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Nuenen West – Bouwveld D 

 Fase II, 20-12-2018 

 
Type R-T-U-V                           kavel: 89-90-91-92-93-98-99-100-101-102-103-104-105 

 

 
 



  



 

Wonen in Nuenen wordt dagelijks genieten met een 

keuken van Nuva Keukens. We hebben een mogelijke 
opstelling gemaakt om een beeld te kunnen schetsen van 
de mogelijkheden. Natuurlijk zijn er talloze mogelijkheden 
op keukengebied. We helpen je dan ook graag bij het 
uitzoeken van jouw droomkeuken.  
 
Benieuwd? Bezoek dan snel onze showroom in Someren. 
We vertellen je graag meer over de mogelijkheden.  
 
Nuenen West 
De nieuwe wijk Nuenen West wordt zoals Nuenen: typisch 
dorps. Rustig, ruim en met de gezelligheid van het Brabantse 
dorp, maar ook de dynamiek en de voorzieningen van de 
stad. Je woont hier letterlijk in de natuur. De diversiteit van 
huizen, rustige klinkerstraatjes, grote bomen en groene 
erven van Nuenen zijn de inspiratiebron geweest voor 
Nuenen West. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nuenen West  
    Wonen met een keuken van Nuva 
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Nuva Keukens 
Goed bedacht! 
 



 



 

  

Voorbeeldkeuken  
         van alle gemakken voorzien  
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ETNA gaskookplaat  

 

ETNA afzuigkap  

 

ETNA koelkast 

  
ETNA koelkast
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Voorbeeldkeuken  

Deze keuken heeft een kunststof werkblad. De 
apparatuur is van het merk ETNA.  

 



  

          & talloze mogelijkheden qua kleur 

 FRONT � matte uitvoeringen  

FRONT � hoogglans uitvoeringen  
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Client:

Ontwerp:

Verkoper:

Datum:

Nuenen West - Bouwveld D - fase 2

R-T-U-V - opstelling 'beeld'

Nuva Keukens

20/12/18 Passende schaal DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



1860

600600

50

600

1860

10

600

BOUWNUMMER: 89-90-91-98-101-102-104

Client:

Ontwerp:

Verkoper:

Datum:

Nuenen West - Bouwveld D - fase 2

R-T-U-V - opstelling 'beeld'

Nuva Keukens

20/12/18 Passende schaal DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



Luchtafv. kanaal 150 1550

100

Client:

Ontwerp:

Verkoper:

Datum:

Nuenen West - Bouwveld D - fase 2

R-T-U-V - opstelling 'beeld'

Nuva Keukens

20/12/18 Passende schaal DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



715
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911
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Enk Wcd met ra 70\2650

Loze leiding perilex 750\1650

Enk Wcd met ra 2400\1550

Enk Wcd met ra 750\1550

Gasaansluiting 750\1450

Dubb Wcd tweevoudig 1150\950

Warmwateraansluiting 650\400

Afvoer 40mm 450\350

Koudwateraansluiting 650\300

1e maat = hoogtemaat

(vanaf afgewerkte vloer)

afzuigkap 206 W.

vonkontsteking

wkd. koelkast

Client:

Ontwerp:

Verkoper:

Datum:

Nuenen West - Bouwveld D - fase 2

R-T-U-V - opstelling 'beeld'

Nuva Keukens

20/12/18 Passende schaal DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



Client:

Ontwerp:

Verkoper:

Datum:

Nuenen West - Bouwveld D - fase 2

R-T-U-V - opstelling 'spiegelbeeld'

Nuva Keukens

20/12/18 Passende schaal DEZE TEKENING IS NIET BINDEND
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BOUWNUMMER: 92-93-99-100-103-105

Client:

Ontwerp:

Verkoper:

Datum:

Nuenen West - Bouwveld D - fase 2

R-T-U-V - opstelling 'spiegelbeeld'

Nuva Keukens

20/12/18 Passende schaal DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



Luchtafv. kanaal 150 1550

100

Client:

Ontwerp:

Verkoper:

Datum:

Nuenen West - Bouwveld D - fase 2

R-T-U-V - opstelling 'spiegelbeeld'

Nuva Keukens

20/12/18 Passende schaal DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



715

911

150

2185

559

Enk Wcd met ra 70\2650

Loze leiding perilex 750\1650

Enk Wcd met ra 2400\1550

Enk Wcd met ra 750\1550

Gasaansluiting 750\1450

Dubb Wcd tweevoudig 1150\950

Koudwateraansluiting 650\400

Afvoer 40mm 450\350

Warmwateraansluiting 650\300

1e maat = hoogtemaat

(vanaf afgewerkte vloer)

afzuigkap 206 W.

vonkontsteking

wkd. koelkast

Client:

Ontwerp:

Verkoper:

Datum:

Nuenen West - Bouwveld D - fase 2

R-T-U-V - opstelling 'spiegelbeeld'

Nuva Keukens

20/12/18 Passende schaal DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



40 jaar Nuva Keukens  

Een keuken gebruiken doe je iedere dag, maar een keuken kopen niet. En dat gebrek aan 

ervaring zorgt ervoor dat het uitzoeken van een nieuwe keuken vaak erg lastig kan zijn. Voor 

ons is dit wél dagelijkse kost. Onze ervaren adviseurs helpen je graag bij het samenstellen 

van een keuken die past in jouw ruimte, interieur en budget. We denken niet alleen in het 

heden, maar we denken ook mee over de toekomst. We zorgen ervoor dat de keuken bij je 

past, nu én in de toekomst.  

Nuva Keukens is opgericht in 1977 in Someren met de gedachte dat de keukenmarkt toe was 

aan een verfrissende keukenspeciaalzaak die het anders ging doen dan de gevestigde orde. 

De huidige algemeen directeur heeft op zijn achttiende de zaak overgenomen van zijn vader. 

Wat ooit begon als een kleine zelfstandige keukenzaak met drie werknemers is nu uitgegroeid 

tot een gerenommeerde keukenspecialist met veel ervaring en inmiddels vijf vestigingen in 

Brabant en Limburg.  

Vanuit ons distributiecentrum zorgen we ervoor dat we snel kunnen leveren en we een 

perfecte service kunnen bieden. Alle keukens worden geplaatst door professionele 

keukenmonteurs en daarnaast beschikken we over een eigen service afdeling, waar je terecht 

kan met al je vragen.  

Nuva Keukens is CBW erkend en iedere keuken in de collectie voldoet aan ons strenge 

keurmerk en we werken alleen samen met leveranciers waarvan we weten dat zij goede 

kwaliteit leveren. We garanderen een levenslange garantie en een zeer goede nazorg. Want 

ook na het zetten van de handtekening kan je bij ons terecht. We staan altijd voor je klaar. En 

een aanbetaling doen is bij ons niet nodig. 

Nuva keukens � Goed bedacht! 

P De projectpartner voor je nieuwbouwproject  
P We maken complete installatietekeningen voor je en stemmen deze af met de aannemer 
P Controle ter plaatse over de voortgang van het bouwplan  
P We zijn daardoor in staat, snel te schakelen bij eventuele aanpassingen in de keukenruimte  
P Jouw keuken wordt geplaatst, voor oplevering van de woning, door een van onze monteurs 
P Je keuken wordt gebruiksklaar opgeleverd  
P Je keuken valt onder de woningborg-garantie  

 

Breng een bezoek aan onze showroom in Someren en laat je verrassen. We verzoeken je om 

vooraf een afspraak te maken zodat we ruimschoots te tijd kunnen nemen voor jouw bezoek.  

Graag tot ziens!   

Nuva Keukens Someren 
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Nuva Keukens 
Goed bedacht! 
 



 

 

Nuva Keukens Someren 
Boerenkamplaan 143 

5712 AD Someren 
T: 0493 � 44 11 11  

 
www.nuvakeukens.nl 


