
20 interieurarchitecten
verwelkomen u graag 
in al onze toonzalen

met gratis advies en in 
alle veiligheid

Bouw
condities

-35%
op kasten

+

-20%
op toestellen
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NIEUWIGHEDEN 2021

BI-COLORE WALL SOLUTIONS CUBES

Wegens succes verlengde
Bouwcondities

Maak kennis met dé trendsetter 
in de keukenwereld!

gezien 
op tv !

LEVENSLANGE
SERVICE GARANTIENIEUW CONCEPT 2021

IN DE KEUKENWERELD

2 JAAR PRIJSVAST
RESERVEREN

BELGISCH
FAMILIEBEDRIJF



Maak kennis met dé trendsetter in de keukenwereld! 

De eenvoud 
en puurheid 

van de creatie

fl
an

de
rs

 c
re

at
io

ns

Voor wie niet van monotoon houdt, heb-

ben we een serie ‘Bicolore’ kasten opge-

nomen in onze collectie. De fronten van 

de laden kunnen worden voorzien van 

een andere frontkleur. Hiermee creëer 

je een contrasterende, of juist harmonië-

rende, lijn in je keuken.

BI
COLORE

WIJN
KASTEN

Goede wijn behoeft geen krans, 

maar tegen een prachtige presenta-

tiekast in de keuken zegt toch geen 

enkele wijnliefhebber “nee”? Onze 

wijnkasten zijn zowel als hoge kast 

en onderkast verkrijgbaar in diverse 

maten. Vanzelfsprekend inclusief 

flessendragers en de optie om uit 

diverse glaskleuren voor de deur te 

kiezen. Bovendien kun je ook kiezen 

voor een wijnkast die aan twee kan-

ten open kan, zodat hij kan dienen 

als verbindend element tussen je 

keuken en je woonkamer.

€ 15.317*
LAMINAAT

€ 14.733*
LAMINAAT

Wij ontvangen u in alle veiligheid
Twee personen zijn toegelaten!
Maak uw afspraak op keukensdeabdij.be
voor de ultieme keukenbeleving



Specialist in greeploos met 160 varianten

SPECIALIST IN
GREEPLOOS

Wij begrijpen heel goed waarom onze unieke greeploze keukens zo populair zijn. 

Doordat we de grepen in de keukenkasten integreren, creëren we namelijk een 

moderne minimalistische keuken met strakke lijnen. En dit zorgt weer voor een 

rustige uitstraling. Bijkomend voordeel van onze greeploze keukens is de grote 

diversiteit aan mogelijkheden, zodat we altijd een afwerking hebben die bij jouw 

keuken past. 

Kies je bijvoorbeeld voor een komprofiel in edelstaal-kleur of gelijk aan de cor-

puskleur? Het is jouw keuken, dus jij mag beslissen. 

Goed om te weten: bijna al onze keukenprogramma’s zijn leverbaar in een greep-

loze variant.
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Interieurarchitecte “Sofie”



De specialist in Woodline met diverse schuurtechnieken

Vroeger al zeer populair en nu hele-

maal terug van weggeweest: smeed- 

ijzeren ramen. Deze elegante ramen zijn 

niet alleen praktisch, maar vooral ook erg 

esthetisch. Ze komen bij elke woningstijl 

tot hun recht en zijn ook nog eens onder-

houdsvriendelijk.

Waarom smeedijzeren ramen kiezen?

Ze stralen vakmanschap uit en zijn ideaal 

voor zowel klassieke, landelijke of moderne 

gebouwen. Dankzij de fijne profielen ogen 

ze werkelijk overal goed en passen de 

ramen zich moeiteloos aan elke stijl en 

omgeving aan.

Hoewel de ramen uiterst sierlijk en dun 

zijn, zijn ze tegelijkertijd erg robuust. De 

enorme sterkte van het materiaal laat 

immers slanke profielen toe.

ONZE CREATIES ZIJN UNIEK
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Interieurarchitecte “Lise”

€ 18.783*
FINEER

€ 19.500*
FINEER

€ 19.900*
FINEER

€ 22.900*
FINEER

Wij ontvangen u in alle veiligheid
Twee personen zijn toegelaten!
Maak uw afspraak op keukensdeabdij.be
voor de ultieme keukenbeleving



De Natuur 
blijft 

de beste 
designer

Maak kennis met dé trendsetter in de keukenwereld!

SPECIALIST 
IN WOODLINE
Van de populaire eiken keuken met rus-

tieke patronen tot wilde decors met veel 

noesten. In onze Wood Collectie hebben 

we een programma met verschillende 

afwerkingen zoals zichtbare houtstructuur 

met nauwelijks noesten, gezandstraalde 

of geborstelde eiken fronten ... Deze 

fineerdeuren geven een massieve look 

met bijzonder veel charme.
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ONTWERPEN 
MET DE BESTE 

INTERIEURARCHITECTEN

Vanuit hun passie leven de 

interieurarchitecten zich in in uw 

situatie, tot in het kleinste detail. 

Met hun kennis en advies dragen ze 

bij tot het bekomen van de ideale 

opstelling voor uw keukenruimte.

Interieurarchitecte “Jutta”



Interieurarchitecte “Charlotte”

Ontdek hét nieuwe keuken-concept 2021!
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Als een uniek team master interieur-architecten 
een jaar lang vol passie creatief mag zijn, 

ontstaan er boeiende dingen, 
echte innovaties die we in de ultieme keukenbeleving 

graag met u willen delen.

€ 17.210*
LAMINAAT

€ 16.333*
LAMINAAT

Wij ontvangen u in alle veiligheid
Twee personen zijn toegelaten!
Maak uw afspraak op keukensdeabdij.be
voor de ultieme keukenbeleving



Vandaag de dag draait alles om beleving, ook bij de keuken is dit het geval.
Waar de keuken vroeger een instrument was van de huisvrouw om het eten in klaar te maken, is ze nu het 
centrum/hart van het huis geworden.
 We spenderen zeer veel tijd in onze keuken met ons gezin, maar ook met vrienden en familie. We koken samen, 
we eten samen, we maken samen huiswerk, we aperitieven met onze vrienden,… Dat maakt de beleving van 
een keuken zeer belangrijk. De ruimte moet volledig op maat zijn, comfortabel zijn, gebruiksvriendelijk zijn 
en moet bovendien uniek zijn, een pronkstuk. Want laten we eerlijk zijn, we pronken graag met onze keuken 
en terecht, want de keuken is de parel geworden van ons huis, een kunstwerk.  Bij Keukens De Abdij werken 
we met de beste materialen, duurzaam en kwalitatief. Samen met de beste interieurarchitecten ontwerpen wij 
de droomkeuken van de klant. Wij leveren enkel de beste keukens af, een keuken waar 30 jaar in geleefd mag 
worden, vol met unieke belevenissen.

Ontdek uw 
trendy keuken

Interieurarchitecte “Lisa”

Maak kennis met dé trendsetter in de keukenwereld!

Een minimalistisch design uitgevoerd met alle 

benodigde comfort. Een plek in huis om samen 

te komen om te koken en te genieten. Zowel 

de aspecten van het greeploos design als het 

interieur zijn inspirerend.

SPECIALIST 
IN

TRENDY
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De ultieme keukenbeleving
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€ 15.610*
LAMINAAT



doorlopend open van 10 tot 18u - steeds open op zondag
MAANDAG GESLOTEN

20 interieurarchitecten
verwelkomen u graag 
in al onze toonzalen

met gratis advies en in 
alle veiligheid

Bouw
condities

-35%
op kasten

+

-20%
op toestellen
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Maak kennis met dé trendsetter 
in de keukenwereld!

Wegens succes verlengde
Bouwcondities

* KEUKENS DE ABDIJ RICHTPRIJS KEUKENMEUBILAIR MET LAMINAAT WERKBLAD IN STANDAARDOPSTELLING 400 X 185 CM, INCLUSIEF 21% BTW, EXCLUSIEF PLAATSING, TOESTELLEN EN SANITAIR. 
DEZE ACTIE IS NIET CUMULEERBAAR MET ANDERE ACTIES, VOORWAARDEN IN ONZE EXPO. PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD VAN DRUKFOUTEN.

NINOVE
Weggevoerdenstraat 76

Tel.: 054 34 19 98

WAASMUNSTER
Grote baan 156

Tel.: 03 776 57 05

BOUTERSEM
Leuvensesteenweg 210

Tel.: 016 85 28 00

ZEMST
Hoge Buizen 1

Tel.: 015 67 60 69

TIELT-WINGE
Gouden Kruispunt 33

Tel.: 016 31 13 60

AARTSELAAR
Antwerpsesteenweg 65

Tel.: 03 202 44 60

BRUGGE
Maalse Steenweg 166

Tel.: 050 60 14 74

WAREGEM
Gentseweg 615

Tel.: 056 29 29 31

MERKSEM
Bredabaan 994A

Tel.: 03 257 33 20

LIER
Antwerpsesteenweg  475

Tel.: 03 202 45 10

LEVENSLANGE
SERVICE GARANTIE

gezien 
op tv !

NIEUW CONCEPT 2021
IN DE KEUKENWERELD

2 JAAR PRIJSVAST
RESERVEREN

BELGISCH
FAMILIEBEDRIJF


