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KEUKENS
BADKAMERS
WONEN

De Mooiste Woonbeleving
met het Hummel Gevoel

inhoudsopgave

In onze uitgebreide showroom vindt u alles voor uw
complete wooninrichting. Door de talloze keuzemogelijkheden
vindt u altijd iets dat bij u past. Voor keukens, badkamers
en wonen: u kunt voor het totaalpakket en voor elke stijl
bij Hummel terecht.
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we samen de keuken, badkamer of wooninrichting die het beste bij u past. Onze logistieke

oplossingen

industriële keukens

14

Stoer en robuust

afdeling zorgt altijd voor een stipte levering met onze eigen vrachtwagen. Ten slotte zorgen
onze professionele monteurs voor een verbluffend eindresultaat.

10

biedt u keukens van absolute topkwaliteit, De Mooiste Badkamers is er voor uw nieuwe

12

droombadkamer en bij de Mooiste Woonbeleving kunt u terecht voor de inrichting die

slimme oplossingen

16

landelijke keukens

18

keukens

Petra Adamse - Postma

Jan van Dalen

BINNENKIJKEN
In een droomkeuken
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design

HOUT, METAAL, STEEN
Essentiële elementen in iedere keuken

20

Al meer dan
jaar noemen wij dit
het Hummel Gevoel.

design keukens
Exclusieve recepten met een eigen signatuur

Sfeer van toen met comfort van nu

uw woning compleet maakt.

Plannen begint hier
Zo realiseert u uw droomkeuken

Handige hulpjes voor uw gemak

Onze drie formules bieden alles voor uw complete woonervaring. De Mooiste Keukenwinkel

hummelhaulerwijk.nl

slimme

Smaken verschillen
Variaties in kooktechnieken

Onze adviseurs stellen uw woonbeleving centraal bij het maken van een ontwerp. Zo realiseren

Jan Hendrik Hummel
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Strak en stijlvol

Met persoonlijke begeleiding garanderen wij een ontwerp dat volledig voldoet aan uw wensen.

Judith Looijenga - Postma

moderne keukens

23

Bouwhof denkt met je mee
Welkom in Zoetermeer!

+

boordevol inspiratie
en leuke ideeën!
3

Moderne
keukens

+

licht en
zweeds

Tevens zien we felle, frisse kleuren. Brede laden,
horizontale klepkasten en een kookeiland; er is van alles
mogelijk. U bepaalt hoe uw moderne keuken eruitziet.
De keuken neemt steeds meer een belangrijke plaats in
huis in. Wilt u de keuken laten opvallen in uw interieur of
‘geruisloos’ laten overlopen in uw woon- of eetkamer?
Onze adviseurs informeren graag over de mogelijkheden.

Huiscollectie Toronto

strak en stijlvol
Houdt u van strakke lijnen, rechte vormen en
hoogwaardige materialen? Bent u daarnaast
verzot op hightech keukenapparatuur? Grote
kans dat uw keuze op een moderne keuken
valt. RVS, glas en composiet zijn materialen
die vaak terugkeren bij deze stijl. Moderne

+

keukens neigen naar minimalistisch, zijn
greeploos en hebben ingebouwde apparatuur.

Huiscollectie AV6021

Dit type keuken is vaak wit of zwart soms

+
4 | De mooiste keukenwinkel

oven met
touchscreen

gecombineerd met hout.
Huiscollectie Bali

strakke, greeploze
uitvoering

Minimalistisch
5

smaken
verschillen

Stomen

Gevarieerd en gezond eten. Het wordt steeds gemakkelijker

vitamines en mineralen blijven behouden. Deze kooktechniek

dankzij een keur aan keukenapparatuur en kooktechnieken.

toepassen kan met een stoompan op uw fornuis. Maar gaat u voor

Loopt het water u al in de mond? Eet smakelijk!

gemak, laat dan een speciale stoomoven plaatsen.

Wie gezond eten hoog in het vaandel heeft staan, kiest ervoor
rijst, vis, vlees en groente te stomen. Groot voordeel: meer smaak,

Koken

Eenvoudig en nog altijd het meest
gebruikt: koken. Groente. Laagje

Bakken

Een oude bekende: bakken en braden. Het kan
in de pan, maar is eigenlijk gemakkelijker in een
oven. Kiest u voor het eerste? Overweeg dan de

Steeds vaker gebruikt: de grill-

de gaskookplaten. Uw kookervaring is nagenoeg

techniek. Een grillpan? Kan. Maar

gelijk. Het schoonmaken gaat een stuk sneller.

gebruikt u de ovengrill, dan houdt

Bij bakken in de oven denkt u misschien het eerst

u uw handen vrij. Gegrilld voedsel

aan pizza en brood. Maar vergeet vlees en vis niet.

is ontzettend smaakvol. Dankzij de

Terwijl het gaart, kunt u aandacht schenken aan

hoge temperatuur schroeit het eten

andere gerechten.

snel dicht, blijft sappig en krijgt een
volle, soms rokerige smaak.
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Wokken

elektrisch koken

Sous vide koken

water. Opwarmen tot 100 graden

Voor wie vlot een maaltijd op tafel wil zetten,

Celsius … en gaar is uw groente.

voedingsstoffen wil behouden en houdt van

Een professionele techniek voor wie maximaal wil

Tip: verkort de kooktijd om minder

een lekkere bite: wokken. Deze kooktechniek

genieten: vacuüm verpakt voedsel op een relatief

vitamines te verliezen.

kwam jaren geleden al overwaaien uit Azië

lage, constante temperatuur langere tijd garen in

en is nog altijd geliefd. Schep vlees, vis,

een waterbad. Een bereiding die u kunt toepassen

groenten en kruidige smaakmakers op hoog

voor vlees, vis, gevogelte en groente en zelfs fruit,

vuur in korte tijd constant rond.

desserts, oliën en zelfs alcoholische drank. Smaak,

Grillen

inductieplaat. Deze verovert langzaam terrein op

koken op gas

textuur en voedingstoffen blijven ontzettend goed
behouden. Lekker en gezond dus.

+

gegrilld eten
is heel smaakvol

Grote wokbrander
7

+

De kleurkeuze hangt samen met het gebruik

stoere grepen
met robuuste lades

van materialen en aankleding. Kiest u voor
stoere grepen, mooie houten snijplanken en
misschien zelfs een matzwarte kraan?
Wij adviseren u graag over materiaalcombinaties. Zo zorgen we samen dat de keuken
bij u past en de krachtige sfeer krijgt die
kenmerkend is voor een industriële keuken.
De industriële stijl laat zich overigens prima
combineren met bijvoorbeeld een moderne
of klassieke stijl. Zeker als u de combinatie
van stijlen in de rest van uw huis hanteert.
Daardoor worden uw huis en droomkeuken
een mooi geheel.

Huiscollectie AV1070

industriële
keukens

Huiscollectie Comet

Ruige uitstraling

stoer en robuust

+

stoere
quooker

De industriële keuken is een mooi

en industriële lampen. Ook een aanrecht-

samenspel van pure materialen als staal,

blad van beton (of beton-look) is in dit

beton, hout en baksteen. Het industriële

type keuken op zijn plaats. De kleur van

effect kan nog eens extra versterkt worden

de industriële keukens is vaak zwart of grijs

door een grote afzuigkap of koelkast, buizen

al past wit ook prachtig.

+
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beton, hout en staal
zijn een trend

9

slimme
oplossingen

Gemak dient de mens. Daarom selecteerden
wij voor u enkele handige hulpjes voor in de
keuken. Meer zien? We showen ze u graag

+

in onze winkel.

koud, warm en kokend
water uit één kraan

quooker flex

Hood-in-Hob

EVOline

Met deze kokendwaterkraan en

Een staaltje praktisch design. Dat zijn deze geïntegreerde contactdozen.

mengkraan in één kunt u alle kanten

Daarop sluit u de stekker van de keuken-machine of de usb-aansluiting van

op. Letterlijk. Dankzij de flexibele

uw telefoonoplader aan. Klaar? Met een soepele beweging verdwijnen de

slang zijn de theepot, limonadeglazen

stekkerdozen weer in het keukenblad.

of schoonmaakemmer in een hand-

Deze afzuigkap mag gezien worden. Tijdens het koken

+

afzuiging in
de kookplaat

doet deze installatie z’n werk waar het moet: tussen de
kookplaten in. Geurtjes en dampen krijgen geen kans zich
door uw keuken te verspreiden. Na gebruik verdwijnen de

omdraai gevuld en de groentes

+

stopcontact
in het werkblad

zonder veel gespetter gewassen.

afzuigelementen weer uit het zicht.
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sfeer van toen met
comfort van nu
Een landelijke keuken heeft al snel iets gezelligs, iets
nostalgisch. Natuurlijk zorgen wij dat u er geniet van het

landelijke
keukens

Huiscollectie Bristol

+

volop ruimte voor keukenspullen
die gezien mogen worden

comfort van vandaag de dag. In een landelijke keuken
wordt veel met natuurlijke materialen gewerkt, zoals hout,
graniet, natuursteen, gietijzer en porselein. Vaak wordt
gekozen voor een groot fornuis en een robuuste eettafel
en wordt er gebruik gemaakt van glazen deuren en buffetkasten. In deze keuken mogen schitterend servies, flessen
wijn en verse kruiden namelijk gezien worden.

Huiscollectie Malaga

Gezelligheid

Uiteraard is er plaats voor de meest moderne apparatuur. Soms zichtbaar
en soms ‘verstopt’ achter een deur om in het idyllische plaatje te passen.
Een landelijke keuken is bij uitstek de plek waar het hele gezin bij elkaar

komt om samen te koken, spelletjes te spelen en natuurlijk om samen te eten.
Onze adviseurs houden vanzelfsprekend rekening met uw gezinssamenstelling
en uw wensen. Zij ontzorgen u van begin tot eind, zodat u alleen maar hoeft
te dromen van uw keuken tot die werkelijkheid is geworden.
Huiscollectie Lotus

+
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samen koken in een grote
landelijke keuken
13

Een moodboard brengt uw smaak en
voorkeur in beeld

Start met het maken van een moodboard

nummer: 999900029/3,
Project: Leenaarts, Wieske,
Alternatief: Kopie van
Alternatief

1

plannen
Verkoper: Janny Oosterho
f, Afgedrukt: 22-08-18

Deze tekening is niet bindend

+

aan de hand van uw maten
maken wij een tekening
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begint hier

+

mix met verschillende
materialen en kleuren

En wilt u uw voorraad en servies het liefst
achter gesloten deuren plaatsen? Of mogen
ze juist “tentoongesteld” worden? Handig
om daar van te voren over na te denken.

Een nieuwe keuken kopen is leuk! Maar ook

Daarnaast is het belangrijk om de juiste

Net als uw wensen met betrekking tot

best spannend; er zijn zoveel zaken waar

afmetingen van de beschikbare ruimte goed

apparatuur: kiest u voor een authentieke

aan gedacht moet worden! Om het uzelf

in beeld te hebben. Helemaal handig als u een

oven? of liever een combinatie met

makkelijk (maar ook leuk) te maken is het

eenvoudig schetsje kunt maken en dit mee-

een stoomoven?

handig om een moodboard samen te stellen.

neemt. Dan kunt u samen met uw adviseur

Verzamel foto’s uit tijdschriften (of maak

gericht kijken naar de mogelijkheden. En laat

Een aantal praktische zaken om over na te

een moodboard op Pinterest) van keukens,

u vooral verrassen; altijd al een grote apo-

denken, net als het budget dat u beschik-

kleuren en materialen die u mooi vindt. Zo

thekerskast willen hebben of een kookeiland,

baar heeft voor een nieuwe keuken en

krijgen u en onze adviseur, een goed beeld

maar deze niet in de beschikbare ruimte kun-

het inbouwen ervan. Zo komt u niet voor

van uw smaak en voorkeuren. En laten we

nen voorstellen? Onze mensen hebben door

verrassingen te staan en kunnen wij samen

eerlijk zijn, de voorpret is al leuk!

hun ervaring vaak verrassende oplossingen!

uw droomkeuken realiseren.

mix en match uw stijl

15

design
keukens
+

design kraan in
moderne coating

Huiscollectie Laser Soft

Huiscollectie AV2030

+
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luxe inbouwapparatuur

Wat is eigenlijk een designkeuken? Vaak is dit

straling. De keuken straalt rust uit en voelt

een moderne keuken met een ontwerp dat

ruimtelijk. Chroom, aluminium, apparatuur

net even anders is. Denk aan een opvallende

voorzien van de nieuwste technische snufjes,

indeling, bijzondere materialen en exclusieve

een designkraan en dito afzuigkap maken het

apparatuur of unieke kleurcombinaties.

plaatje compleet.

Daarnaast heeft een designkeuken in de

De mogelijkheden zijn eindeloos, voor ieder

meeste gevallen een minimalistische uit-

budget en smaak. Wij inspireren u graag.

Ongekende luxe
17

Hout

Het staat aan de basis van een goede keuken én
geeft de keukens een gezicht. Elke houtsoort heeft
een heel eigen karakter. Variatie is er te over: van

Materialen
zijn de essentie

Steen

Werkbladen zijn vaak van steen. Er is een
onderscheid tussen natuursteen, composiet en
keramiek. Voorbeelden van natuursteen zijn
marmer en graniet. Marmer is vrij schaars en
daarmee wat kostbaarder dan natuursteen.

fijn, praktisch houtfineer, fris, blank beukenhout tot

Daarnaast is het een materiaal dat makkelijk olie en

warm, massief eikenhout. Met uw keuze voor een

water absorbeert; iets waarvan u zich bewust moet

type hout en de afwerking daarvan bepaalt u de

zijn als u ervoor kiest in uw keuken. Graniet is een

uitstraling van uw keuken.

stuk harder dan marmer en minder poreus. Het is
beter bestand tegen krassen en hitte.
Composiet is samengesteld uit gemalen kwarts.
Het resultaat is een harde steen die niet poreus en

Metaal

Metaal is het tweede materiaal dat niet weg te

daarmee vlekbestendig en hygiënisch is.
Keramiek wordt, net als vloertegels, gebakken
op een extreem hoge temperatuur. Dit bakproces
maakt het zeer kras- en hitte bestendig.

denken is uit de keuken. Steeds vaker zien we dat
metalen details het uiterlijk van een keuken mede
bepalen. Denk aan stijlvolle handgrepen in de
moderne keuken of een RVS-werkblad in de
industriële keukens. Daarnaast zijn er de
onzichtbare, maar onmisbare metalen onderdelen
als scharnieren en ladegeleiders die zorgen dat
deuren en lades in uw keuken soepel openen.

+
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kies voor bijzondere
materiaalcombinaties
19

Een droomkeuken
van Hummel

Wessel en Iris zochten voor hun nieuwe
woning een keuken die de beschikbare

ruimte optimaal benut. Na wat oriënteren
en rondkijken bij verschillende keukenzaken zijn ze terecht gekomen bij Arno,
keukenadviseur van Hummel Keukens,

Onze droomkeuken

Badkamers en Wonen.

Iris vertelt enthousiast: ‘We gebruiken de keuken inmiddels een paar weken
en alles zit perfect en op de juiste plek. We hebben nog niet een puntje
kunnen ontdekken dat we anders zouden doen. Enorm blij zijn we met de
grootte van het werkblad en de apparatuur die zorgen voor een stukje
gemak; zoals de vaatwasser, stoomoven en Quooker. Het is erg makkelijk

Luisteren naar onze wensen

om een heerlijk gerecht met aardappels en groente te stomen of een kop

‘Tijdens alle gesprekken was het contact erg

thee te zetten. Na afloop maakt de vaatwasser alles weer schoon, ideaal!’

persoonlijk en is er goed geluisterd naar onze
wensen. De uiteindelijke tekening is gebaseerd
op een keuken uit een moodboard die ons allebei
aansprak’, aldus Wessel. ‘In deze stijl heeft Arno
samen met ons gekeken naar de mogelijkheden
in de beschikbare ruimte. Hier heeft hij een mooi
3D-ontwerp gemaakt welke paste binnen ons
budget. Met een paar kleine aanpassingen is de
keuken besteld’.

‘Alles in de keuken
is perfect en zit
op de juiste plek’

Wessel en Iris zijn erg tevreden en hebben samen met Hummel hun
droomkeuken gerealiseerd.

Professioneel & vakkundig
Na het verstrijken van een aantal weken kwam het moment van de bezorging. Wessel
zegt: ‘De keuken werd gebracht door een professionele bezorger van Hummel Keukens,
Badkamers en Wonen. De chauffeur dacht erg met ons mee tijdens de levering. Hij stelde
stelde voor een aantal planken onder de kast neer te leggen zodat deze niet zou doorbuigen.
Tijdens het plaatsen van de keuken werd door de monteur gelet op de kleinste details en de
keuken is netjes en secuur opgeleverd. De goede service en kwaliteit zorgen ervoor dat wij
Hummel zeker aanbevelen bij de mensen om ons heen!’
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de mooiste

Keukenwinkel

Bij Hummel Keukens in Haulerwijk helpen wij u graag met het uitzoeken van uw droomkeuken. In onze
showroom hebben wij een uitgebreide collectie keukens staan vol inspiratie. De 5500m2 aan woonbeleving
geeft een goed beeld van de verschillende keuken- en woonstijlen en de huidige keukentrends.
Een nieuwe keuken aanschaffen doet u niet zomaar en ook niet heel vaak. Tijdens een persoonlijk gesprek
luisteren wij graag naar uw wensen. In onze ruime showroom kunt u veel inspiratie opdoen op het gebied
van keukenmeubels, apparatuur en werkbladen/achterwanden. Van design, landelijk tot robuust en trendy
keukens, voor iedere stijl en smaak heeft Hummel Keukens de perfecte oplossing. Onze gespecialiseerde
verkoopadviseurs helpen u graag bij het maken van een keukenontwerp op maat, zodat u de keuken krijgt
die bij u past. Wij zijn pas tevreden als u dat ook bent.
In ons assortiment hebben wij vele kwaliteitskeukens voor een passende prijs. Kom langs in de showroom
of maak alvast een afspraak bij één van onze verkoopadviseurs via www.hummelkeukens.nl.
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KEUKENS
BADKAMERS
WONEN

De Mooiste woonbeleving
voor de Mooiste prijzen!
Bezoek onze totaal vernieuwde website

Hummel Keukens,
Badkamers en Wonen

Openingstijden

Leeksterweg 33-37
8433 KW Haulerwijk

Maandag

gesloten

Dinsdag

09.30 - 17.30

Woensdag

09.30 - 17.30

Donderdag

09.30 - 21.00

Vrijdag

09.30 - 17.30

Zaterdag

09.30 - 17.00

Zondag

gesloten

T 0516 42 50 00
E info@hummelhaulerwijk.nl

hummelhaulerwijk.nl

Al meer dan 40 jaar het Hummel Gevoel

