt
dan voor veel mensen weer mee. Wanneer
je de prijzen van onze keukens vergelijkt
met die van de betere fabriekskeukens, zitten wij meestal nog onder die prijs. Maar
dan heb je wel een betere keuken. Hoe dit
kan? De Vlijt Keukens is een klein bedrijf.
Wij hebben geen gigantische overhead en
houden alles in eigen hand. Alle benodigde
keukenapparatuur, van hoogstaande merken, is eveneens aan te schaffen tegen
scherpe prijzen.’

Compleet
In De Stoomfabriek staan verschillende
modellen keukens opgesteld en is een fotoboek aanwezig van de keukens die De Vlijt
reeds maakte. Bas: ‘Ik denk het liefst al zo
vroeg mogelijk mee met het ontwerp van
een keuken. Bijvoorbeeld met een verbouwing of nieuwbouw. Zo wordt het geheel
veel overzichtelijker en kun je nog op tijd
kiezen voor de juiste plek van bijvoorbeeld
een gasaansluiting of raam. Dat is ook één
van de redenen dat wij hebben gekozen
voor een showroom in De Stoomfabriek. De
bedrijven die hier onder één dak zitten,
vullen elkaar ook aan. Iedere ondernemer
heeft zijn eigen kennisgebied en advies
wordt gemakkelijk ingewonnen. We leve-

ren het complete binnenhuisadvies er gratis
bij en dat is voor de klant wel zo makkelijk.

Buitenkeukens
De zomer is in aantocht en dat betekent
weer lekker buiten eten. Maar waarom zou
je niet ook buiten koken? Ook dat kan in
een handgemaakte buitenkeuken. De Vlijt
Keukens maakt grote, kleine, verrijdbare
en vaste buitenkeukens op maat. In de tuin
van De Stoomfabriek staan enkele buitenkeukens opgesteld maar ook hierin geldt:
Je kunt het zo uitgebreid maken als je
zelf wilt.

De Vlijt Keukens
De Stoomfabriek
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