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Op de een of andere manier zie je het meteen. Alles past. 

Het hele plaatje klopt. Dat is het mooie van maatwerk. In deze 

brochure vind je voorbeelden van maatwerk in verschillende 

stijlen. Stoere keukens. Knusse keukens. Strakke keukens. 

Meer inspiratie opdoen? 

Bezoek www.bedakeukens.nl. 

‘EEN BEDA KEUKEN 
KOOP JE NIET, 
DIE LAAT JE MAKEN.’
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STOER. 
Ruig. Ongepolijst. Een keuken met karakter. Met natuurlijke materialen zoals hout. 

Of juist een industriële uitstraling. Stevige kasten die tegen een stootje kunnen.  

Een keuken die zich nergens iets van aan lijkt te trekken. Met een robuuste keuken 

maak je een statement. 
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Met een landelijke of nostalgische keuken 

creëer je een knusse plek in je huis. Een 

gezellige sfeer. Een warm, geborgen ge-

voel. Het is de keuken van vroeger, maar 

dan naar het nu gehaald. Met klassieke 

elementen en ambachtelijke accenten, 

smaakvol gecombineerd tot een harmo-

nieus geheel. 

KNUS. 
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STRAK. 
De subtiele elegantie van de rechte lijn. Minimalistisch, met her en der een klein 

accent. Moderne vormgeving met een urban uitstraling. Luxe zonder franje. Zonder 

tierelantijntjes. Maar wel van alle gemakken voorzien. Met een strakke keuken kies 

je voor Dutch Design in z’n puurste vorm. 
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BEDA KEUKENS 
100% NEDERLANDS KWALITEITSFABRICAAT.

De naam Beda staat al 40 jaar voor het verschil tussen zomaar een keuken kopen 

en je eigen keuken laten maken. Van betaalbare keukens op maat tot zeer exclusieve 

keukens, volledig in Nederland geproduceerd. Elk kastje. Elk deurtje. Elk schapje. 

Elke Beda keuken maken we in onze eigen fabriek in het Brabantse Bladel. Met 

aandacht en precisie, volgens de hoogste kwaliteitsnormen. 
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IN DRIE STAPPEN NAAR 

JOUW KEUKEN OP MAAT. 

1. NAAR DE BEDA DEALER 

Jouw keuken op maat begint bij de Beda dealer. Die adviseert je graag bij het 

samenstellen van jouw ideale keuken. Het materiaal. De indeling. De kleurstel-

ling. De mogelijkheden zijn eindeloos.

2. FABRICAGE OP KLANTSPECIFICATIE 

Jouw unieke ontwerp wordt in onze fabriek vervolgens precies conform de 

specificaties gefabriceerd. Volledig op maat, tot op de millimeter nauwkeurig. 

Geen twee keukens zijn hetzelfde. 

3. DE PUNTJES OP DE I

Zodra jouw keukenmeubels klaar zijn, gaan deze rechtstreeks vanuit onze         

fabriek naar de dealer. Die coördineert ook de montage en installatie bij jou 

thuis, inclusief werkbladen, apparatuur en accessoires. 
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DUURZAME KEUZES VOOR  

DUURZAME KEUKENS. 

PRODUCTIE IN NEDERLAND = MINDER TRANSPORT 

Omdat elke Beda keuken in Nederland wordt geproduceerd, wordt het milieu 

minder belast door transport. 

DUURZAME MATERIALEN EN VERPAKKINGEN 

Wij werken zoveel mogelijk met FSC gecertificeerde materialen en recyclebare 

verpakkingen. 

GEEN VERSPILLING VAN MATERIAAL 

Al onze keukens worden op klantspecificatie vervaardigd. Hierdoor is er geen 

onnodige verspilling van materiaal. 
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