
Nuva keukens Tilburg
Er komt veel kijken bij de aankoop van een nieuwe woning, daarom helpen we je 
graag met het uitzoeken van een keuken die bij je past. Nu en in de toekomst. 

Nuva Keukens Tilburg
Aphroditestraat 2, 5047 TW Tilburg - T: 013- 578 44 44

Project voordelen bij aankoop van een keuken bij Nuva:
- Intensief contact met de aannemer 
- Advies op maat, met de gegevens van de keukenruimte 
- Leidingwerk coördinatie 
- Tussentijdse controles in de keukenruimte 
- Levering, montage en service in eigen beheer. 

Kortom, we ontzorgen maximaal!

Maak vrijblijvend een keuken afspraak
Onze adviseurs in Tilburg helpen je graag bij het samenstellen 
van een keuken die past in je ruimte, interieur en budget. 
Ga naar nuvakeukens.nl en maak een vrijblijvende afspraak. 

Wandopstelling

€ 6.050,-
Incl. BTW, montage en aansluiten

Rechte keuken verkrijgbaar in 
diverse kleuren. Keuze uit een grote 
diversiteit aan grepen en knoppen

Apparatuur: vaatwasser, koelkast, 
combimagnetron, inductiekookplaat, 
afzuigkap. Kunststof werkblad.

              

nuvakeukens.nl

* Deze afbeelding is ter illustratie
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Hoekkeuken 

 €8.600,- 
Incl. BTW, montage en aansluiten

Hoekkeuken verkrijgbaar in 
diverse kleuren. Keuze uit een grote 
diversiteit aan grepen en knoppen

Apparatuur: vaatwasser, koelkast, 
combimagnetron, inductiekookplaat, 
afzuigkap. Werkblad: 2 cm composiet
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Eiland opstelling

€11.500,-
Incl. BTW, montage en aansluiten

Luxe greeploze keuken verkrijgbaar 
in diverse kleuren.

Apparatuur: vaatwasser, koelkast, 
combimagnetron, inductiekookplaat, 
afzuigkap. Werkblad: 2 cm composiet
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