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Al meer dan 60 jaar

Een hecht en zelfstandig 
familiebedrijf

Karin, Jan, Peter en Martin Tieleman

Tieleman Keukens is een hecht 
en zelfstandig familiebedrijf in 
Middelharnis op het Zuid-Hollandse 
eiland Goeree-Overflakkee, ‘hét 
kookeiland van Nederland!’ 

Tieleman is een keukenspecialist die 
keukens levert en monteert door heel 
Nederland en wereldwijd. Al meer 
dan 60 jaar wordt deze reputatie van 
leverancier van kwaliteitskeukens 
waargemaakt. In een markt waar 
iedereen de verhalen wel kent over 
wat er allemaal mis kan gaan met 

een keuken, vormen wij de positieve 
uitzondering. U kunt erop vertrouwen 
dat wij er alles aan doen deze eervolle 
positie te handhaven. Specialistische 
kennis, kwalitatief hoogwaardige 
producten en een montagedienst 
met eigen vakmensen vormen een 
totaalpakket dat tegemoet komt 
aan de hoogste eisen van de klant. 
Wij staan voor perfecte plaatsing, 
afwerking, service en garantie. Naast 
de particuliere markt worden ook 
aannemers en projectontwikkelaars 
tot de klantenkring gerekend. 

De dagelijkse leiding, zowel de 
binnen- als buitendienst is in handen 
van Jan en zonen Peter en Martin 
Tieleman. Wij gaan voor 100% 
klanttevredenheid, dat is de basis in 
het dagelijkse doen en denken van 
al onze medewerkers. Noem het 
ouderwetse degelijkheid, maar wij 
kiezen bewust voor die werkwijze. 
Niet voor niets hebben wij door de 
jaren heen vele onderscheidingen 
mogen ontvangen en scoren wij een 
9,1 uit ruim 2,500 klantervaringen. 

Wij vinden dan ook dat ‘het kopen van 
een keuken een feest moet zijn!’ 

Met dit magazine willen wij ons 
streven naar kwaliteit uitstralen en u 
alvast een impressie geven van een 
uniek concept: ‘een dagje Tieleman’. 

Daarnaast willen wij u helpen 
met het maken van een goede en 
verantwoorde beslissing, zodat wij 
zeker weten dat u nog jarenlang 
plezier zult beleven aan uw nieuwe 
Tieleman-keuken. Leest u daarom dit 
magazine op uw gemak door.

Veel lees- en kijkplezier,

Familie Tieleman

F A M I L I E  T I E L E M A N  H E E T  U  V A N  H A R T E  W E L K O M

“ Het kopen van 
een keuken moet 
een feest zijn! ”

“ Wij streven er 
met ons voltallige 

team dagelijks naar 
de beste te zijn en 

onze klanten 100% 
tevreden te stellen.”
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60 jaar
    Tieleman De geschiedenis van Tieleman Keukens gaat terug naar 1962 toen het 

aannemingsbedrijf door o.a. de heer P.L.A. Tieleman met de naam ‘De Blok en 
Tieleman’ werd opgericht. Dit was het begin van een inmiddels rijke geschiedenis 
van Tieleman Keukens. De heer P.L.A. Tieleman, vader van Jan en opa van Peter en 
Martin Tieleman, was destijds de dorpstimmerman van het dorpje Melissant. In enkele 
tientallen jaren is uit het timmerbedrijf een keukencentrum opgebouwd, dat tot de tien 
grootste in Nederland behoort. 

Van dorpstimmerman
tot landelijk keukencentrum
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De Tieleman Keukenreis:
complete ontzorging van uw
keuken van A tot Z
Het kopen van een keuken is een investering voor jaren. 
Investeer daarom tijd en aandacht in de voorbereiding. Het 
proces van aanschaf tot plaatsing en jarenlang kookplezier 
verloopt middels een aantal stappen. 

Oriëntatie,  
voorbereiding en uw 
stijlboek

Bezoek en 
afspraak unieke 
keukenshowroom

Handtekening
zetten

Inmeten en
bestellen

Plaatsen van uw
keuken

Genieten van uw 
droomkeuken

Het kopen van een keuken begint bij 
de oriëntatie. Blader door woonbladen 
heen of laat u online inspireren. Loop 
virtueel door onze showroom, ontwerp 
online uw eigen Tieleman-keuken, 
bezoek onze inspiratie kanalen, 
filter uw ideale keuken en verzamel 
alle inspiratie in een persoonlijk 
stijlboek op onze website. Maak een 
vrijblijvend account aan en voeg ook 
uw afmetingen, opties en de huidige 
situatie van de keuken toe.

Met een heerlijke kop koffie nemen 
wij alle tijd voor u. Uw adviseur 
inventariseert de wensen en laat 
alles zien en voelen in onze unieke 
keukenshowroom. Er wordt een 
offerte en een schets/ontwerp van uw 
toekomstige keuken gemaakt. 
Vol van inspiratie en informatie 
neemt u de offerte mee om alles thuis 
nog eens goed door te nemen en te 
bespreken. Het kan natuurlijk ook zijn 
dat alles in één keer naar wens is.

Wij geven u graag de tijd om rustig na 
te denken voordat u een handtekening 
zet onder de offerte. Toch nog iets 
wijzigen in het keukenontwerp? 
Geen enkel probleem! Wanneer de 
keuken helemaal naar wens is en de 
handtekening gezet is, proosten we op 
de aanschaf van uw nieuwe keuken.

We komen altijd bij u langs om de 
keuken in te meten. Als alle maten 
kloppen, gaan we de keuken voor 
u bestellen. De keuken wordt een 
aantal weken voorafgaand aan de 
montage in ons magazijn geleverd, zo 
is er voldoende tijd mocht de levering 
incompleet of onjuist zijn. In het gehele 
proces wordt alles meerdere malen 
gecontroleerd.

Eindelijk is het dan zover, uw keuken 
wordt geplaatst! De bezorging en 
montage van uw keuken wordt gedaan 
door onze eigen vakmensen. Het 
plaatsen van een keuken is een zeer 
nauwkeurig werk waarvoor Tieleman 
Keukens een team met uitsluitend zelf 
opgeleide monteurs in huis heeft. 

Nadat de keuken is geplaatst en onze 
monteurs zijn vertrokken, kunt u gaan 
genieten van uw droomkeuken. Bij 
Tieleman Keukens houdt de service 
niet op wanneer uw keuken is geplaatst. 
Op een Tieleman-keuken heeft u 
namelijk een levenslange service. 
Met één telefoontje naar onze eigen 
serviceafdeling wordt de melding in 
behandeling genomen en maken wij 
zo snel mogelijk een afspraak om bij u 
langs te komen.

S T A P  1

S T A P  2

S T A P  3

S T A P  4

S T A P  5

S T A P  6

Het kopen van een keuken moet een 
feest zijn en gaat verder dan alleen 
uw handtekening. Lees de volledige 
keukenreis op onze website.

1110



Een warm  
 welkom thuis

De ontvangst is warm en hartelijk 
Onze gastvrouw helpt u op weg en kan 

direct al eventuele vragen beantwoorden. 
Een afspraak maken is zeker aan te raden. 
U weet dan zeker dat er op de afgesproken 
tijd een keukenadviseur voor u beschikbaar 

is. Op onze website vindt u een handige 
afsprakenplanner.

De kinderen gaan graag mee
Terwijl u op uw gemak rondkijkt, komen de 
kinderen de tijd ook prima door. Naast de 

traditionele speelhoek voor de kleintjes kunnen 
uw kinderen aanschuiven in een heuse 

bioscoop. Daarnaast staan ook Playstations 
gereed om uw kinderen de tijd te laten vergeten.

Eigen culinaire lunchroom
 Wie aan keukens denkt, denkt automatisch 

ook aan lekker eten. Ook daar heeft 
Tieleman Keukens invulling aan gegeven. De 

professionele lunchroom verrast u met culinaire 
hoogstandjes. Na alle indrukken van de 

showroom kunt u hier uw favoriete opstellingen 
bespreken onder het genot van een heerlijke 

lunch. Of gewoon met
een lekker kopje koffie...
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Werelds Inside 

Lunchroom
Werelds Inside Lunchroom is dé lunchroom van 
Goeree-Overflakkee, gevestigd in Middelharnis 
(inpandig bij Tieleman Keukens, Korendreef 15). 
Bij Werelds Inside Lunchroom kunt u genieten 
van allerlei culinaire hoogstandjes, zij voorzien 
u van de lekkerste hapjes en maaltijden. Geen 
opgewarmde diepvriesmaaltijden, maar echt lekker 

eten met goede ingrediënten. De lunchroom is een 
uitgelezen plek om alle indrukken nog eens even 
door te nemen onder het genot van een lekkere 
lunch of een vers kopje koffie. De lunchroom is 
voor iedereen toegankelijk en zelfs te reserveren 
voor verjaardagen, bedrijfsborrels, vergaderingen, 
presentaties of andere bijeenkomsten. 

De beste lunchroom van Goeree-Overflakkee en omstreken

Het interieur en de keuken zijn recent compleet 
vernieuwd en erg sfeervol. Als het mooi weer is, 
kunt u zelfs lekker buiten zitten in de gezellige 
binnentuin. Behalve als lunchroom dient Werelds 
Inside ook voor speciale kookdemonstraties 
en catering. Voor het pand is ruime, gratis 

parkeergelegenheid mogelijk. Kijk ook eens op 
de website voor de menukaart, high-tea, catering, 
dineractie, openingstijden en nog veel meer.

Sfeervolle lunchroom met binnentuin

Heeft u een feest voor de boeg? Bijvoorbeeld 
een bedrijfsfeest, bruiloft, reünie of een 
jubileum? Ook dan staat Werelds Inside voor 
u klaar met hoogwaardige catering. 

Wij verzorgen ook
catering voor feestenOverdag bieden wij lunch-bezorgservice, ook 

voor bedrijven. U kunt tot uiterlijk 11:00 uur 
uw bestelling doorgeven. Wij kunnen uw 
bestelling bezorgen of indien gewenst ook 
bij ons op locatie ophalen. 

Lunch bezorgservice

0187 – 890239  | www.wereldsinside.nl | info@wereldsinside.nl 1514



De mooiste keukenshowroom 
van Nederland biedt voldoende 

mogelijkheden om van een 
dag Tielemannen een leuke 

dag uit te maken. Inrichting, 
architectuur en variatie zijn 

van een ongekend hoog niveau. 
U ervaart direct dat alles 

erop gericht is om u op een 
ontspannen wijze kennis te 

laten maken met de eindeloze 
mogelijkheden en dat u volop 
nieuwe keukenideeën in elke 
prijsklasse aangereikt krijgt. 

Tieleman Keukens heeft deze 
showroom opgezet rond een 

uniek concept, dat zijn gelijke 
in Nederland niet kent. Met 
de wetenschap dat u maar 

een paar keer in uw leven een 
keuken koopt, heeft Tieleman 
er alles aan gedaan dit tot een 

unieke ervaring te maken. 

Een dagje
Tieleman
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Onze
inspiratieruimtes

Unieke beleving 
van inspiratie, 
voelen en ervaren

U wilt maximale inspiratie, u wilt uw 
toekomstige keuken voelen, ervaren en 
beleven. U wilt een duidelijk en overzichtelijk 
beeld van keukendeuren, -grepen, -kranen en 
aanrechtbladen. Wat is er allemaal mogelijk? 
Wat zijn de eigenschappen van de materialen en 
welke (kleur-)combinaties zijn het mooist? 
Daarom hebben wij al deze belangrijke 
keukenaspecten in een zo groot mogelijke 
inspiratieruimte samengevat. 
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 Loop alvast virtueel door onze showroom  op  
www.tielemankeukens.nl/virtuele-tour 

“Wat een fantastisch concept. Van de buitenkant tot 
en met het kleinste detail in het binnenwerk; alles 

is tot in de puntjes verzorgd. En er is echt voor ieder 
budget een keuken te vinden. Ik raad iedereen die 
een keuken zoekt dan ook aan hier eens binnen 
te lopen. Niet alleen de kwaliteit is goed, ook de 

ongedwongen sfeer, de rust en de deskundigheid 
van de medewerkers vallen op. Je merkt dat zij gaan 

voor een tevreden klant.”

F A M .  D I J K G R A A F

M I D D E L H A R N I S

 Onze keukenadviseurs staan garant voor 
eerlijk, deskundig en creatief advies!
 D e keukenadviseurs van Tieleman 

Keukens  adviseren  u graag en met passie 
bij de aankoop van uw  Tieleman- keuken. 
Allemaal hebben ze één doel voor ogen: u 
met raad en daad bijstaan om tot de beste 

keuken te komen.

Laat u inspireren!
De keuken die u kiest moet perfect zijn. 
Tenslotte gaan we ervan uit dat u heel 
wat jaren plezier aan uw keuken wilt 

beleven. Kies daarom op uw gemak. Laat 
u informeren en adviseren door onze 

ervaren keukenadviseurs. Zij wijzen u op 
details waar u misschien nog niet aan heeft 

gedacht, zonder uw beslissing te beïnvloeden. 
U maakt de keuze: strak, modern, klassiek 

of nostalgisch...

Een goede keuken begint 
met een goed gesprek

Review
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Stap binnen in uw
toekomstige Tieleman-keuken

Dit levensgrote scherm, genaamd ‘The Living Wall’, is één van onze 
unieke tools om uw toekomstige keuken echt te laten leven. Elke 
keuken is een maatproduct. Samen met uw keukenadviseur stelt u 
de ideale indeling vast en kiest u het design dat bij u past. Soms is 
het echter lastig om een voorstelling te maken van de keuken zoals u 
die heeft samengesteld. ‘The Living Wall’ toont de ontwerpen van de 
nieuwe keuken levensgroot op een enorm scherm. U kunt zo op ware 
grootte allerlei indrukken opdoen, bijna alsof u er zelf al in staat. 

VR: 360 graden view en VR-bril 
Uw toekomstige keuken komt nog meer tot leven als u er zelf al in 
staat. Via onze 360 graden views en onze VR-bril bieden wij u een 
unieke ervaring en beleving van uw nieuwe keuken.

Maak gemakkelijk een afspraak met één
van onze keukenadviseurs op
tielemankeukens.nl/afspraak-maken 
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Als u kiest voor een handgemaakte 
keuken of interieur, dan kiest u voor 

persoonlijk. Mereno vindt het belangrijk 
dat een keuze tot in de kleinste details 

een persoonlijke keuze is. Iedere keuken, 
bijkeuken, badmeubel of inloopkast 

wordt speciaal voor u ontworpen. Indien 
gewenst is het mogelijk om in de fabriek 

materiaal- en kleurkeuze te maken. 
U kunt zelf komen voelen, ruiken en 

beleven.

Ambachtelijk & 
handgemaakt

Bij Mereno is elk 
product maatwerk
Mereno produceert in de eigen fabriek 
in Nederland keukens en interieurs 
naar wens en op maat. Alleen via 
een geselecteerd dealernetwerk is dit 
exclusieve merk verkrijgbaar.
Bij Mereno kunt u op het gebied van 
sferen en stijlen, maar ook wat betreft 
materiaalkeuze en kleurstellingen 
letterlijk alle kanten uit. Of het nu gaat 
om landelijk, nostalgisch, klassiek, 
modern of tijdloos, zij helpen de dealers 
op weg om de keuken of het interieur 
van uw dromen te bezorgen.
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Binnenkijken
in een Tieleman-keuken
 te Oostvoorne

Prachtige hoge ruimte met houten 
balken die een mooi geheel vormen 
met de houten Mereno keuken in wild 
eiken fineer. De fronten van de keuken 
hebben een ongelijk verdeelde groef 
en zijn gebeitst in diverse kleuren. De 
kastenwand is rondom mooi afgewerkt 
met gun metal. Ook voor de greeplijsten 
en plinten is gekozen voor gun metal. 
Dit geeft een strakke uitstraling. 

Het granieten aanrechtblad van het 
schiereiland is in de kleur Black Indy 
Leather. Ook het spoelgedeelte is 
van hetzelfde materiaal. Het andere 
aanrechtblad is van BalsaBeton, een 
hard en robuust materiaal wat op een 
ambachtelijke manier gemaakt wordt. 
BalsaBeton is 80% lichter dan normaal 
beton. 
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Een professionele samenwerking  
tussen Tieleman Keukens  
en Schüller 

Opgebouwd uit een 130 mm rastermaat en leverbaar 
in meerdere werkhoogtes en dieptematen. Een 
veelvoud aan modellen en frontkeuzes inclusief. 
het unieke Colour-Concept in satijnlak en 
fluweelmatlak, bieden vrijwel alles wat u zich wenst. 
Dit in greeploos, met TIP-ON of met een keuze 
uit aantrekkelijke grepen. Het Schüller gamma is 
onlangs uitgebreid met bijkeukens, voorraadkamers 
en meubels voor uw living. 

Ervaar de ongekende mogelijkheden op  
www.schueller.nl en op www.tielemankeukens.nl.

Al sinds 2003 werkt Tieleman Keukens 
nauw samen met Schüller en ook deze 
samenwerking heeft zich professioneel 
en succesvol ontwikkeld. Schüller 
behoort tot de Top 3 van grootste 
Duitse keukenproducenten met een 
huidige jaarproductie van statisch 
160.000 keukens, zo’n 700 keukens 
per dag. Schüller is TÜV-gecertificeerd, 
staat bekend om haar hoge kwaliteit 
en voert twee productmerken - het 
kwaliteitsmerk Schüller en het 

premiummerk next125. Schüller is 
een klimaatneutrale meubelfabrikant 
die zijn “CO2 footprint” berekend 
aan de hand van 3 scopes en deze 
toepast middels internationale 
klimaatbeschermingscertificaten. Het 
bedrijf produceert klimaatneutraal 
en gebruikt daarvoor hout van 
PEFC-gecertificeerde teelt. De eigen 
vrachtwagenvloot voldoet aan de 
hoogste Euro 6-normering.

De Schüller ‘kitchen & living’ 
collectie inclusief bijkeuken en 
voorraadkamer

2928



Ruimtelijke keuken met hoge 
kastenwand en kookeiland met barretje. 

De basis van deze woning is licht, 
gecombineerd met aardse tinten. De 
aardse tinten zorgen voor een warme 

sfeer en een harmonieus beeld. Doordat 
de keuken volledig wit is en de woning 
ook licht ingericht is, zijn de zwarte 

glazen wanden een echte eyecather in 
deze ruimte. Deze greeploze Schüller 

Sienna keuken is uitgevoerd in de kleur 
kristalwit. De kastenwand is volledig 

ingebouwd waardoor er in het midden 
bij het spoelgedeelte een nis gecreëerd is. 
Om in de avond of op een sombere dag 
extra sfeer aan de keuken te geven, zijn 

er drie spotjes in de nis geplaatst.

Dit project is in samenwerking met  
Het Styling Huys in Brielle ontworpen.

Binnenkijken
in een Tieleman-keuken
 te IJmuiden
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Binnen het betaalbare premium 
marktsegment positioneert Tieleman 
het internationaal bekende, puristische 
merk next125. Qua vormgeving gebaseerd 
op de Bauhaus-filosofie en het hieruit 
voortvloeiende 125 mm architectenraster. 
Dat alles in meerdere hoogtes en 
dieptematen. Qua kubistische vormgeving 
creëert next125 een ‘State of the Art’ 
keukenbeleving, hetgeen resulteerde in 
een veelvoud aan internationale Design 
Awards. Ervaar de next125 Iconen, zoals 
de kooktafel, de trolley, het zwevende 
kookeiland, het pocketsysteem waarachter 

de keuken volledig verdwijnt, het frame 
rack en de frame wall, de vitrinekast 
en nog zo veel meer, wat uw woning 
een uniek keukeninterieur verleent. 
Het geheel in prachtige materialen als 
keramiek, glas, fenix, hoogglans-, satijn- 
en fluweelmatlak en meerdere bijzondere 
houtsoorten. Ervaar hoe subliem de vele 
next125 details zich qua vormgeving en 
kwaliteit onderscheiden en u zeer zeker 
zullen overtuigen. Ervaar de next125 
keukenwerelden op www.next125.nl  
en op www.tielemankeukens.nl. 

Het in handen geven van de Schüller en 
next125 collecties aan het prachtige bedrijf 
Tieleman Keukens, was voor ons vanaf het 
begin een grote eer. Een samenwerking die 
al bijna 20 jaar gebaseerd is op correctheid 
en het nakomen van afspraken. Naast 
de familie Tieleman, willen wij ook een 
groot compliment overbrengen aan al hun 
medewerk(st)ers binnen verkoop, montage 
en service voor hun professionalisme en 
het goede binnen onze samenwerking. 
Indirect ook onze dank aan alle architecten, 
bouwbedrijven en verdere Tieleman relaties, 
alsmede de vele duizenden tevreden 
consumenten, die dagelijks van hun Schüller 
of next125 keuken genieten. Wij verheugen 
ons op de toekomst!

Markus Schüller
Algemeen directeur  
Schüller Möbelwerk KG, Herrieden, Germany

Een bijzondere
         symbiose 

...tussen Tieleman Keukens & next125

3332

De next125  
‘authentic kitchen’ collectie

Samenwerking
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Tieleman Keukens strooit niet met   hoge kortingen, 
gratis montage of gratis apparatuur. Zoals iedereen 
weet,   bestaat ‘gratis’ niet. Wij geven graag échte 
cadeaus. Wij pretenderen niet dat we de   goedkoopste 
zijn, dat willen we ook niet. Bij ons staat de klant 
en de kwaliteit   altijd voorop. Elke klant is KONING, 
van een klant voor een pedaalemmer tot   aan een 
klant voor een luxe keuken. Wij willen uitsluitend 
tevreden klanten. Een   keuken koopt u voor een 
lange periode en dan moet alles gewoon goed zijn.  
Wij leveren kwaliteit en goede   service en dat hoeft 
niet duur te zijn.

Wij horen wel eens dat   mensen er bij voorbaat al 
vanuit gaan dat een Tieleman-keuken te duur is. 
Jammer   vinden wij dat, want we hebben keukens  
in allerlei prijscategorieën.

De prijs van   de keuken is bij ons onderdeel van 
het geheel en is afhankelijk van vele factoren,   zoals 
bijvoorbeeld de keuze van het merk   apparatuur of 
de materiaalkeuze van het   aanrechtblad. Natuurlijk 
is de prijs belangrijk,   want het moet wel in het 
budget passen. 

Maar men vergeet vaak dat de levensduur
 van een keuken afhankelijk is van de kwaliteit
en service.   Wij willen daarom ook tegen iedereen 
zeggen: kom langs en laat onze adviseurs   een 
vrijblijvende offerte maken. Wij zijn   ervan 
overtuigd, dat we de juiste keuken   tegen het 
beschikbare budget kunnen   leveren .

Voor elk budget
een passende keuken!
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Snaidero ontstond net als Tieleman met 
een kleine, ambachtelijke werkplaats. Met 
beperkte middelen, maar een helder idee: 
innovatieve meubelen creëren, zowel 
esthetisch als functioneel.

Door de precieze aandacht voor detail 
en kwaliteit voor elk onderdeel groeide 
langzaam de bekendheid van de kleine 
werkplaats door heel het land. Daarbij 
is Snaidero ook een familiebedrijf die 
vandaag de dag nog steeds werkt aan 
de hand van dezelfde principes als waar 

het bedrijf ruim 70 jaar geleden mee is 
gestart. Snaidero wordt gemarkeerd 
door samenwerkingsverbanden met 
de bekendste ontwerpers ter wereld, 
zoals Magiarotti, Gae Aulenti, Offredi, 
Pininfarina, Massimo Iosa Ghihi, 
Lucci en Orlandi. Zij hebben unieke, 
industriële designs gecreëerd, waarvan 
sommige als kunstwerken getoond zijn 
in het Museum of Modern Art in New 
York. Onze missie is het ontwikkelen 
van tijdloos keukendesign, met als doel 
uw kwaliteit van leven te verbeteren.

met respect voor de natuur

Onze specialiteit is het 

maken van exclusieve 

keukens, met respect voor 

de natuur, door gebruik 

te maken van alleen de 

beste materialen.

Snaidero Vision

Snaidero Elementi

Snaidero Frame 3736



De eindeloze 
mogelijkheden...

...in alle 
segmenten, 

stijlen, 
materialen  
en kleuren
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Leverancier (Eggersmann)

Bent u op zoek naar een Duitse kwaliteitskeuken? 
Eggersmann maakt al 100 jaar droomkeukens op 
maat. Belangrijke kenmerken van Eggersmann 
keukens zijn technische perfectie, kwaliteit en tijdloze 
elegantie. Daarom steekt men veel tijd en geld in het 
innovatieproces van nieuwe fabricagetechnologieën 
zonder ambachtelijke tradities uit het oog te verliezen. 

Eggersmann heeft meerdere keukenlijnen:  
de moderne lijn, de klassieke lijn en de Unique lijn.

Duitse
  kwaliteitskeuken
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Keller, 
uw persoonlijke keuken

Keuze in kleur
Het Keller assortiment biedt een ruime 
keuze aan modellen, materialen en 
kleuren. De gelakte modellen zijn 
leverbaar in maar liefst 1.950 NCS 
kleuren in mat-, zijdeglans, structuur- 
en hoogglanslak. Voor de binnenzijde 
heeft u de keuze uit drie kleuren en ook 
de greeplijsten kunt u kiezen in 1.950 
lakkleuren én vijf metallic kleuren.

Mooi van buiten én van binnen 
Keller keukens zijn niet alleen mooi van 
buiten, maar ook van binnen. Een lange 
levensduur en zorgeloos gebruik van de 
keuken staan centraal. Er wordt alleen 
gewerkt met de beste materialen. Met 
de opties voor kastinterieuren zoals luxe 
lade- en kastindelingen met verlichting 
en binnenzijde in kleur kiest u een 
keuken die ook qua indeling helemaal 
bij uw wensen past.

Wanneer u op het punt staat een nieuwe keuken te kiezen, is het belangrijk om u goed te oriënteren. Maar hoe kiest u een mooie 
keuken, die écht bij u past? Keller helpt u om een mooie keuken te kiezen, die past bij uw smaak, persoonlijke situatie, budget én de 
laatste trends.

Duurzaam
Keller keukens worden bovendien 
ook CO2-neutraal geproduceerd in 
de eigen fabriek in Bergen op Zoom. 
Kiezen voor Keller is kiezen voor 
Nederlandse kwaliteit en vakmanschap, 
én een product dat lokaal en duurzaam 
geproduceerd is.

In de landelijke keuken 
Cottage Life is het 
kookeiland uitgevoerd 
in de nieuwe kleur 
linnen 



In de klassieke keuken 
Marbling Moods is 

brons walnoot
gecombineerd met 
matlak in olijfgroen



Het stoere aspect van 
de industriële keuken 
wordt versterkt door 
de fronten in de
nieuwe kleur RVS



De moderne keuken Perfect Sense 
uitgevoerd in zwart en wit Fenix®
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Binnenkijken
in een Tieleman-keuken
 te Middelharnis 

Het nieuwbouwhuis in Middelharnis ligt pal 
aan het water en heeft de uitstraling van een 
oud pakhuis. Aan de voorgevel hangt zelfs 
een industriële katrol. Een sfeervol en stoer 
huis, met de voordelen van nieuwbouw. In het 
strakke maar toch warme en gezellige interieur 
is de keuken een echte eyecather. 

Bovenaan het wensenlijstje stond een 
kookeiland, maar de kamer bleek hier net te 
smal voor. Er is een slimme oplossing bedacht: 
van de openslaande deur naar de hal is een 
stalen schuifdeur gemaakt waardoor meer 
effectieve ruimte is ontstaan. Het aanrechtblad 
werd van Fenix gemaakt, dat een strakke 

uitstraling heeft en dankzij de onderscheidende 
nanotechniek toch zijdezacht aanvoelt. Het 
combineert mooi met de matte, zwarte kleur 
die de kastfronten hebben. Door de eettafel in 
het ontwerp te integreren, ontstond een rustige 
overgang naar de zitkamer.

De zwarte keuken bestaat uit keukenkasten 
gemaakt door meubelmakerij Keller Keukens 
met Fenix aanrechtbladen van Dekker. De 
vaatwasser, koelkast en oven zijn van Siemens. 
Wijnklimaatkast van Pando. Afzuigunit van 
Wave, Pitt cooking (model Dempo) en een 
zwarte Quooker Fusion Square.
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De inductionAir Plus
is verfijnd en gestroomlijnd

De revolutionaire Siemens inductionAir Plus combineert 
twee geweldige apparaten: een inductiekookplaat met 
flexibele kookzones en een krachtige werkbladafzuiging. 
Het ruimtebesparende concept biedt alle mogelijkheden 
waarmee u precies de keuken kunt creëren die u wenst. 
De volledig strakke kookplaat is zelfs in te passen in een 
zwevend werkblad, en de geïntegreerde afzuiging zorgt 
ervoor dat u vrij zicht houdt boven het werkblad. Perfect  
als u houdt van een open ruimte en een strak design.

Het installatieconcept komt tegemoet aan alle soorten 
inbouwwensen, zonder dat u hoeft in te leveren op lades en 
opbergruimte. De inductionAir Plus is zowel geschikt voor 
montage met luchtafvoer als recirculatie.

Geniet van een geurvrije
open keuken

Toonaangevende flexibiliteit

Maximale planningsvrijheid

De inductionAir Plus biedt dankzij de smalle afzuiguitgang 
een ruim kookoppervlak waarop u moeiteloos pannen heen 
en weer kunt verplaatsen. De flexInduction kookplaat biedt 
vele mogelijkheden om flexibel te kunnen koken zoals twee 
aangrenzende kookzones die u kunt combineren tot één 
groot geheel. Het apparaat herkent afmetingen en vormen 
van alle soorten pannen en verhit precies daar waar het 
bodemoppervlak van de pannen een zogenaamde flexZone 
raakt. Het krachtige afzuigsysteem zuigt stoom en damp 
direct af waar het ontstaat en stemt het vermogen af op 
waargenomen kookgeuren, zonder te overstemmen dankzij 
de stille motortechnologie.

Graphite Grey is de nieuwe lijn van de 
NEFF inbouwapparaten. Een stijlvol,
ingetogen uiterlijk en tegelijkertijd een 

aangenaam gevoel. Een prachtige
tint die karakter toevoegt aan de 

moderne keuken. Zo passen de NEFF 
inbouwapparaten nóg beter in uw 

keukenontwerp.

Ziet er goed uit, 
voelt geweldig
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Tieleman Keukens had de eer om een 
nieuwe en bijzondere maatwerkkeuken 
te monteren in Woerden en wel bij 
Esther Vergeer. De niet-onverdienstelijke 
rolstoeltennister was op zoek naar een 
kwaliteitsleverancier die snel kan schakelen 
en zonder gezeur kan leveren.

Binnenkijken
in de Tieleman-keuken
    van Esther Vergeer
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PerfectFresh Active: Levensmiddelen blijven tot wel 
5 keer langer vers door actieve bevochtiging in de 
nieuwe K7000 koelkasten.

Mix & Match: In minder dan een half uur tot 3 
verschillende voedingsmiddelen tegelijk bereiden in 
de Miele combi-stoomoven.

AutoDos vaatwasser: Automatisch doseren op het 
optimale tijdstip.

Extra grote oppervlaktes voor kleine pannen of 
een grote braadpan op de Miele kookplaat met 
werkbladafzuiging.

Greeploos design: Miele is onderscheidend in de 
markt als het gaat om design, want zij hebben een 
volledig greeploze serie (Miele ArtLine).

Geniet van het vrije zicht tijdens het koken met 
extra grote kookzones.

1

2

1

2

5

6

3

3

4

4

5

6

Innovatie
staat voorop
Al meer dan 100 jaar staat Miele garant voor 
perfecte kwaliteit. Elk apparaat wordt gecontroleerd 
voordat deze de fabriek verlaat. Deze kwaliteit 
houdt Miele vast door te blijven vernieuwen. Iedere 
productverandering betekent een productverbetering.

De Miele apparaten die wij u bieden zijn dan ook 
must-haves in uw nieuwe keuken. Zowel door hun 
design, als door de vooruitstrevende technologie. Met 
deze apparatuur is koken geen noodzaak meer, maar 
een pure beleving.
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“De eigenaren hadden zelf al 
een helder idee over hoe ze 
het wilden hebben”, vertelt 
Nico, adviseur van Tieleman. 
“In onze showroom hebben 
we alle materialen vervolgens 
uitgekozen en de keuken voor 
hen samengesteld. Er was 
veel maatwerk nodig om alles 
precies passend en perfect 
afgewerkt te krijgen, maar 
onze eigen montagedienst 
kan vrijwel alles maken, dus 
dat was geen enkel probleem. 
Het resultaat spreekt voor zich 
en de supertevreden klant 
nog meer. Daar doen we het 
tenslotte voor.”

De keuken bestaat uit twee 
delen. Het kookgedeelte en 
het spoeleiland waar ook een 
gezellig barretje gecreëerd 
is. De keuken is in een 
RVS uitvoering met een 
marmerlook aanrechtblad in 
de kleur Eternal Statuario. 
De Statuario is geïnspireerd 
op het klassieke Italiaanse 
Carrarisch marmer. Statuario 
heeft een wit oppervlak met 
zachtgrijze vloeiende aders. 
Ook de achterwand van het 
kookgedeelte is bekleed in 
dezelfde kleur.

Binnenkijken
in een Tieleman-keuken
 te Domburg

In het woongedeelte was voldoende ruimte voor een uitgebreide 
keuken. Een keuken waarbij gekozen is voor een groot kookeiland 
met een strakke uitstraling en moderne materialen. De combinatie 
wit en staal is gedurfd, maar past perfect in deze ruimte en villa. 

Tieleman-keuken in 
prachtige designvilla
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Met de ervaring van Spanje op het 
gebied van wijn en de kennis van Pando 
in de keukenbranche is de wijnkoeling 
van Pando perfect ontworpen voor 
integratie in de keuken. Pando heeft 
veel mogelijkheden voor het koelen van 
wijn waarin een perfecte combinatie van 
elegantie en technologie hand in hand 
samengaan. Pando wijnkoeling heeft 
diverse oplossingen om uw beste wijnen 
te presenteren en te bewaren op de 
ideale temperatuur. 

Pando heeft een prachtige lijn met 
zelf ventilerende wijnklimaatkasten 
voor inbouw in een kolomkast of op 
de kopse kant van een kookeiland! De 
mogelijkheden zijn zeer uitgebreid en 
zowel verkrijgbaar met handgreep, als 
ook verkrijgbaar in de push-to-open 
variant.

De push-to-open modellen openen door 
de bovenlijst van de deur lichtjes in te 
drukken zodat het deurmechanisme 

activeert, hierdoor wordt de deur 
automatisch geopend. Indien de 
wijnkast niet wordt gebruikt op dat 
moment dan gaat na enkele seconden 
de deur vanzelf weer dicht.

De wijnkasten zijn zowel links- als 
rechtsdraaiend verkrijgbaar. Dankzij het 
ontwerp en de LED verlichting een ware 
lust voor het oog!

Pando Wijnkoeling  
uit Spanje, Barcelona!
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De eindeloze 
mogelijkheden...

...in alle 
segmenten, 

stijlen, 
materialen  
en kleuren
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De keuken van nu moet op z’n 
minst dezelfde sfeer uitstralen als de 
woonkamer. Een leefruimte die u, uw
familie en vrienden uitnodigt om uren 
in te vertoeven. Geen standaard keuken, 
maar een zorgvuldig samengesteld 
interieur. Als dit u aanspreekt, dan 
heten wij u van harte welkom bij Wave 
en laten wij u kennismaken met een 
belangrijk meubelstuk, de afzuigkap.

Elke dag van het jaar wordt gebruikt 
om onze collectie naar een hoger 
niveau te tillen, zowel in techniek als in 
vormgeving. De techniek van een Wave 
afzuigkap is goed, als vanzelfsprekend. 
We trachten tevens de afzuigkap 
de allure te geven die past bij de 
hedendaagse keuken. Een keuken die 
meer en meer transformeert naar een 
eenheid met de living. Voor Wave is

het een sport om nu al aan de eisen 
van morgen te voldoen, en als het even 
kan deze alvast te overtreffen. Zonder 
techniek heeft een ontwerp geen waarde 
en andersom. Wij bouwen aan collecties, 
maar spelen ook in op de individuele 
vraag. Zit het gewenste model er niet 
bij? Komt u maar op met uw ideeën en 
wensen.

De Afzuigkap
een meubelstuk
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Stijlvolle keuken van Snaidero, 
model Way, met lang eiland en 
hoge kastenwand. De keuken 
heeft een houtfineer front die 
rondom afgewerkt is met een 
massief houten lijst. In de 
hoge kastenwand zijn de twee 
ovens en wijnklimaatkast mooi 
op werkhoogte geplaatst. Het 
aanrechtblad is een licht blad 
van Dekton met een mooie 
aderstructuur. 

De keuken is voorzien van 
Miele apparatuur, waaronder 
een Miele multifunctionele 
oven, oven met stoomfunctie, 
vaatwasser en wijnklimaatkast. 

De grote koelkast is een RVS 
koelkast van Liebherr. De Bora 
Classic inductiekookplaat met 
kookveldafzuiging is uitgebreid 
met een kookzone voor een 
wokpan. 

Aan beide zijdes van het eiland 
is voldoende opbergruimte. Bij 
het openen van ladekasten gaat 
er verlichting aan. Wanneer 
de lade dichtgaat, gaan ook de 
lampjes weer uit. Hierdoor is er 
altijd voldoende verlichting in 
de lades. Naast dat het gewoon 
mooi is, biedt ladeverlichting 
net dat beetje extra licht.

Binnenkijken
in een Tieleman-keuken
 te Amersfoort
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...dan is Gaggenau de ziel van de keuken.

Ernaar strevend thuiskoks in staat te 
stellen om hun visies tot leven te brengen, 
ontwikkelen we apparaten van de hoogste 
kwaliteit en overbruggen we innovatie met 

intuïtie. 

Gemaakt van puristische materialen 
zoals roestvrij staal en glas, maken onze 
producten met hun unieke vormgeving 

stuk voor stuk een statement. Ze zijn een 
symbool van traditie en avant-garde. Een 

teken van eenvoud en authenticiteit.

Als de keuken 
het hart van het 

huis is...
400 Serie bakoven, combi-stoomoven en warmhoudlade

Combineer de 400 Serie kookplaten tot één
samenhangende werkplek

Vario 400 Serie koelen en wijnklimaatkasten: een eyecatcher in uw keuken 6362



Ontdek de chef in uzelf met  
ATAG Celsius°Cooking™ 

K O K E N  W O R D T  K ° K E N

De nieuwe Novy Panorama 120 is dankzij zijn 
royale lengte van 120 cm letterlijk de grote broer 
van de bekende Novy Panorama. Deze kookplaat 
met geïntegreerde afzuiging is de eerste in zijn 
soort die 5 kookzones bevat. De geïntegreerde 
afzuigtoren is trouwens enkel zichtbaar wanneer 
er gekookt wordt. De Novy Panorama 120 is 
innovatief, krachtig en stil … typisch Novy. 
Meer informatie op novynederland.nl.

Panorama 120
5 XL kookzones met
geïntegreerde afzuiging

Koken als een sterrenkok. Ook u kunt het nu, met ATAG Celsius°Cooking™ temperatuur gestuurd 
koken. Vanaf nu bereidt u elk gerecht tot op de graad en tot op de seconde nauwkeurig. Wilt u met het 
grootste gemak een mooie entrecote garen, of een gepocheerd ei tot in de perfectie bereiden? Stap voor 
stap begeleid of juist meer op intuïtie. ATAG Celsius°Cooking™ helpt u op weg naar culinaire creaties 

die u niet voor mogelijk hield. Ontdek het nieuwe koken op celsiuscooking.atag.nl.
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Binnenkijken
in een Tieleman-keuken
 te Oude-Tonge

Strakke moderne Italiaanse 
designkeuken (model: Snaidero 
Vision) met kookeiland en hoge 
kastenwand. In dit ontwerp 
is veel aandacht besteed aan 
symmetrie en geometrie. De 
kastenwand is voorzien van 
een deur met afgeschuinde 
rand van 30 graden. Deze 
afgeschuinde rand is op 

meerdere plekken terug te 
zien, zoals ook in de afzuigkap. 
Ook bijzonder aan deze 
designkeuken is het kookeiland 
met LED-strip. De poot van 
het eiland zorgt voor een 
ruimtelijke uitstraling en de 
bijzondere vorm oogt elegant, 
exclusief en verfijnd. In de poot 
zit een geïntegreerde LED-strip. 

67



Verguld met een laagje 24 karaats goud is 
de Quooker goud het zonnetje in huis.

De Quooker goud is verkrijgbaar als 
Fusion Square en Fusion Round, oftewel 
als mengkraan met een strakke rechte of 

sierlijke ronde uitloop. De mengkraankop 
is uitgevoerd in matgoud, wat de 

kraan een subtiel accent geeft. Een even 
decoratieve als praktische keuze voor in 

de keuken. Ook de bijpassende zeeppomp 
is verguld verkrijgbaar.

De Quooker Goud wordt geleverd met 
een PRO3-reservoir, een COMBI of 

een COMBI+-reservoir voor onder het 
aanrecht. Ook koel bruisend en gefilterd 

water uit de kraan kunnen tappen? 
Combineer uw set dan met een CUBE.

Strak 
Design

Verrassend veel mogelijkheden. Met een breedte van 
60 cm is het BORA S Pure kookveld perfect voor kleine 
keukens en biedt kookplezier op vier kookzones van 
verschillende grootte. De geïntegreerde, automatisch 
geregelde afzuiging zuigt dampen en geurtjes tijdens het 
koken volledig af. Met de touchslider kunnen alle functies 
eenvoudig met één aanraking worden bediend en met de 
stille ventilator werkt de afzuiging ook op hoog vermogen 
bijzonder stil. 

BORA verandert de gewoonten en de architectuur in de 
keuken: kookdampen worden effectief en stil afgezogen. 
Geen lawaaierige afzuigkap meer die het zicht belemmert. 
Een overtuigende en meermaals bekroonde innovatie – 
compact in één systeem. Een revolutie made in Germany. 
Vraag het magazine aan op bora.com/magazine.

BORA S Pure

Het einde van 
de afzuigkap

De nieuwe eenvoud in het koken. Of het nu gaat om 
krokant gebraad, heerlijke groenten of luchtige en 
lichte, goudbruine croissants: dankzij de zachte en 
gelijkmatige stoomopwekking levert de BORA X BO 
perfecte kook- en bakresultaten – zelfs wanneer u 
drie gevulde bakplaten tegelijk naar binnen schuift. 
De BORA X BO kan braden, bakken, stomen en nog 
veel meer. De bediening is bovendien kinderspel, en 
na het gebruik is het systeem heel gemakkelijk weer 
brandschoon te krijgen.

De Quooker is in vele uitvoeringen en kleuren 
verkrijgbaar als zwart, messing patina, 
chroom en RVS

BORA X BO
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Iedereen, die cabaretier Richard Groenendijk een beetje kent, 
weet dat hij een enorme twijfelaar is. Keuzestress, hij heeft het 

uitgevonden. Van de vraag: ‘nasi, bami of witte rijst?’ raakt hij al in 
paniek. Tieleman Keukens staat garant voor een enorm assortiment 
en ga dan maar eens een nieuwe keuken uitzoeken. Maar het lukte, 
en hoe! Richard en zijn man Marko hebben bij Tieleman Keukens 

hun droomkeuken gevonden. 

“We hadden gelukkig drie jaar voor 
het nieuwbouwproject zou worden 
opgeleverd. Je hebt dan wel de 
gelegenheid om het even te laten 
bezinken en er echt even de tijd voor 
te nemen. Ik heb veel op Pinterest 
en Instagram gekeken. Ik volgde de 
hele keukenwereld. Overal waar je 
komt, kijk je rond en doe je ideeën 
op. Langzaamaan begint zich dan een 
beeld te vormen van wat je precies wilt.” 
Richard vertelt enthousiast, zittend op 
de okergele fluwelen stoelen aan de 
gigantische eettafel in zijn woonkeuken 
in het gloednieuwe appartement, dat hij 
samen met zijn man Marko bewoont in 
Rotterdam-Centrum. “Een ding stond 
wel meteen vast. Ik wilde persé een 
Tieleman-keuken. Mijn opa’s en oma’s 
aan beide kanten hadden er één. Mijn 
ouders hadden er één in alle huizen, 
waar ze gewoond hebben. En ook ik 
had in mijn vorige huis een Tieleman-
keuken en naar volle tevredenheid, bij 
ons allemaal trouwens. 

Tieleman staat voor service en kwaliteit. 
Je merkt het ook. Je keuken ziet er, ook 
na een tijdje, nog steeds uit, alsof hij net 
uit de showroom komt.

En als er al iets is en na vijftien jaar 
er een plintje af ligt, doen ze nog 
hun uiterste best voor je om het 
euvel op te lossen. Hun service is 

echt buitengewoon. Daar houd ik 
van, bedrijven die begaan zijn met 
hun klanten. Je voelt, dat ze het bij 
Tieleman belangrijk vinden, dat je ook 
na jaren nog plezier van je keuken hebt. 
Bovendien vind ik het een mooi idee, dat 
je van generatie op generatie allemaal 
een Tieleman-keuken hebt.”

‘Een Tieleman-keuken 
van generatie op generatie’

I N T E R V I E W  M E T  R I C H A R D  G R O E N E N D I J K

“Mijn ouders hadden 
er één in alle huizen, 

waar ze gewoond 
hebben. En ook ik had 
in mijn vorige huis een 

Tieleman-keuken en 
naar volle tevredenheid, 

bij ons allemaal 
trouwens.”
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Contrast
Het stond dan wel vast, dat Tieleman de 
keuken mocht leveren, maar er was nog 
steeds keuze te over. Richard vervolgt: 
“Een grote, luxe keuken kost gewoon 
een hoop geld. Dan wil je ook dat het 
goed is en helemaal naar je zin.” Alleen 
al voor zijn engelengeduld verdient 
Robbert Deurloo, verkoopmedewerker 
van Tieleman Keukens, een standbeeld. 
“Hij begeleidde het aankoopproces. 
Nooit was iets een probleem. Hij sprak 
mij op een gegeven moment, geloof ik, 
meer dan zijn eigen vrouw. We hebben 
wel tien keer om de tafel gezeten en 
eindeloos met elkaar gemaild. Nooit 
drukte hij er een beslissing door, of 
liet hij doorschemeren, dat hij moe 
werd van mijn besluiteloosheid. Marko 
trouwens, vond alles best. Hij liet 
het aan mij over. We begonnen met 

lichthout, dat werd later donkerhout met 
messing en een marmeren achterkant.” 
Richard lacht: “Uiteindelijk is het dus 
zwart geworden.” Hij staat op en praat 
verder, terwijl hij met zijn hand over 
het diepzwarte granieten aanrechtblad 
wrijft: “We hebben uiteindelijk voor de 
Nero Assoluto Black gekozen. Het is een 
mooie diepzwarte kleur graniet, maar je 
ziet er niets op. Ideaal!  

Voor de kastjes viel de keus op 
Eggersmann. De kastjes zijn greeploos 
en strak, maar met een houtnerf. We 
zijn er zo blij mee. Het is helemaal 
uitgepakt, zoals ik voor ogen had. 
Veel mensen durven niet voor alles 
in één kleur te gaan. Ze zeggen dan, 
dat je contrast moet aanbrengen. Dat 
doe ik ook, maar ik doe dat liever met 
accessoires; met lampen, bloemen 
en kunst. Ik wilde de basis zo rustig 
mogelijk.

Ik heb twee jaar lang met een staal 
van de Nero Assoluto in mijn tas 
rondgelopen, zodat ik meteen kon zien, 
of het matchte, als ik onderweg iets 
tegenkwam.” 

“De keuken van Richard 
en Marko, bestaand 

uit een kookeiland met 
kastenwand, is echt 

schitterend geworden.”

Zwart
Richard begint te grinniken, als hij 
terugdenkt aan een voorval. “Alles was 
af. Klaar, geregeld, besteld en getekend. 
Er was nog een klein doorntje in mijn 
oog. De hele keuken was zwart, tot de 
handgrepen van de oven aan toe, maar 
de knoppen aan het fornuis waren van 
roestvrij staal. Het was niet anders, de 
leverancier maakte ze niet in zwart. 
Maar goed, daar leg je je dan bij neer. 
Ik was met Marko op vakantie. Lig ik 
in Griekenland op mijn zonnebedje, 
zie ik opeens op Instagram de Bora 
Professional All Black mét zwarte 
knoppen. “Ach jammer”, reageerde 
Marko. Jammer? Ik appte meteen met 
Robbert, of ik nog kon wisselen. Maar 
natuurlijk, hij had het zelf ook al gezien 
en was al voor me gaan informeren. Ik 
ben zó blij, dat dat gelukt is.”

Ook de rest van het ruime appartement 
van Richard en Marko is een 
plaatje geworden en kan zo in een 
woontijdschrift. “Het plan is om hier 
oud te worden”, legt Richard uit. “We 
wilden het daarom in één keer goed 
doen. Maar het heeft al met al toch wel 
wat voeten in de aarde gehad. Toen de 
bouw met een half jaar werd vertraagd, 
was Tieleman gelukkig reuze flexibel 
met de levertijd van de keuken. Al 
met al heeft de keuken nog best lang 
opgeslagen gestaan.” 

Gemakken
De keuken van Richard en Marko, 
bestaand uit een kookeiland met 
kastenwand, is echt schitterend 
geworden. Er is weinig voor nodig 
om je voor te stellen, hoe hier heerlijk 
gekookt wordt en uitgebreid met een 
fijn gezelschap aan de grote tafel wordt 
gegeten en hoe er nog lang wordt 
nagetafeld met het prachtige uitzicht 
op Rotterdam op de achtergrond. De 
keuken is werkelijk van alle gemakken 
voorzien met niet alleen een Bora 
Professional inductiekookplaat met 
zwarte draaiknoppen en afzuigsysteem, 
dat zijwaarts de lucht afvoert, maar ook 
een combi-stoomoven/magnetron een 
gewone- en heteluchtoven. Ook een 
warmhoudlade voor de borden ontbreekt 
niet. De Quooker Cube Flex zorgt voor 
heet, gekoeld, gezuiverd en bruiswater. 

“Trouwens we hebben ook een 
waterontharder. Een echte aanrader. Je 
hebt nooit meer kalk op je kranen. Het 
is een investering, maar dan heb je ook 
wat.” Niet alle techniek in de keuken  

heeft Richard echter al helemaal onder 
controle. “Veel gaat via de app. Ik kan 
dan bijvoorbeeld, als ik languit op de 
bank lig, op mijn telefoon zien of de 
schotel in de oven al klaar is. Maar goed, 
die gadgets zijn meer iets voor Marko, 
ook al is koken meer mijn ding, dan 
het zijne. Toen ik pas wilde kijken of de 
lasagne al klaar was, had ik opeens zijn 
zus aan de telefoon.”

 “Uit die kraan komt 
ook nog gewoon warm 
en koud water, hoor.”
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Kaelo; een heerlijk gekoelde fles
Een geïntegreerde wijnkoeler in
uw keuken, tafel of kookeiland?
Kaelo brengt sfeer, gezelligheid en
uw drinken op de juiste temperatuur. 
Kaelo houdt uw fles op temperatuur
en binnen handbereik zodat u zich
kunt focussen op uw gezelschap.
U hoeft alleen de fles te openen en
in te schenken en Kaelo zorgt voor
de rest. Door gebruik van ‘dry-cold’
technologie blijft de fles binnen 1-2
graden van openingstemperatuur.

AGA R7
AGA fornuizen zijn tegenwoordig 
volledig elektrisch en helemaal bij de 
tijd. De techniek is ongeëvenaard en 
de looks zijn fantastisch.

Falcon Nexus Steam
(Fornuis met stoomoven)
Een prachtig inductiefornuis in 
combinatie met een stoomoven, de 
Falcon Nexus Steam heeft het. Naast 
de stoomoven heeft dit fornuis 5 
inductiezones, multifunctionele oven, 
rijslade en een grill.

Lofra Maxima Full Black
Het Italiaanse merk Lofra staat 
voor design en kwaliteit. Het ‘Full 
Black’ model is daar een schitterend 
voorbeeld van.

Falcon inductiefornuizen
Falcon fornuizen hebben de nieuwste inductietechnieken en 
vormen het middenpunt in uw keuken. Een klassiek of meer 
moderne look in uw keuken, alles is mogelijk.
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Open keuken van Mereno (model 
Milano) in antraciet eiken gebeitst 
en een marmerlook aanrechtblad. 
De hoge kastenwand en het 
spoelgedeelte zijn mooi verwerkt 
in de grote nis. De muur boven het 
spoelgedeelte is opgevuld met twee 
wandplanken in hetzelfde hout 
als de keuken. De donkere look is 
overal terug te zien in de keuken, 
zo ook bij de spoelbak en kraan. 

De spoelbak is in gun metal en de 
kraan is een zwarte Quooker Flex. 
Het aanrechtblad is van keramiek 
in de kleur Noir Desir. Deze kleur 
in keramiek combineert een 
matzwarte basiskleur met mystieke 
aderen in goud, brons en wit. De 
aderen op het aanrechtblad geven 
een unieke en chique uitstraling 
aan de keuken.

Binnenkijken
in een Tieleman-keuken
 te Oud-Beijerland
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Een keuken maakt onderdeel uit van de mooiste momenten van ons leven. 
Deze krijgt dan ook veel te verduren. Van die eerste beschuit met muisjes 
tot een verjaardagstaart met 90 kaarsjes. Een keukenblad van Arte doorstaat 
het allemaal. En dat niet alleen! Wilt u echt met een gerust hart de sterren 
van de hemel kunnen koken? Dat is mooi, want onze keukenbladen zijn een 
verantwoorde, duurzame keuze. Onbezorgd genieten. Nu en in de toekomst.

Arte levert de beste kwaliteit werkbladen 
en materialen voor keukens. Alles wat we 
doen, gebeurt met aandacht voor het milieu 
en het welzijn van alle mensen die bij de 
productie betrokken zijn. Dat zit verankerd 
in ons DNA. En daarom kan één steen - hoe 
groot of klein ook - het verschil maken. Om 
een steentje bij te dragen aan een positieve 
verandering in de keten – van groeve tot en 
met de montage bij de klant – werken wij 
op een zo duurzaam mogelijke manier. Wat 
dat in de praktijk betekent? Simpel. Bij alles 
wat we doen houden we rekening met zowel 
mens als milieu.

Leven is beleven
Geniet van Arte

Één steen  maakt het verschil
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Bijkeukens worden uiteraard ook door
Tieleman Keukens geleverd en 

gemonteerd. Vroeger was de bijkeuken 
vaak een standaard keukenblok met 

steriel witte keukenkasten en een RVS 
wafelblad. Tegenwoordig is er veel meer 
mogelijk qua materialen, technieken en 

kleuren in iedere prijsklasse.

Een bijkeuken is vaak eenvoudiger
qua fronten, handgrepen en werkblad.

Wel is het mooi als de bijkeuken enigszins
in lijn is met de keuken,

echter is dit zeker geen vereiste.

Uw ideale 
bijkeuken

Binnenkijken
in een Tieleman-keuken
te Sommelsdijk

We kijken binnen bij een fotografe en als grafisch 
vormgeefster ontwerpt ze onder andere huisstijlen. 
Sanne weet dus hoe je iets kunt verbeelden
en ontwerpen. Ze ontwierp ook de inrichting van 
haar eigen huis én de keuken. Met de tekening 
onder haar arm ging ze naar Tieleman Keukens, 
dat haar ontwerp realiseerde. Tot in de puntjes en
binnen het budget. Sanne en haar vriend Jacob 
kochten een nostalgisch huis in Middelharnis. 

“Het plekje heeft voor ons de doorslag gegeven: 
dicht bij het centrum, je kunt overal lopend 
naartoe”, zegt Sanne. “Maar we zijn wel anderhalf 
jaar bezig geweest om de boel te verbouwen. Op 
een gegeven moment stonden alleen de muren en 
de voorgevel er nog. Wel mooi dat je alles naar je 
eigen smaak kunt maken. Alles is nieuw, het is net 
een nieuwbouwhuis, maar dan met het karakter 
van vroeger.”.

Bekijk deze bijkeukens in onze showroom
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Binnenkijken
in een Tieleman-keuken
 te Oostvoorne

De grootste wens van Lydia en Dennis 
was een ruime woonkeuken, waar ze 
samen met hun zoon Pepijn, vrienden 
en familie heerlijk kunnen koken, eten, 
drinken en samen zijn. Dennis: “Voor 
het ontwerp van de keuken klopten we 
aan bij Tieleman Keukens, een begrip 
bij ons in de regio. Onze vorige keuken 
kwam ook bij hen vandaan en naar 
grote tevredenheid.” Lydia en Dennis 
kozen voor een flink keukeneiland 
met een stoer, dik aanrechtblad van 

betonlook. Eromheen is voldoende 
ruimte, waardoor het eiland extra sterk 
tot zijn recht komt. Op de kop staan 
vier krukken haaks op elkaar, waardoor 
je gezellig bij elkaar zit. De fronten in 
zowel het eiland met fornuis en oven, 
als in het langgerekte element onder de 
ramen, zijn wit gematteerd. Voor het 
kraanwerk en alle apparatuur kozen ze 
matzwart, dat mooi combineert met de 
keramische vloer in Belgisch hardsteen-
look. De inbouwkast werd bekleed met 

warm ogend eikenwildfineer. Wildfineer 
heeft dezelfde spontane tekening als 
natuurlijk hout en als voordeel dat 
het niet gaat werken. Met een bezoek 
aan de fabriek koos het stel ter plekke 
de gewenste delen: met een rustige 
tekening, weinig knoesten en zonder 
gaten.

Bron: Stijlvol Wonen
Fotografie: Denise Zwijnen

Stoer keukeneiland
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Als u de chef-kok 
bent in uw eigen 
keuken

Een luxe Bokmerk achterwand 
brengt sfeer in uw keuken

Kijkt u als eerste eens naar de geïntegreerde stroomrails, die op 
vakkundige wijze in de wand zijn verwerkt. Daardoor kunt u op 
eenvoudige wijze een breed scala aan accessoires gebruiken en  
combineren! Elk jaar verrast THEWALL® by Dekker bovendien 
met veel nieuws: van insteekspotjes en laadhouders tot aan 
opbergplankjes, het messenblok, wijnglas- en wijnfleshouders en 
houders voor de mobiele telefoon of zelfs de tablet, waardoor u 
tijdens het koken eenvoudig de door u gekozen recepten leest. Maar 
het oog wil meer!

Zo is THEWALL® by Dekker onder andere verkrijgbaar in regulier 
composietsteen, Evora Quartz. De keuken krijgt daardoor een 
natuurlijke uitstraling waar het prettig toeven is. Bovendien is het 
materiaal kras- en hittebestendig, 100% watervast en eenvoudig 
in onderhoud: bij normale verontreiniging hoeft u het blad slechts 
af te nemen met een schoon sopje. Vanzelfsprekend zijn er méér 
mogelijkheden binnen de verrassende weelde van THEWALL® 
by Dekker, zoals het toepassen van verschillende structuren en het 
gebruik van vele andere unieke kleuren composiet en keramiek, die 
altijd passen in deze tijd en in de huidige trends. U heeft méér dan 
ooit de regie. Precies zoals het een chef-kok betaamt!

Er zijn keukens, achterwanden en… er is 
THEWALL® by Dekker. Iedereen verwerft 
dáár onherroepelijk de status van chef-kok. 
U ook! Want, u combineert praktische luxe 
met het creëren van sfeer, zoals u die nooit 
eerder vond in een keuken. Design, gemak 
en duurzaamheid gaan voor altijd hand-in-
hand.

Geïnspireerd door de nieuwste trends 
op het gebied van muurverf worden de 
Bokmerk achterwandpanelen in meer 
dan 200 kleuren gemaakt en kunnen 
daarmee een perfecte match met de 
keuken van uw keuze zijn. 

De Bokmerk wandpanelen worden 
speciaal voor uw keuken op maat 
vervaardigd in bijna elke gewenste 
vlakke vorm. De 3 mm dunne 
aluminium panelen worden tot op de 
millimeter gelaserd, met een maximale 
lengte van bijna 6 meter breed en 
1,45 meter hoog en dat zonder naden. 
Tijdens het opvolgende coatingproces 
worden, naast de voorzijde ook de 
zichtkanten meegenomen, daardoor is 
het gebruik van afwerkprofielen niet 
nodig. 

Alle kleuren hebben dezelfde unieke 
kenmerken: makkelijk schoon te 
houden, UV-bestendig, hittebestendig 
tot zeker 150 graden Celsius, kras- en 
slagvast, vochtbestendig en de fijn-
structuur coating zorgt voor een hele 
mooie weergave van het licht van uw 
werkblad- of plafondverlichting.

Met de vele voordelen en mogelijkheden 
is de keuze voor een Bokmerk 
achterwand eigenlijk wel heel 
eenvoudig….alleen zoveel kleuren, dat 
kan nog wel eens lastig worden.  

De luxe Bokmerk wandpanelen maken 
uw Tieleman-keuken helemaal af, 
genieten maar!
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Luxe artistieke Tieleman-
keuken met een combinatie 
van messing en notenhout. Het 
messing is ook terug te zien 
in de greeplijsten van de hoge 
kastenwand. De marmeren 
keukenbladen (in kleur 
carrara) hebben een schuine 
randafwerking, passend bij de 
in verstek gemaakte hoeken 
van de keuken. 

De grote ingebouwde 
kastenwand is voorzien van 
greeploze apparaten van 
Gaggenau. Deze apparaten zijn 

door middel van aanraking 
op het display te openen. 
De vrijstaande kastenwand 
heeft in het midden een grote 
wijnklimaatkast van Gaggenau.

Er zijn twee kranen in de 
keuken, waarvan één Quooker 
en op het kookeiland een 
kraan waar zuiver drinkwater 
uitkomt. Ook kan het 
drinkwater voorzien worden 
van koolzuur waardoor er 
binnen een handomdraai 
bruisend water uit de kraan 
komt.

Binnenkijken
in een Tieleman-keuken
 te ‘s-Gravenhage
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www.erickant.com 

Al bijna 30 jaar internationaal actief 
in de wereld van high-end interieur, 
architectuur en outdoor; van gehele 
luxe villa’s tot wellnessfaciliteiten. 
Strevend naar perfectie en met oog voor 
detail realiseert Eric Kant samen met 
een team van specialisten de mooiste 
projecten. Eye-catching, maar vooral 
leefbaar en praktisch; dat is het doel 
tijdens ieder project. De drijvende 
kracht is een flinke dosis creativiteit 
gekoppeld aan duurzame materialen 
en tijdloze vormgeving. Zij begrijpen 
als geen ander dat er geen standaard 
formule is en dat wensen en behoeften 

erg persoonlijk zijn. Deze wensen en 
behoeften worden omgezet in een  
optimale indeling, vormentaal en een 
materialenpalet, dat terugkomt in het 
gehele project. Er wordt veel rekening 
gehouden met persoonlijke levensstijlen 
en hoe mensen leven, of zouden willen 
leven. 

Eric Kant ontwerpt niet vanuit een 
standaard perspectief, maar sluit aan 
bij de diepere verlangens en wensen 
van zijn opdrachtgevers. Natuurlijk 
adviseert hij ook vanuit eigen smaak 
en een krachtige visie, maar de 

woondromen van de klant zijn leidend. 
De eigentijdse ontwerpen sluiten 
daarom naadloos aan op de wensen 
van de opdrachtgevers. Wat niet voor 
mogelijk wordt gehouden, maken zij 
mogelijk door de enorme kennis te 
bundelen die in de vele honderden 
projecten is opgedaan. Vanuit de 
ontwerpstudio in Breda creeërt het team 
onderscheidende designs met een flinke 
dosis passie én een kritisch oog voor 
detail. Van het kennismakingsgesprek 
tot de eerste tekening, van technische 
randvoorwaarden tot de prijsstelling en 
begeleiding van de realisatie.

Eric Kant Contemporary Design

“HET BOUWEN VAN 
UW DROOMHUIS IS 
ONZE PASSIE”
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Tel: +31 (0)88 – 93 90 900  |  www.erickant.com  |  info@erickant.com

Scan de QR-code en ontvang 

ons informatiepakket + 

kortingsvoucher

“ONS TEAM IS ACTIEF  
BETROKKEN BIJ HET 
GEHELE PROCES; VAN 
CONCEPT TOT
REALISATIE”

Eric Kant werkt in projecten vaak vooruit 
en start hierbij vroeg in het bouwproces. 
Hoe eerder je in een project betrokken 
bent, des te beter. Meedenken tijdens 
het bouwkundige proces voorkomt 
dat er later concessies gedaan moeten 
worden en technische zaken en details 
niet meer kunnen worden geïntegreerd. 

Door alle disciplines is één 
ontwerpproces te integreren, krijg je een 
veel beter geheel. Zo wordt de bouw-
kundige vorm naadloos afgestemd op 
functionele indeling en wordt de tuin 
direct als een verlengde van het interieur 
ontworpen zodat binnen- en buitenleven 
perfect in elkaar kunnen overvloeien.

Bij een eerste schetsontwerp werkt 
men altijd met verschillende 
designvoorstellen, waardoor de klant de 
mogelijkheden op diverse budgetniveaus 
in beeld krijgt.

Bij elk designvoorstel is het belangrijk 
dat de woning naadloos aansluit op de 
levensstijl van de klant. De gesprekken 
vooraf met de opdrachtgevers zorgen 
ervoor dat Eric Kant ze goed leert 
kennen zodat hij elke behoefte kan 
vertalen in het ontwerp.

Maak een geheel vrijblijvende afspraak 
om de mogelijkheden voor uw huis te 
ontdekken.

Multidisciplinair

Ontwerp
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De eindeloze 
mogelijkheden...

...in alle 
segmenten, 

stijlen, 
materialen  
en kleuren
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StylingHuys
Onze visie is om mensen blij te maken 
met slimme interieuroplossingen, mooie 
stylingconcepten en goed interieuradvies: daar 
krijgen wij energie van! Door onze persoonlijke 
benadering kunnen we elke klant tot in de 
detail helpen het juiste resultaat te bereiken. 
Een keuken vormt vaak de basis van een nieuw 
interieurconcept en is onderdeel van het totale 
sfeerbeeld. Elke klant heeft een andere stijl en 
ander uitgangspunt. 

Niets is fijner dan een huis dat op zo’n manier is 
ingericht, dat het voor iedereen heerlijk is om in 
te wonen. Dat betekent dat ieder huis en ook elke 
ruimte in een huis weer anders kan zijn. Denk 
alleen al aan de eigen sfeer die verschillende 
kamers uitademen. Een gezellige woonkeuken 
van Tieleman bijvoorbeeld, met een grote 
keukentafel om eindeloos met vrienden aan te 
eten en praten. 

We werken graag met mooie stoffen, bijzondere 
verlichting en originele kleurencombinaties. 
Daarbij laten we ons onder andere inspireren 
door onze bezoeken aan beurzen zoals: 
Objet et Maison, Brussel meubelbeurs en 
de reizen die wij maken en trends uit de 
modewereld. Gevormd door onze opleiding als 
interieurontwerper en aan de modeacademie en 
onze werkervaring als etaleur en decorateur, zijn 
wij in 2010 gestart met Het Styling Huys.

W O O N W I N K E L  |  I N T E R I E U R O N T W E R P  |  P R O J E CT E N

Desiree & Petra

Binnen ieder project dat wij doen, zetten wij 
vol overgave onze expertise in op het gebied 
van interieurontwerp en interieurstyling. Of 
het nu gaat om verkoop van mooie meubels 
en woonaccessoires of het ontwerpen van een 
geheel nieuw interieur, wij ontdekken graag het 
verhaal achter de wensen van onze klanten. Het 
vertalen van dat verhaal in aansprekende styling 
en inrichting vinden wij één van de mooiste 
uitdagingen in ons vak. 

Maak een persoonlijke afspraak met één van 
onze interieurstylistes en laat u inspireren voor 
een interieurconcept op maat.

Wilt u toch liever zelf uw huis inrichten? Kom 
dan eens langs in onze winkel in Brielle om 
inspiratie op te doen. En waar we naast de 
verkoop van prachtige meubels en accessoires 
u ook deskundig advies geven over verlichting, 
vloeren, raambekleding en haarden.
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Maatwerk
Tieleman Keukens had ook het 
vertrouwen in de samenwerking, 
mede doordat de winkel goed contact 
heeft met keukenfabrikant Mereno. 
“Zij leveren maatwerk, werkelijk 
alles is mogelijk. Alleen dan kun je 
zo’n luxe serie met veel detaillering 
tot stand laten komen”, vertellen Jan 
Tieleman en Gerwin den Besten van 
Tieleman Keukens.  

“De kastfronten zijn bijvoorbeeld 
complexer dan je normaliter ziet in 
een klassieke keuken van een grote 
fabrikant. In plaats van simpelweg 
een lijst op de deur te plaatsen, 
is hier sprake van complexere 
dieptewerking. Dit vergt complexere 
houtbewerking, handwerk en dat 
maakt deze keukens ook zo chique. 

Mereno levert alle onderdelen, van de 
kasten tot de schouw en detaillering 
bovenop en onderaan de kasten. 
De opvallende sierpoten voor het 
keukeneiland komen echter uit de 
collectie van Maison Sucre. “Wij 
hebben een eettafel in deze serie 

en hebben toen voor een klant, die 
deze fraaie eettafel al in bezit heeft, 
speciaal een barmeubel gemaakt. 
De barpoten gieten we in composiet 
zodat een werkblad er goed op kan 
rusten. Het onderdeel is echt een 

typisch Maison Sucre-product en een 
echte eyecatcher in de keuken.” 

Klanten
Sharon vult aan: “steeds vaker 
worden nieuwe woningen gebouwd 
in een klassieke stijl. Er worden 
zelfs details toegevoegd, zoals diepe 
dakgoten, specifiek metselwerk en 
gevelversiering. Dit soort woningen 

verkopen vervolgens als warme 
broodjes. Dit heeft een reden. 

Er is een steeds grotere vraag 
naar producten die persoonlijk en 
bijzonder zijn. Consumenten willen 
een woning met karakter. In mijn 
ogen is dat ook logisch, want met 
bijzondere producten ben je gewoon 
langer blij. Je hebt er veel langer 
plezier van en dan is het je geld echt 
waard. 

In een woning met karakter willen 
consumenten ook graag een interieur 
met karakter en dat is precies onze 
specialiteit. Onze stijl noemen we 
‘easy classic’: klassiek vertaald naar 
het leven van hier en nu. Daar sluit 
deze unieke keukenserie helemaal 
bij aan.“ 

De keukens zijn zowel in de 
showroom van Maison Sucre 
(Groenendaal 245 in Rotterdam) 
als in de showroom van Tieleman 
Keukens (Korendreef 15 in 
Middelharnis) te bezichtigen. 

In samenwerking met Maison Sucre 
Luxury Interiors heeft Tieleman 
een nieuwe serie klassieke keukens 
ontworpen. De ontwerpen komen uit 
de koker van Sharon Streuper van 
Maison Sucre, de Rotterdamse specialist 
in luxe interieurs in samenwerking 
met de designers van Tieleman. Deze 
luxe maatwerk keukens hebben een 
stijlvolle uitstraling en worden compleet 
gemaakt door de samenwerking met 
maatwerkleverancier Mereno. 

De serie bestaat uit drie 
keukenmodellen: de ‘Long Island’, 
de ‘Fairmont’ en de ‘Aspen’. De 
Long Island heeft kastfronten 
die uitgevoerd zijn in een witte, 
zijdeglans lak. De Fairmont is 
herkenbaar aan de zwarte zijdeglans 
fronten en het model Aspen heeft 
donkerbruine eiken deuren met een 
nerf en metaalkleurig deurbeslag. 
Bij het model Aspen springen de 
sierlijke pilasters in de vorm van een 
leeuw direct in het oog. Het zijn stuk 
voor stuk klassieke (ook wel ‘new 

classic’) keukens die niet zouden 
misstaan in een kasteel of chique 
landhuis.  

“We kregen vaak de vraag waarom 
we niet ook een keuken in ons 
assortiment hadden”, vertelt Sharon. 
“Nu had ik zelf een hele goede 
ervaring met Tieleman Keukens 
voor mijn privé keuken. Van de 
begeleiding in de showroom tot het 
plaatsen van de keuken, alles ging 
probleemloos en die goede ervaring 
is me altijd bijgebleven. Ze leveren 
bij Tieleman Keukens gewoon 
kwaliteit en kwaliteit verkoopt 
zichzelf. Daarom is Tieleman 
het bedrijf waarmee je een eigen 
keukenserie wilt ontwerpen. Die 

samenwerking ging vervolgens 
als de gesmeerde bliksem. Dit zal 
ook komen doordat we beide een 
familiebedrijf zijn. De passie en 
mentaliteit van de medewerkers van 
Tieleman Keukens is voor ons heel 
herkenbaar.  

Maison Sucre is gewend 
totaalinrichtingen te verzorgen. 
Klanten kunnen hun complete 
keuken, eetkamer en woonkamer 
laten inrichten in eenzelfde stijl. Er 
is keuze uit een breed assortiment 
luxe barkrukken, verlichting en 
gordijnen. Veel producten zijn een 
eigen ontwerp van Maison Sucre. 

Easy Classic &
Modern Chic

“Kwaliteit 
verkoopt 
zichzelf”

“Met 
bijzondere 

producten ben 
je langer blij”

“Klassiek hoeft 
helemaal niet 
oubollig te zijn” 

Jan Tieleman van Tieleman
Keukens (l) en Sharon Streuper
van Maison Sucre (r)



Model Aspen (in eiken fineer beits)


Model Fairmont (in zwart zijdeglans) in Rotterdam

Combinatie van de modellen Fairmont (in zwart zijdeglans) en Long Island (in wit zijdeglans)
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“Een bewuste keuze”, zo noemt 
familie Tieleman de voorkeur voor
duurzaamheid. In juni 2008 
betrokken zij in de Zuid-Hollandse 
gemeente Goeree-Overflakkee een 
gloednieuw pand en dat was voor 
hen een mooie gelegenheid om de 
duurzame ambities gestalte te geven. 
“Voor ons staat altijd de lange termijn 
voorop”, aldus de familie Tieleman. 

Bij de bouw werd intensief aandacht
besteed aan aspecten als 
duurzaamheid en energiebesparing. 
Het hele complex wordt verwarmd 
en gekoeld door een warmte/koude 
centrale. Het hele pand is bovendien 
gebouwd met duurzame materialen. 
Zo bestaan de kozijnen uit duurzaam 
gecertificeerd hout. “Normaal 
houden dit soort panden het twintig 
tot vijfentwintig jaar vol. Maar dat 
past niet binnen onze visie. Wij 
wilden een gebouw achterlaten dat 
echt duurzaam is en een hele lange 
levensduur heeft”. De warmte/koude 
installatie levert meer energie op, dan 
Tieleman zelf in het bedrijf gebruikt. 
Daarom gaat zij energie leveren aan 
overige bedrijven, die in de buurt van
de showroom gevestigd worden.
Een heel bijzonder aspect is het 
wegdek bij de parkeerplaats, waar 
een zonneweg is aangelegd. “Dit is 
de eerste zonneweg, die in Nederland 
gemaakt is. Onder het asfalt bevindt 

zich poreus steen en daar loopt water 
doorheen. Als de zon schijnt, wordt
het water verwarmd en dat wordt 
opgeslagen voor de wintermaanden. 
Het is een heel bijzonder systeem. 
Er zijn zelfs mensen van Schiphol en 
grote bouwbedrijven komen kijken”.

De familie Tieleman spreekt op 
een bevlogen wijze over het thema 
duurzaamheid. “Wij wilden bij het 
bouwen van het pand kijken naar de
mogelijkheden voor alternatieve 
energie, met name voor het 

verwarmen en het koelen van het 
pand. We leven met miljarden 
mensen op deze aardbol en 
de komende generaties zullen 
geconfronteerd worden met het 
opraken van fossiele brandstoffen. 
Daar krijgen we grote problemen 

mee. Uit maatschappelijk en 
duurzaam oogpunt hebben we 
daarom de keuze voor dit pand
gemaakt. Ons hele complex 
wordt verwarmd en gekoeld door 
een warmte/koude installatie op 
milieuvriendelijke wijze en is 
bovendien volledig CO2- neutraal.” 

“Voor ons staat 
altijd de lange

termijn voorop.”

“Wij wilden een
gebouw realiseren,

dat echt
duurzaam is.”

Onze partner in duurzaamheid 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat bij 
Tieleman Keukens hoog in het vaandel. Op allerlei manieren 

onderneemt Tieleman op een duurzame manier als het 
bouwen van een duurzaam pand met een WKO installatie, 

een zonneweg (parkeerterrein) en inmiddels ruim 1000 
zonnepanelen. Op productniveau werkt Tieleman met 

FSC-gecertificeerde leveranciers die energiezuinige en 
duurzame producten leveren.

MVO&Duurzaamheid

Hoog in het vaandel bij Tieleman

Maatschappelijk
betrokken

door sponsoring

Tieleman Keukens heeft een duidelijk 
beleid op het gebied van sponsoring. Het 

streven is namelijk om zoveel mogelijk 
activiteiten te steunen met doelen in de 
regio waar Tieleman Keukens werkzaam 

is en dus nauw bij betrokken is.

Voor meer informatie, bezoek
tielemankeukens.nl/duurzaam-maatschappelijk
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Greeploze Mereno Milano keuken met 
antraciet gebeitst houtfineer front. De 
hoge kastenwand is doorgetrokken 
om de hoek waardoor het eetgedeelte 
nog meer bij de keuken betrokken 
wordt. Doordat de kastenwand tot aan 
het plafond gemaakt is, is er optimaal 
gebruikgemaakt van de ruimte en is 

er veel opbergruimte gecreëerd. Naast 
het feit dat er meer opbergruimte is, 
geeft het ook een rustige en chique 
uitstraling.

De lades van het eiland zijn voorzien 
van een push-to-open systeem. 
Hiermee worden lades geopend door 

er op te drukken. Het keramieken 
aanrechtblad is van Dekker en heeft 
een matte afwerking wat een strakke 
uitstraling geeft. Het aanrechtblad is 
een stuk verlengd waardoor een barretje 
gecreëerd is. De stol aan de andere kant 
van het eiland is van hetzelfde materiaal 
als het aanrechtblad. 

Binnenkijken
in een Tieleman-keuken
 te Middelharnis
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De klantervaringen
van Tieleman

“Wij zijn zeer tevreden met de aankoop van onze 

nieuwe Tieleman-keuken. Verkoper keuken gaf zeer 

goede adviezen en nam hier ook alle tijd voor. Planning 

van (extra ) uit te voeren werkzaamheden was volgens 

afspraak uitstekend geregeld. Personeel montage 

keuken waren zeer vriendelijk en hadden veel kennis 

van zaken. Tieleman Keukens is een zaak waar je 

heel goed zaken mee kan doen. Hier kom je echt een 

keuken uitzoeken voor je plezier.”

F A M .  H O O G L A N D 

Amsterdam

“Recent is onze nieuwe keuken geplaatst. Niet 

alleen het kopen is een feest maar ook het gebruik. 

Super kwaliteit, plaatsing ging zeer soepel en 

vakkundig door de Tieleman monteurs. Ook de sa-

menwerking met externe elektricien en stukadoor 

verliep heel soepel. De planning had alles heel goed 

geregeld. Wij kunnen Tieleman zeker aanraden.”

F A M .  W I J M A N S

Capelle aan den IJssel

“Wij zijn zeer tevreden over het gehele proces van 

advies tot oplevering, de keuken is het pronkstuk 

van onze woning geworden, het hart van het pand, 

dankzij jullie! Bedankt Tieleman!”

F A M .  O U D E N A A R D E N

Tilburg

“Voor de derde keer in 48 jaar hebben wij een 
nieuwe Tieleman-keuken aangeschaft. En het was 

deze keer echt een feestje. Zeer veel mogelijkheden 
werden ons gepresenteerd en alles werd duidelijk 

uitgelegd. Door familieomstandigheden heeft 
onze keuken bijna 2 jaar in de opslag bij Tieleman 

gestaan. We zijn blij dat dit kon. En nu is dan 
eindelijk de keuken geplaatst. De montage is 

perfect verlopen en we zijn voor de derde keer in 
ons leven een tevreden klant.”

F A M .  B O T H

Stellendam

Lees al onze klantervaringen op
www.tielemankeukens.nl/klantverhalen

WIJ SCOREN UIT RUIM 
2.500 REVIEWS EEN 9,1!



2020
best

beoordeeld

keukenaanbieders

BEST BEOORDEELD
OPINESS.NL

2020

2021
best

beoordeeld

keukenaanbieders

BEST BEOORDEELD
OPINESS.NL

2021

2022
best

beoordeeld

keukenaanbieders

BEST BEOORDEELD
OPINESS.NL

2022

BESTE SERVICE AWARD
OPINESS.NL

2018

2018
beste service

awards

keukenaanbieders

BESTE SERVICE AWARD
OPINESS.NL

2019

2019
beste service

awards

keukenaanbieders

103102



Projecten
Tieleman Keukens is ook al 60 jaar 
uw partner bij nieuwbouwprojecten. 
Het leveren en plaatsen van project-
keukens is één van de specialiteiten 
van het hechte familiebedrijf, in 
zowel binnen- als buitenland.

Klantgerichte aanpak
Ook bij nieuwbouwprojecten is de 
klantgerichte aanpak van Tieleman 

de bron van het succes. Dat begint 
vanaf het moment van ontvangst 
in de showroom, waar aan de hand 
van de wensen van de klant een 
geheel individueel keukenontwerp 
op maat wordt samengesteld. 
En dat loopt door tot en met de 
plaatsing van de keuken door een 
team van eigen monteurs. De 
gebruiker van de keuken staat in 
dit proces altijd centraal.

Tieleman ontzorgt uw complete 
nieuwbouwproject waaronder de 
meerwerklijsten, artist impressions, 

de technische tekeningen en de 
levering, montage plus oplevering 
van de keukens. De artist 
impressions leveren wij desgewenst 
voor uw complete project. Wij 
kunnen er ook voor zorgen dat het 
leidingwerk wordt aangepast, uw 
eventuele stucwerk wordt verzorgd 
en de bestaande keuken wordt 
gedemonteerd. Dit alles in nauwe 
samenwerking met de klant en de 
betrokken partijen. Door onder 
andere een vast team van onze eigen 
montagedienst in te zetten, streven 
wij naar ‘nul’ opleverpunten.

•  Keukens in zorginstellingen (ook keukens voor invalide / minder valide mensen)

•  Keukens op binnenvaartschepen of andere scheepskeukens (maritieme sector)

•  Keukens voor huurwoningen woningcorporaties

•  Keukens voor de retail: winkels en winkelpanden

•  Keukens voor villaparken of vakantieparken

•  Keukens voor kantoorpanden

•  Keukens in (vakantie)woningen in het buitenland

Tieleman Keukens heeft ruim 60 jaar ervaring in het 
coördineren van grote en kleine (nieuwbouw)projecten. 
Tieleman mag inmiddels al jarenlang vele aannemers en 
projectontwikkelaars tot haar klantenkring rekenen.
Naast reguliere nieuwbouwprojecten zijn er door de jaren
heen veel projecten gedaan op het gebied van:

Een overzicht van onze partners vindt u op:
tielemankeukens.nl/projecten/onzeprojectpartners



Ook uw partner bij
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Zo’n honderd 
maatwerk keukens  

van Tieleman 
vinden hun weg 

naar zorgcomplex 
Bestenwaerd

Tieleman Keukens heeft in 
Bestenwaerd te Dirksland aangetoond 
maatwerk te kunnen leveren 
en dat op verschillende niveaus 
en in verschillende sferen. Aan 
CuraMare werden 37 keukens 
geleverd en aan Sjaloom Zorg 51 
stuks. Bovendien richtte het bedrijf 
uit Middelharnis in Bestenwaerd 
zeven luxe groepskeukens in. 
Familie Tieleman is met recht trots 
op het resultaat; “We hebben in het 
project onze expertise over de volle 
breedte kunnen laten zien.” Ze 
doelen daarmee op de verschillende 
karakters van de keukens. Maar 
ook op de hoogwaardige inrichting 
met materialen en apparatuur, van 
stoomovens tot Quookers en dat van 
diverse topmerken. “Vanzelfsprekend 

hebben de keukens in de woon/
slaapkamers van de cliënten een 
ander karakter dan de groepskeukens. 
Ook was er, door uiteenlopende 
behoeften, een verschil in inrichting 
tussen de keukens van CuraMare en 
Sjaloom Zorg.”

Tieleman geeft aan dat de eerste 
gesprekken over het grote project 
al jaren eerder werden gevoerd. 
Natuurlijk wordt er verwezen naar 
de coronatijd. “Het vroeg om een 
wat andere aanpak dan normaal.” 
Tieleman Keukens toonde zich 
flexibel. “Cliënten ontvangen in 
de showroom zat er even niet in. 
Om hen van de juiste informatie te 
voorzien, hebben we moodboards 
gemaakt. Aan de hand van die 

moodboards konden de cliënten op 
een plek naar keuze, kiezen uit vijf 
inrichtingen en sferen.” 

Tieleman Keukens levert al meer 
dan 60 jaar de meest uiteenlopende 
keukens aan zowel particuliere 
klanten als in diverse projecten als 
zorginstellingen, vakantieparken 
(binnen- en buitenland), reguliere 
nieuwbouwprojecten, huurwoningen, 
kantoorpanden en winkels. Van 
modern en landelijk tot tijdloos 
en exclusief en dat met een 
klanttevredenheidsscore van een 9,1. 

De Tieleman-keukens in Bestenwaerd 
zijn tot stand gekomen in fijne 
samenwerking met (zorg)partners 
CuraMare en Sjaloom Zorg.
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Tieleman Keukens en Romex 
Investments werken nauw samen 
op een aantal prachtige locaties 

door heel Europa.

Een fijne samenwerking in het buitenland met

Romex Investments
I N T E R V I E W  M E T  P A U L  D E  R Ö M P H 

Hoe komt Romex Investments bij 
Tieleman terecht?
Ruim 10 jaar geleden ben ik in het 
programma Business Class van Harry 
Mens promotie gaan maken voor 
Romex. Achter de schermen kwam ik 
Jan tegen en dat klikte meteen. Op z’n 
Rotterdams ‘niet lullen, maar poetsen’, 
oftewel wat kunnen we voor elkaar 
betekenen?
 
Vervolgens hebben we afgesproken bij 
Jan in Middelharnis en hebben zijn 
mensen laten zien wat Tieleman kan 
betekenen voor projecten van Romex in 
de Oostenrijkse en Franse Alpen. Men 
bood ons een zeer goede prijs-kwaliteit 
verhouding aan en toen was de keuze 
snel gemaakt. Tieleman heeft vervolgens 
ons project in Kaprun van prachtige, 
hoogwaardige keukens voorzien. 
Sindsdien zijn ze onze vaste leverancier 
van keukens voor al onze projecten.
 
Waarom kiest Romex Investments voor 
Tieleman-keukens?
Zoals gezegd, allereerst voor de goede 
prijs-kwaliteit verhouding. Dit is voor 
grote projecten in het buitenland erg 
belangrijk, want er is natuurlijk ook 
genoeg lokaal ter beschikking. Het 
moet dus voor ons als ontwikkelaar ook 
de moeite lonen om dergelijke zaken 
vanuit Nederland te halen, aangezien 
het toch ook extra rompslomp met zicht 
meebrengt.

Ten tweede, de flexibiliteit van de 
Tieleman organisatie. In dergelijke 
projecten heb je te maken met vele 
verschillende soorten keukens en vooral 
wensen en eisen van de kopers van de 
woningen. Hierop speelt men goed in 
en worden kosten noch moeite gespaard 
om het onze klanten en dus ook Romex 
het naar de zin te maken.
Belangrijk punt voor Romex is ook, dat 
Tieleman het gehele proces met eigen 
mensen verzorgt. Van ontwerp, keuze 
materialen en apparaten, planning en 
logistiek tot installatie en aflevering van 
de keuken ter plaatse. Wij hebben er 
bijna geen omkijken naar!
 
Last, but not least, de goede after-sales. 
De service van Tieleman is uitstekend. 
Indien nodig worden er elk jaar een 
paar monteurs gestuurd naar onze 
buitenlandse projecten voor onderhoud 
aan de keukens. Gezien de intensieve 
verhuur van de woningen is dat erg 
belangrijk en Tieleman doet nooit 
moeilijk over de kosten hiervan.
 
Is Romex Investments tevreden over de 
Tieleman-keukens?
Zowel Romex als (nog belangrijker) de 
kopers van onze woningen zijn zeer 
tevreden over de Tieleman-keukens. 
Wij krijgen eigenlijk zelden of nooit 
klachten en als er iets mankeert, wordt 
het meteen verholpen. 

Ons nieuwste en recent opgeleverde 
project is Residenz Illyrica Tirol, 
middenin het centrum van Westendorf. 

Tieleman heeft ook voor dit project 
de keukens geleverd. De combinatie 
met het hout en de moderne touch 
die terugkomen in al deze keukens 
in Westendorf levert een fantastische 
combinatie op. Het zorgt voor een 
chique en tevens warme uitstraling 
door het gehele appartement. Wederom 
zijn wij en de kopers van de woningen 
ontzettend tevreden over de keukens, de 
afwerking en de goede samenwerking 
met Tieleman.

“Belangrijk punt 
voor Romex is 

ook, dat Tieleman 
het gehele proces 

met eigen mensen 
verzorgt.”

109108



Mereno keuken met eiken 
wildfineer noest met rustige 
structuur. Het houten front 
heeft een geborstelde afwerking, 
uitgevoerd in meerdere bruintinten. 
Het hout van de keuken is door 
de klant zelf uitgezocht bij de 
fabriek van Mereno in Meijel. 
Zo is de keuken nòg een stukje 
persoonlijker geworden. 

Deze stijlvolle keuken heeft een 
lang eiland met aan beide zijdes 
stollen in verzuurd koper. De 
zijwand van de kastenwand is van 

hetzelfde materiaal. De plinten 
en greeplijsten van de keuken 
zijn uitgevoerd in gun metal look 
lakwerk.

Om nog meer sfeer in de keuken 
aan te brengen, is er in het midden 
van de kastenwand een nis gemaakt 
met twee planken van hetzelfde 
hout. In deze luxe keuken mag 
een Miele wijnklimaatkast niet 
ontbreken. Met een wijnklimaatkast 
worden wijnen op de juiste 
temperatuur bewaard. 

Binnenkijken
in een Tieleman-keuken
 te Capelle aan den IJssel
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Een onderkomen met stijl, klasse en uitstraling. Drie, eigenlijk ongrijpbare 
begrippen. Bloemfontein is in staat deze begrippen tot leven te laten komen.
En zo zichtbaar te maken bij de oplevering van uw nieuwe woning.

Bloemfontein, kwaliteit leveren 
is het uitgangspunt

Mattone Bouwmeester,
waarmakers van woondromen

• Hoe is Bloemfontein bij Tieleman 
terecht gekomen? 
Wij kijken altijd naar de beste 
partijen om onze klanten naar 
toe te sturen, en dan kom je wat 
keukenzaak aangaat toch al heel snel 
bij Tieleman terecht. 

• Waarom kiest Bloemfontein voor 
Tieleman?  
Kwaliteit leveren, op tijd leveren en 
goede afspraken kunnen maken staat 
bij Tieleman bovenaan, en dat vinden 
wij belangrijk. 

• Hoe lang worden er al zaken gedaan 
met Tieleman? 
Wij werken al zo’n 35 jaar naar volle 
tevredenheid samen met Tieleman. 

• Is Bloemfontein tevreden over de 
samenwerking met Tieleman?  
De samenwerking is al die jaren 
altijd top. We hebben korte lijnen 
met alle medewerkers, zo kunnen 
we gezamenlijk streven naar een 
tevreden klant. 

• Hoe ziet de toekomst van de 
samenwerking met Tieleman eruit?  
Als het aan ons ligt komt hier 
nog eens 35 jaar bij. We doen 
gezamenlijke campagnes en beurzen, 
waardoor een Tieleman-keuken niet 
mag ontbreken in een Bloemfontein-
huis.

• Hoe is Mattone bij Tieleman terecht 
gekomen? 
Wij werden door een relatie erop 
gewezen dat Tieleman verhuisd was 
naar een nieuwe locatie en daar in 
een prachtig gebouw pure beleving 
op keukengebied heeft gemaakt. Mijn 
interesse werd daardoor gewekt en ben 
in de showroom op bezoek gegaan. 
Was onder de indruk van de wijze hoe 
het gebouw en de keukenopstellingen 
en materialen gepresenteerd werden. 
Ik dacht: “De eerstvolgende klant die 
wij voor een keuken hebben, ga ik 
hierheen sturen en kijken hoe het 
traject bij hun verloopt”. En zo is de 
relatie ontstaan. 

• Hoe lang worden er al zaken gedaan 
met Tieleman? 
Vanaf 2009 hebben wij onze 
opdrachtgevers met Tieleman Keukens 
laten kennismaken. 

• Waarom kiest Mattone voor Tieleman? 
Na de eerste plaatsingen van keukens 
waren wij zeer ingenomen over de 
hoge mate van servicegerichtheid 
die er op alle fronten wordt geleverd 
door het team van Tieleman Keukens. 
Het offerte en tekeningentraject 
verliep keurig, daar kwamen de eerste 
complimenten van onze klanten al 
vandaan. Als aannemer ben je er altijd 
bij gebaat dat planningen worden 
nagekomen, ook hierin concludeerden 
we vanaf het begin dat dit vlot en 
accuraat verliep. En dan de werkelijke 
plaatsing: Als een keuken zonder 
gebreken / opleverpunten wordt 

geplaatst wordt een klant maar ook de 
aannemer blij.  En als er wel eens iets 
was aan een keuken, wat beschadigd of 
na geleverd diende te worden, werd dat 
op zeer korte termijn afgewikkeld. 

• Is Mattone tevreden over de 
samenwerking met Tieleman? 
Inmiddels zijn we ingeburgerd met 
het team van Tieleman Keukens. 
Zowel op directieniveau als met de 
projectteams en verkopers is er een 
goede relatie. Als partners weten wij 
elkaar nu goed te vinden en proberen 
wij zoveel mogelijk te dirigeren dat 
onze klanten bij Tieleman Keukens 
aankloppen voor een afspraak. 

• Hoe ziet de toekomst van de 
samenwerking met Tieleman eruit? 
Zowel voor de individuele villa’s 
die gebouwd worden, als de 
woningbouwprojecten, zien wij 
Tieleman Keukens als onze partner. 
Voor de projecten is het goed om voor 
onze klanten al beleving te creëren, 
hiervoor maakt het projectteam 
van Tieleman Keukens een aantal 
plattegronden van indelingen en 
illustraties in 3D. Wij hopen hiermee 
dat al onze projectklanten de weg naar 
het keukencentrum in Middelharnis 
weten te vinden. Uiteraard laten we 
onze klanten de vrije keuze bij wie ze 
een keuken gaan kopen. Dat Mattone 
haar voorkeur voor Tieleman heeft 
spreekt voor zich.
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Staetes wonen is stijlvol wonen. Luxe 
en comfort in een omgeving waar 
mensen naar elkaar omkijken. En 
betaalbaar. Staetes appartementen zijn 
op aantrekkelijke locaties gelegen, 
soms binnenstedelijk soms in het 
buitengebied, en kennen een hoog 
uitrustings- en afwerkingsniveau. Met 
fraaie interieuropties geeft u uw eigen 
handtekening aan uw appartement en 
uw nieuwe thuis.

In onze residenties vindt u altijd een 
gezamenlijke living met een stijlvolle 
huiskamer en een uitnodigende open 
keuken waar u samen kunt borrelen 
of kokkerellen. In de fitnessruimte 

kunt u sporten en aan uw conditie of 
herstel werken. En wanneer vrienden 
of familie na een gezellige avond 
willen overnachten dan kan dat in de 
gastenstudio. Zo woont u fijn en fraai 
in uw eigen appartement en kunt u 
samen optrekken met medebewoners 
wanneer u dat wilt. Wij noemen dit 
living apart together.

In een Staetes omgeving kunt u 
desgewenst gebruikmaken van de 
services van onze woonmanagers en 
family managers. Zij staan voor u 
klaar en werken kostentransparant. 
Zo kan onze woonmanager u 
ontzorgen bij uw verhuizing of 

klussen in huis. En kunnen onze 
family managers u ontzorgen met 
het organiseren van bijvoorbeeld 
de schoonmaak van uw woning en 
kookservice of zoiets als planten- en 
postverzorging wanneer u in het 
buitenland verblijft. Maar ook kunnen 
zij u bijstaan bij uw zorgvragen. 
U bepaalt zelf wanneer u van onze 
services gebruikmaakt.

Staetes is een all-inclusive 
woonformule. Omdat we graag altijd 
dichtbij willen zijn, werken we hard 
aan de komst van Staetes residenties 
verspreid over heel Nederland.

Exclusief wonen, in
een inclusieve omgeving
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Perfecte oplevering 
door eigen vakmensen
De monteurs van Tieleman gaan pas weg als u 
100% tevreden bent. Montage en service wordt 
uitgevoerd door eigen vakmensen. Het plaatsen 
van keukens is een zeer nauwkeurig werk waarvoor 
Tieleman Keukens een team met uitsluitend zelf 
opgeleide monteurs in huis heeft. Vakmensen 
die zeer klantgericht werken en hart voor de zaak 
hebben. 

Keukens installeren is wat wij het liefste zelf 
doen en waar we goed in zijn! Het plaatsen van 
een keuken wordt door veel bedrijven uitbesteed 
aan montagebedrijven. Maar juist het perfect 
opleveren van een keuken vraagt om goed 
opgeleide en betrokken vakmensen. Vandaar dat 
Tieleman Keukens uitsluitend werkt met eigen 
vakkundige monteurs.

Verbouwing 
Tieleman Keukens ontzorgt ook uw totale 
verbouwing. Onze gedreven monteurs 
zijn naast monteren en installeren van 
keukens o.a. gespecialiseerd in:

• Demonteren keuken en verwijderen 
oude wandtegels

• Verleggen van leidingwerk voor zowel, 
water, gas, centrale verwarming en electra

• Maken van muurdoorbraken
•  Uitbreiden of vernieuwen van groepenkasten
• Vernieuwen van plafonds
• Stucadoren van wanden en plafonds

Door een jarenlange relatie met een 
grote groep onderaannemers kunnen 
wij uw complete verbouwing op ons 
nemen. Wij coördineren en plannen 
alle werkzaamheden en garanderen 
Tieleman-kwaliteit door gerenommeerde 
en met zorg geselecteerde partners.
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Tieleman Keukens levert en installeert keukens 
door heel Nederland, maar ook ver daarbuiten. 
Wij hebben onder andere keukens geleverd en 
gemonteerd in Thailand (Phuket), Hong Kong, 
Curacao, Paramaribo, Zwitserland, Frankrijk, 
Oostenrijk, Spanje, België en Duitsland.

Wereldwijd leveren van 
kwaliteit zonder concessies

Bekijk de wereldkaart met geplaatste Tieleman-keukens op:
tielemankeukens.nl/tieleman-keukens-in-het-buitenland



119118

https://www.tielemankeukens.nl/kaart-gemonteerde-keukens


Wij laten niks
aan het toeval over 

Wij zijn het eens, de order is geplaatst, alles is 
definitief geregeld. Dan komen wij altijd nog bij u 
langs om alles exact na te meten, zodat wij zeker 
weten dat de plaatsing perfect zal verlopen. 

Het Tieleman-museum (2)

Ons eigen logistieke centrum

Alles in eigen beheer 
De bestelling wordt na interne controles 
in werking gezet en uw keuken komt 
binnen in ons eigen logistieke centrum. 
Is de keuken geplaatst en werkend 
opgeleverd, dan willen wij er zeker van 
zijn dat de keuken goed bevalt. Daarom 
komt na enige tijd de monteur terug 
om de keuken nog een keer helemaal 
na te lopen. 

Na plaatsing van uw keuken gaat alle 
relevante informatie voor dertig jaar de 
kluis in. Al die tijd is elk detail over uw 
keuken veilig opgeborgen en kunnen 
wij erbij als dat nodig is. 

Mocht het onverhoopt gebeuren dat 
er een storing optreedt in uw keuken, 
dan verwijzen wij u niet direct door 
naar de fabrikant, maar zetten wij 
eerst onze eigen servicedienst in.

Alles
in eigen
beheerOnze eigen werkplaats

Ons archief
Het Tieleman-museum (1)
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inspirerende
social media kanalen

Onze

Volg ons op onze social media kanalen. 

Doe inspiratie op via Pinterest en Instagram,

volg het laatste nieuws op onze Facebookpagina

of schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

/ tielemankeukens

/ tielemankeukens

/ tielemankeukens.middelharnis

@TielemanKeukens

/tielemankeukens
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Eerlijk , creatief  en deskundig advies
Zoveel mensen zoveel wensen, dát weten we bij Tieleman 
Keukens als geen ander. Of het nu gaat over specifieke wensen 
of een ongebruikelijke maatvoering, onze experts geven een 
advies dat past bij uw verzoek en binnen uw budget.

 Wij leveren alleen maar topkwaliteit
Bij Tieleman Keukens werken we alleen maar met topkwaliteit 
partners, materialen en apparatuur. Op die manier weten we 
zeker dat alles wat we leveren van hoog niveau en duurzaam is. 
Daar staan we voor!

Eigen montagedienst
Daarom laten wij onze keukens niet installeren door een extern 
montagebedrijf, maar alles wat we doen, doen we zelf. Alleen 
dán weten we dat het goed genoeg is en kunnen we ervoor 
zorgen dat u 100% tevreden bent.

De beste service die er is
Tieleman Keukens staat bekend om het ongekend hoge 
serviceniveau. Zeg maar: de beste service die er is, en dat 
levenslang .  Wij beschouwen een opdracht pas als ‘afgerond’ 
wanneer u helemaal tevreden bent. Eerder gaan we niet weg en 
we laten niets aan het toeval over.

Financiële zekerheid
 Wij begrijpen dat u bij de aanschaf van uw keuken de maximale 
financiële zekerheid wilt.   U loopt financieel geen enkel risico 
doordat wij met unieke  Tieleman- bankgaranties werken.   

Betrouwbaarheid is vanzelfsprekend
Dat leveranciers afspraken nakomen ,  is voor ons vanzelfsprekend. 
Maar natuurlijk is het fijn dat niet alleen onze klanten, maar 
bijvoorbeeld ook Tros Radar, diverse vakjury’s en onafhankelijke   
reviewsites dat beamen. Bij ons bent u nog écht KONING. 

Kortom: het kopen en  het  plaatsen van een keuken moet een 
feest zijn!

De zekerheden van 
Tieleman Keukens

Een Tieleman-keuken is niet zo maar een 
keuken.Van advies tot aan 30 jaar keukenplezier, 
alles moet kloppen. Tieleman Keukens gaat voor 
100% klanttevredenheid, dat is de basis in het 
doen en denken van alle medewerkers.   

De unieke
        Tieleman-bankgarantie

Wij begrijpen dat u bij de aanschaf van uw 
keuken de maximale financiële zekerheid wilt. 
U koopt immers niet iedere dag een keuken. Via 
onze unieke Tieleman-bankgarantie geven wij u 
dan ook vooraf deze 100% financiële zekerheid. 

Zekerheid en betrouwbaarheid
U wilt zorgeloos genieten bij de aanschaf van uw 
nieuwe keuken. Net als wij, wilt u hierbij geen 
onzekerheden. Gewoon een keuken zonder gedoe, 
zonder twijfel! Voor wie absolute zekerheid wil, biedt 
Tieleman de mogelijkheid van de unieke bankgarantie.

Uniek ontzorgen & zorgeloos genieten. Indien 
wij de keuken niet kunnen leveren, kunt u uw 
aankoopbedrag via de bankgarantie terugvorderen. 
Ook financiële garantie is een service behorend tot ons 
complete service concept!

Tieleman Keukens staat al 60 jaar voor 100% 
kwaliteit; gewaarborgd door gerenommeerde 
leveranciers die aan onze hoge eisen voldoen. Ook 
met betrekking tot onze bankzaken werken wij 
graag samen met betrouwbare partners. Daarom 
werken wij sinds jaar en dag samen met de ING. 
Wilt u meer informatie inzake de Tieleman-
bankgarantie? Kom dan eens langs en vraag het aan 
één van onze adviseurs. 
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BESTE SERVICE AWARD
OPINESS.NL

2018

BESTE FAMILIEBEDRIJF
VAN WEST-NEDERLAND

2011

BESTE KEUKENSPECIALIST 
VAN NEDERLAND

2003 / 2004 / 2009

FINANCIEEL GEZOND
GROENE VLAG GRAYDON

2012 - 2019

WARME DOUCHE
TROS RADAR

2010

BESTE ZELFSTANDIGE
WINKEL VAN NEDERLAND

2011

BESTE FAMILIEBEDRIJF VAN
GOEREE-OVERFLAKKEE

2014

BESTE KEUKENWINKEL 
WUGLY.NL

2012 - 2016

  016

2003

2004

2009

2010

2011

2012

2012

2012

2013

2013

2013

2014

2014 

2014 

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

2022

2022

Uitgeroepen tot ‘Beste Keukenzaak van Nederland’ (CBW)

Uitgeroepen tot ‘Beste Keukenzaak van Nederland’ (CBW)

Uitgeroepen tot ‘Beste Keukenzaak van Nederland’ (KIM)

Ontvanger Warme Douche (TROSRadar)

Beste Zelfstandige Winkel van Nederland (ING Retailprijs)

50-jarig Jubileum Familiebedrijf Tieleman

Beste KeukenWinkel van Nederland (Wugly.nl)

Financieel gezond (groene vlag van Graydon, AA-status)

Beste KeukenWinkel van Nederland (Wugly.nl)

Financieel gezond (groene vlag van Graydon) 

Beste Familiebedrijf van West Nederland (NCFB)

Financieel gezond (groene vlag van Graydon)

Beste KeukenWinkel van Nederland (Wugly.nl)

Beste Familiebedrijf van Goeree-Overflakkee (EilandenNieuws)

Financieel gezond (groene vlag van Graydon)

Beste KeukenWinkel van Nederland (Wugly.nl)

Beste KeukenWinkel van Nederland (Wugly.nl, 8,7 uit meer dan 1.400 reviews)

Winnaar Nationale Business Succes Award Keukenbranche 2016

55-jarig Jubileum Familiebedrijf Tieleman

Opiness Topwinkel (8,8 uit meer dan 1.600 reviews)

10-jarig Jubileum showroom Middelharnis (56 jaar familiebedrijf)

Beste Service Award (8,9 uit meer dan 1.600 reviews)

Opiness Topwinkel Keukens (8,9 uit meer dan 1.800 reviews)

Beste Service Award (opiness.nl)

Opiness Topwinkel Keukens (9,0 uit meer dan 2.100 reviews)

Beste Beoordeeld Keukenaanbieders (opiness.nl)

Opiness Topwinkel Keukens (9,0 uit meer dan 2.300 reviews)

Beste Beoordeeld Keukenaanbieders (opiness.nl)

Beste Beoordeeld Keukenaanbieders (opiness.nl)

60-jarig Jubileum Familiebedrijf Tieleman

  Vakprijzen        &                  Recensies

TOPWINKEL 
OPINESS.NL

2017 - 2019

BEST BEOORDEELD
OPINESS.NL

2020

BEST BEOORDEELD
OPINESS.NL

2021

BEST BEOORDEELD
OPINESS.NL

2022

BESTE SERVICE AWARD
OPINESS.NL

2019

The wall of fame
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In het historische plaatsje 
Middelharnis, midden op het 
mooie Zuid-Hollandse eiland 
Goeree-Overflakkee is Tieleman 
Keukens gevestigd. 
 

Direct gelegen aan een 
doorgaande autoroute zonder 
files, vindt u de mooiste 
keukenshowroom van Nederland 
met een verrassend karakter.

Goeree-
  Overflakkee

Ontdek

hét Kookeiland van Nederland

Utrecht - 60 min.

Den Haag - 50 min.

Rotterdam - 30 min.

Goes - 35 min.

Zierikzee - 20 min.

Breda - 30 min.

Antwerpen - 50 min.

Goeree-Overflakkee

  Zeehonden spotten op de Brouwersdam

  Flamingo’s zoeken in het Grevelingenmeer

  Relaxen aan het strand

  Genieten aan de mooie havens

Hotspots

Wonen op dit mooie eiland is echt elke dag 
genieten! Natuurgebieden, authentieke en 
gezellige dorpen, stranden en duinen wisselen 
elkaar af. Pak in het weekend de fiets of 
wandel door de polders, de natuurgebieden 
en de duinen. Je vindt op het eiland voldoende 
voorzieningen zoals een ziekenhuis, kwalitatief 
goede onderwijsinstellingen en een gevarieerd 
winkelaanbod. De sfeer is gemoedelijk, de 
gemeenschapszin, de arbeidsethos en het 
veiligheidsgevoel onder de inwoners is groot.
 
Op Goeree-Overflakkee ervaar je de kracht van 
leven. Of je hier nu woont, graag wil wonen of je 
vakantie viert. Thuiskomen doe je hier! 

Ada Grootenboer
Burgemeester van 
Goeree-Overflakkee

Kijk ook op wonengo.nl


129128



Bezoekadres
Korendreef 15
3241 AS Middelharnis

Voor navigatiesysteem
Zuidelijke Randweg, Middelharnis

Postadres
Postbus 296 
3240 AG Middelharnis

Telefoon     0187-602555
Email      info@tieleman.nl

KvK     23039438
BTW     NL00504 3037 B01
ING     NL72 INGB 0666 4111 31

Onze gegevens

Maandag       08.30 - 17.00 uur 

Dinsdag       08.30 - 17.00 uur 

Woensdag     08.30 - 17.00 uur

Donderdag     08.30 - 17.00 uur 

Vrijdag     08.30 - 21.00 uur 

Zaterdag      09.30 - 17.00 uur 

  Zondag      Gesloten

Wilt u bij uw bezoek direct geadviseerd 
worden, dan verzoeken wij u van tevoren 
een afspraak te maken.

Services
 •  Kosteloos parkeren op ruime
    parkeerplaats
 •  Kosteloze toegang tot WiFi zonder  
    inlogcode
 •  Rolstoelvriendelijke showroom en  
    lunchroom 
  •  Honden zijn toegestaan in de   
   showroom en lunchroom

Openingstijden

Bezoek tielemankeukens.nl
voor uw keukeninspiratie! 

‘Welkom Thuis’ is een uitgave van Tieleman Keukens. ‘Welkom Thuis’ is een consumentenmagazine. Voor informatie over de genoemde onderwerpen en over de toezending 
kunt u contact opnemen met Tieleman Keukens (via info@tieleman.nl). 

Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de nodige zorgvuldigheid wordt betracht, is niet uit te sluiten dat de informatie niet meer (geheel) actueel is. Wij kunnen niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventueel voorkomende onjuistheden en/of gevolgen hiervan. Wij adviseren u dan ook altijd advies bij ons in te winnen, indien u overweegt 
op basis van de informatie uit ‘Welkom Thuis’ actie te ondernemen. Het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. 

Aan ‘Welkom Thuis’ werkten alle medewerkers, alle handelspartners en enkele overige relaties van Tieleman Keukens mee. Fotografie: Arjo van der Graaff, Beeldkracht, 
partners. Concept en design: WebNL creative studios.

Colofon
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Korendreef 15

3241 AS Middelharnis

tel. 0187 - 60 25 55

tielemankeukens.nl

https://www.tielemankeukens.nl

