
Wij weten echt alles van keukens
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WELKOM

Een keuken is steeds vaker het centrum van een woning, het hart van 
het huis. Iedereen loopt er binnen, er wordt gekookt, geproefd en de 
afgelopen dag wordt doorgenomen. Er worden plannen gemaakt en 
dingen besproken. Boodschappen worden opgeruimd, een recept 

ligt klaar voor later, ingrediënten worden gesneden  
en het begint al lekker te ruiken…

Grando is gespecialiseerd in het ontwerpen van keukens voor alle 
smaken en ieders budget. We gaan samen op zoek naar uw wensen 
en gewoonten om ze zo te vertalen naar een praktisch en duurzaam 

ontwerp dat uw stempel draagt en aansluit bij uw woning en uw 
smaak. Neem een kijkje in dit boek voor een aantal mogelijkheden  
of kom langs in een van onze showrooms. De mogelijkheden zijn 

eindeloos en we helpen u graag!

Wij weten echt alles van keukens

NIEMAND WORDT GEBOREN 
ALS EEN CHEF-KOK, JE LEERT 

KOKEN DOOR HET TE DOEN 
- JULIA CHILD
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CAMI  

Het agaat grijs combineert heel stijlvol met het open karakter van de zwart 
geanodiseerde design kasten, wat een rustige en evenwichtige keuken oplevert.  

De open en gesloten kasten bieden alle mogelijkheden om uw toestellen op te bergen 
of juist te laten zien. Deze keuken is een sterk voorbeeld van hoe breed het aanbod 
van mogelijkheden is om een keuken te individualiseren naar uw wensen en daarbij 

materialen van hoge kwaliteit te gebruiken.

GERAFFINEERDE EENVOUD

TIP 
VOOR DE AANSCHAF  

VAN UW KEUKEN:
Maak een wensenlijst:  
wat vindt u belangrijk? 

Alles weggewerkt of juist 
open en gezellig? 



GRANDO  |  5GRANDO  |  4

LELY     

Een nieuwe en gezellige keuken met een zeer praktische indeling.  
Veel opbergruimte in deze greeploze kastenwand met mooie 
houtpanelen voor de toestellen. Deze keuken past ook in een 

compactere ruimte. Het gezellige hoekje van het stevige laminaten 
werkblad biedt uw familieleden of gasten ruimte om aan te schuiven 
en maakt uw keuken uitnodigend. De witte mengkraan onderstreept 

het frisse karakter van de keuken.

PRAKTISCH EN FRIS

TIP 
VOOR DE AANSCHAF  

VAN UW KEUKEN:
Een nieuwe keuken is 
een investering, neem 

de tijd om alles goed te 
overdenken.



We willen dat u thuis bent in uw keuken, dat u er zich goed voelt.  
En liefst zo lang mogelijk. Dat is samengevat het uitgangspunt 
waarmee Bosch inbouwtoestellen ontwikkelt – toestellen die steeds 
nieuwe normen stellen en uw leven duurzaam beter en makkelijker 
maken. Dankzij buitengewoon, tijdloos design, technische 
topkwaliteit en maximale efficiëntie, lange levensduur en hoog 
comfort. Hierbij laten we niets aan het toeval over. In elk detail - van 
het kleinste schroefje tot het gebruiksklare toestel - steekt jaren van 
onderzoek en duizenden controles en belastingstests. Zo ontstaan 
de typische kwaliteit en perfectie van Bosch, waarop u steeds weer 
kan vertrouwen. En altijd voor 100 %.
www.bosch-home.be
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BRUNO   Een strakke keuken met tikje frivolere uitstraling door de rondere 
hoeken. Aan de kant van de inductiekookplaat dient een opstaand 
stuk composiet als toon op toon spatwand. Zo is de keuken ook 
eenvoudig qua onderhoud. Wanneer u kiest voor een handige 
schuifkast, kunt u daar al uw huishoudelijke toestellen zoals de 
koffiemachine uit het zicht houden en straalt de keuken altijd rust uit.

RUSTIGE, STRAKKE KEUKEN

BOSCH IN ELK DETAIL: ONZE BELOFTE,  
UW WAAIER VAN VOORDELEN.
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CARINI    

Iedere keuken weerspiegelt de wensen van haar gebruiker. Van bar tot lange tafel, 
eilandoplossing en klassieke L tot U vorm- er zijn zoveel verschillende mogelijkheden. 

Wij zorgen ervoor dat uw keuken bij u past. Deze keuken heeft een frisse, gastvrije 
uitstraling door de bar die uitnodigt om aan te schuiven. De houten wand draagt bij 
aan de warme sfeer en door het heldere ontwerp lijkt de keuken altijd opgeruimd.

HELDERE GASTVRIJHEID

TIP 
VOOR DE AANSCHAF  

VAN UW KEUKEN:
Als u graag de trends 
volgt, kunt u in kleine 
onderdelen accenten 

leggen. 
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JACKIE 

Deze nieuwe keuken heeft een krachtig ontwerp met een luxueuze 
uitstraling. De duidelijke vlakverdeling in de kasten en lades, het 

sierlijke smalle werkblad, de fraai geïntegreerde toestellen en strakke 
verlichting onderstrepen het zwart-witte lijnenspel van dit elegante 

keukenontwerp.

SIERLIJKE LUXE

TIP 
VOOR DE AANSCHAF  

VAN UW KEUKEN:
Kies een stijl: wat past  

bij u? Design, materiaal- 
gebruik, duurzaamheid, 

sfeer.
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IMOLA   

Uiterst praktisch ontworpen keuken met innovatieve kastindelingen,  
waardoor u veel ruimte kunt winnen en daardoor alles bij de hand 
heeft wanneer u lekker gaat koken. Dit ontwerp speelt met licht en 
donker. De donkere kastenwanden met grote verticale lijnen met 
daartussen de extra brede pottenlades van 240 cm. breed, geven  

de keuken een ruimtelijke ervaring.

SPEL MET LICHT EN DONKER



Met het perfecte inbouwdesign van de iQ700 inbouwtoestellen 
wordt uw Siemens keuken de nieuwe referentie op het vlak 
van zuiver, modern en tijdloos design. Door de perfect en 
harmonieus op elkaar afgestemde oven-frontpanelen heeft 
u alle vrijheid bij het opstellen van de toestellen. Niet alleen 
het design maar ook de innovaties zijn buitengewoon: 
bespaar tot 50% tijd met de intelligente gecombineerde 
verwarmingstechnologie varioSpeed. 
www.siemens-home.bsh-group.com/be
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MILA     Matwitte keuken met ultradun composieten werkblad. Deze keuken is voorzien  
van alle toestellen die het koken veraangenamen. De combinatie oven-
stoomoven, oven-microgolfoven met daarbovenop een zone-loze 
inductiekookplaat van 90 cm maken het kookproces heel makkelijk en snel. 
Achter de grote schuifdeurkast is ook plaats voor stopcontacten en alle kleine 
huishoudelijke toestellen zoals de kruimeldief en keukenrobot.

PRAKTISCH GEMAK

SIEMENS: MET HET PERFECTE DESIGN 
VOOR EEN IDEAAL AFGEWERKTE KEUKEN
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INTERVIEW

in zijn restaurant L’Eau Vive, (met de nieuwe 
chambres d’hôtes Le Cube de l’Eau Vive) over 

de keuze voor zijn keuken van Grando.  
Wat waren zijn prioriteiten?

EEN GESPREK MET DE TWEE STERREN CHEF-KOK 

Ik wilde een keuken die werkelijk zou zijn afgestemd op mijn behoeftes. Ik 

verlangde een zuiver ontwerp, geheel in lijn met de zeer moderne architec-

tuur van het pand. Ik zocht specifiek naar een grote flexibiliteit wat betreft de 

plaatsing want ik wilde dat de gehele keuken zou zweven/hangen (inclusief 

de steunpilaren). Het moest dus een 100% op maat gesneden keuken zijn die 

eveneens zou beantwoorden aan mijn kwaliteitseisen van het materiaal.  

Bent u tevreden over uw Grando keuken? Ja helemaal! Ik ben volkomen 

tevreden met het uiteindelijke resultaat. Mijn keuken biedt de kwaliteiten die ik 

verlangde: design, degelijkheid, duurzaamheid van de materialen. Ik sta erop 

om eveneens de monteurs te bedanken voor de kwaliteit van hun werk.

        

Wat is uw mooiste herinnering van uw jaren achter het fornuis? Dat is 

een moeilijke vraag! Ik heb geen speciale herinnering. Laat ik zeggen dat 

hetgeen ik het meest waardeer in mijn beroep is dat ik mijn ervaring en mijn 

kennis kan delen met enthousiaste gasten die in de keuken de bereiding van 

de gerechten bijwonen. 

PIERRE RÉSIMONT

Als u thuis bent, kookt u daar dan ook? Nee, niet altijd. In het dagelijks 

leven is het vaker mijn echtgenote die kookt. Ik sta graag achter het 

fornuis wanneer we vrienden ontvangen of als we een familiefeest hebben.

Kunt u voor ons uw keuken beschrijven? De stijl, de uitrusting, et 

cetera? Ik houd van de zuivere stijl en ik ben blij met de degelijke materi-

alen. Thuis heb ik een semiprofessionele keuken. Ik heb een keuken geko-

zen zonder handgrepen met een inrichting van zwart wengé eikenhout en 

enkele zwevende onderdelen in rood lak. Dat zijn mijn geluks-kleuren…

(met een lachje). De werkvlakken zijn uiteraard van roestvrij staal. Voor de 

andere elektrische toestellen heb ik vertrouwd op Miele. 

Wat is uw lievelingsgerecht? Ik zal u misschien verbazen….niets zo goed 

als lekkere balletjes in tomatensaus met frieten!

U bent zo vriendelijk geweest om enkele foto’s van uw recepten met 

ons te delen in dit Grando boek, kunt u ons beschrijven wat voor soort 

gerecht dit is? Op de foto ziet u Gillardeau oesters N°3, met een brunoise 

van komkommer, selderij en Granny Smith-appel met daarbij een spumante 

van komkommer. In het midden van het bord ziet u een quenelle van dikke 

room. Als garnituur een luchtig koekje van zeewier en inkt van de zeekat.

‘ DE KEUKEN BIEDT DE KWALITEITEN DIE  
IK VERLANGDE: DESIGN, DEGELIJKHEID EN 
DUURZAAMHEID VAN DE MATERIALEN. ‘
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TUONO    

Deze nieuwe, stevige en krachtige keuken is uw rots in de branding 
als u een diner wilt voorbereiden! Strakke lijnen in een uitgesproken 

ontwerp bieden u een zee aan opbergruimte (extra brede lades)  
en de bijzonder mooi vormgegeven Gaggenau toestellen met een 

matte finish sluiten volledig aan bij het stoere en mysterieuze karakter 
van deze keuken. De kastenwand lijkt los te komen van de muur.  

De eettafel is volledig geïntegreerd in het keukenontwerp en sluit 
perfect aan bij het keramieken Nero werkblad.

KRACHTIGE MYSTERIE
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SOFIA   

In deze keuken staat de tafel centraal naast het werkeiland in het midden met stevig 
granieten blad. Eromheen is een zee van ruimte gecreëerd in de kasten. De prachtige 
fronten zijn volledig uitgevoerd in eiken fineer met een verticale groef waardoor deze 

een landelijke uitstraling krijgen. 

EEN ZEE VAN RUIMTE



Elke maaltijd zou een belevenis moeten zijn. Daarom hebben we de 
SteamPro-oven ontwikkeld met zijn drie kookstanden: hete lucht, 
stoom en de combinatie van beide. Zorg ervoor dat het van nature 
aanwezige vocht en de rijke smaken behouden blijven met onze 
exclusieve sous-videtechnologie, die wereldwijd door professionele 
chefs wordt gebruikt om uitzonderlijke smaakervaringen te creëren. 
Of u nu vlees braadt, brood bakt of verfijnde desserten maakt, u tilt 
uw kookkunsten ongetwijfeld naar een hoger niveau. 
Meer info op aeg.be
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SIGMA    In deze keuken hebben de ontwerpers zich laten inspireren door 
eenvoud, schoonheid en comfort en dit alles samengebracht. De brede 
laden, kasten en het grijze eikenhouten design zorgen samen voor een 
strak, maar warm karakter. De werkbladen met opstand in composiet 
en de muurbekleding in gelakt glas brengen harmonie in deze keuken. COMFORTABELE EENVOUD 

KRIJG ZELFS DE MEEST COMPLEXE SMAKEN 
ONDER DE KNIE
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STELLA   

Een zeer fraaie nieuwe keuken uit het Grando assortiment. 
Deze keuken in zacht wit biedt u maximaal ruimtegebruik in de 

kastenwand. Door het weglaten van bovenkastjes en het zwevende 
ontwerp van de onderkasten doet de keuken zeer ruim en opgeruimd 

aan. De massief notenhouten eettafel is een prachtige, warme 
blikvanger. Let op de vlakverdeling van de vloer en de kastenwand, 
deze vormt een harmonieus geheel. De zwarte kleuraccenten in de 
verlichting, de stoelen en de Neff toestellen onderstrepen het lichte 

karakter van deze keuken.

LICHT EN RUIMTE

TIP 
VOOR DE AANSCHAF  

VAN UW KEUKEN:
Hoe ziet de rest van uw 

huis eruit? Laat uw keuken 
daarbij aansluiten.
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ARKTIS 

Een eigentijdse greeploze keuken met opgedikt composieten 
bargedeelte. De kleurencombinatie maakt de keuken bijzonder en 
ruimtelijk, net als het lichteffect. Praktisch in gebruik door de grote 

hoeveelheid opbergruimte.

EVENWICHTIG RUIMTEGEBRUIK

TIP 
VOOR DE AANSCHAF  

VAN UW KEUKEN:
Als we zo’n 3 jaar van ons 
leven doorbrengen in de 

keuken, moet u zich er wel 
thuis voelen!
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RIMINI 

Deze nieuwe keuken knipoogt naar vroeger tijden met de ‘schouw’ 
boven het kookgedeelte, de fronten en de prachtige mengkraan. 

Het zitje naast het kookeiland sluit daar mooi bij aan. Het hardstenen 
aanrechtblad is heel klassiek maar zeer modern afgewerkt en kan 

tegen een stootje. Een compacte maar complete keuken met veel 
aandacht voor details (handgrepen, kraan, lampen).

COMPLETE DETAILS

TIP 
VOOR DE AANSCHAF  

VAN UW KEUKEN:
Welke kleuren gebruikt u 
in de rest van uw woning? 

Laat de keuken hierbij 
aansluiten.



Franke maakt van de keuken een wereld van belevenissen. Zo 
zal ook de nieuwe spoeltafelreeks Box zijn steentje bijdragen.
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FRANKE: MAKE IT WONDERFUL
PORIZA   Een prachtige greeploze keuken, de vele lades maakt deze keuken 

zeer praktisch. Alles is opgeruimd in de fraaie kastjes, zo heeft u 
altijd een opgeruimde keuken. De inbouwwijnkast voor het laten 
rijpen van de wijn op de juiste temperatuur en in de optimale 
luchtkwaliteit, zorgen dat u uw gasten en uzelf een heerlijk glas wijn 
kunt inschenken. 

GLANZENDE SCHOONHEID
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van Grando Keukens vertelt ons iets  
over haar keuken thuis, over de ideale keuken 
en over haar werkwijze bij het ontwerpen van 

een Grando keuken:

ONDERNEEMSTER

“Ik heb thuis uiteraard een Grando keuken, volledig op maat 

voor ons gezin gemaakt. We hebben het uiterste gehaald uit de 

ruimte die we tot onze beschikking hadden en we zijn dan ook 

heel fier op onze keuken! We ontbijten ‘s ochtends met onze 

kinderen aan het werkeiland en dat is altijd heel gezellig. Onze 

keuken is zeer ergonomisch en toch strak van design.

Ik kook héél erg graag en sta met plezier uren in de keuken – 

als ik de tijd ervoor kan vinden. Het liefst maak ik gerechten die 

ik goed kan voorbereiden, bijvoorbeeld een heerlijke coq-au-

vin, Gentse waterzooi of een rijkelijk gevulde Bouillabaisse, met 

een krokant toastje en lekker veel rouille. Deze gerechten zijn 

op hun best als ze van tevoren gemaakt zijn!” 

EVELINE LAUREYS 
Uw ideale keuken ziet er volgens Eveline Laureys als volgt uit:

Bij de aanschaf van een nieuwe keuken is het belangrijk om na 

te denken welke stijl u aanspreekt en wat praktisch is, maar ook 

wat er verbeterd kan worden aan een keuken. Iedereen heeft 

andere gewoontes, wensen en behoeften en het is aan uw 

Grando specialist om alles te vertalen naar een ideaal ontwerp. 

Daarvoor hebben we zoveel mogelijk informatie nodig! Vertel 

ons openhartig wat u voor een persoon bent, hoe uw huishou-

den is samengesteld en hoe u uw keuken wilt gebruiken. De 

keukenspecialisten van Grando helpen u in een persoonlijke 

en losse sfeer om te kiezen uit stijlen, materialen en toestellen, 

waarbij de kwaliteit en degelijkheid altijd voorop staan, zodat 

uw perfecte keuken het resultaat is. 

Er zijn zóveel ontwikkelingen in het aanbod van materialen 

en kleuren, de mogelijkheden voor het materiaalgebruik in 

een keuken op maat worden steeds groter! Hout-imitaties 

zijn nauwelijks te onderscheiden van echt hout (fineer) en de 

super-matte materialen worden tegenwoordig zo behandeld 

dat zelfs de kleinste krasjes kunnen worden weggestreken. Ook 

leveren we acrylfronten die een perfect alternatief bieden voor 

echte hoogglanslak. Keramische werkbladen komen in steeds 

meer nieuwe kleuren, zodat we eindeloos veel mooie combi-

naties bij de kasten kunnen maken. Een keramisch werkblad is 

onverwoestbaar, vandaar dat je ze steeds meer toegepast ziet in 

keukens. Onze persoonlijke aanpak maakt echt deel uit van uw 

nieuwe keuken.

INTERVIEW

“ IK KOOK HÉÉL ERG GRAAG  
EN STA MET PLEZIER UREN  
IN DE KEUKEN ”
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CÀFFE  

In dit model heeft de ruime eettafel de hoofdrol.  
Het massief eiken tafelblad keert terug in de gegroefde fronten 

van de kastenwand, kasten en lades en samen geven zij de keuken 
een warm karakter. Door de Marokkaanse tegelwand boven het 

fornuis en de lattenstructuur van de kastenwand, kastjes en lades 
heeft de keuken een wat zachtere uitstraling. De verlichting en de 
witte kleur accentueren dit karakter. De luxueuze koelcombinatie 

is samen met de wijnkoelkast in een constructie geplaatst en 
uitgelijnd. Het materiaal van de aanrechtbladen (Composiet Belgian 
Blue Velvet) past perfect bij het robuuste, klassieke Falcon fornuis. 

Gebruiksgemak vormt het uitgangspunt voor Càffe.

ESTHETISCH GEBRUIKSGEMAK
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INDY

Dit is een praktisch ingedeelde keuken met zeer 
overzichtelijke lades die soepel glijden voor optimaal 

comfort. In de weggewerkte lades kunt u goed 
onderscheid aanbrengen.

De brede greeplijsten zijn in lijn met de keuken, de 
sfeerverlichting en het licht op uw werkblad maken dat 

het aangenaam verblijven is in deze keuken.  
Op de handige open planken kunt u uw mooiste flessen 

azijn en olijfolie tonen, of kruidenpotjes met lekkere 
 verse kruiden of uw favoriete kookboek. Deze keuken 

heeft een serene uitstraling.

SEREEN EN LICHT



Werkbladen in keramiek worden steeds populairder. Niet 
verwonderlijk, want het materiaal is uitstekend bestendig 
tegen hitte, krassen en vlekken. Keramiek is leverbaar in een 
steeds groter palet aan kleuren, waaronder fraaie beton- en 
marmerlooks. Vraag uw Grando-winkel naar meer informatie.
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CRÈMA    
SFEERVOLLE REFLECTIE

De rugwand in gekleurd glas 
zorgt voor ruimte in de keuken 

door de zachte reflectie.  
In combinatie met kasten in 
natuurlijk hout ontstaat een  

ruime en praktische keuken met 
een geraffineerde look.  

Alle kasten zijn symmetrisch 
waardoor de keuken een 
rustige uitstraling heeft.

JETSTONE
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SAVONA   

Landelijk en elegant, dat is de perfecte omschrijving van deze keuken. De verlichting 
in de hangkasten geeft meer diepte aan de kastenwand en het krasvaste natuurstenen 

werkblad zorgt voor een zee van ruimte om lekker te kokkerellen. De wasbak is 
eveneens comfortabel ruim bemeten. Het prachtige klassieke fornuis sluit perfect aan 

bij dit keukenontwerp.

LANDELIJKE ELEGANTIE
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REFLEX  

Een zee van ruimte wordt doorbroken door het warme karakter van de licht-eiken tafel 
en de grijs-eiken schuifdeurkast, die een echte blikvanger is. Om dit alles een iets 

stoerder karakter te geven, opteerde onze keukenspecialist ervoor de zijwanden van 
het eiland van hetzelfde composiet als het werkblad uit te rusten.     

EETKEUKEN IN EEN MODERN JASJE



SMEG bewijst dat koper ook een prachtige trendkleur in de keuken 
is. De nieuwe Dolce Stil Novo lijn van SMEG is uitgevoerd in zwart 
glas en voorzien van koperen of inox accenten. De collectie bestaat 
uit een brede range producten, waaronder 60 en 45cm ovens, 
koffiemachines, wijnklimaatkasten, dampkappen en kookplaten. 
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GEORGE   Een nieuwe, economisch ingedeelde keuken die toch alle gemak van een 
groots keukenontwerp biedt. De knusse bistro-bar van Caesarstone nodigt uit 
tot een gezellig gesprek terwijl er gekookt wordt. Het kookeiland biedt veel 
ruimte en de uitgesproken mengkraan is een sterke blikvanger. De hoogte van 
het werkblad kan op uw maat gesteld worden. De toestellen zijn op stahoogte 
geplaatst zodat u steeds optimaal zicht heeft op uw gerechten. Een praktische 
warmhoudlade in de combi-oven zorgt voor altijd warme borden.

UITNODIGING TOT AANSCHUIVEN

SMEG
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VERKOOPADRESSEN
Grando Keukens en bad 
Aartselaar
Boomsesteenweg 20 C,  
2630 Aartselaar
Tel.: 03/88 795 92

Grando Keukens Brugge
Sint-Pieterskaai 74,  
8000 Brugge
Tel.: 050/37 07 03

Grando Keukens Gent
Kortrijksesteenweg 69,  
9830 Sint-Martens-Latem
Tel.: 09/225 50 85

Grando Keukens Lier
Mechelsesteenweg 258 B,  
2500 Lier
Tel.: 03/336 00 53

Altijd een Grando specialist bij u in de buurt

Grando Keukens Merksem
Bredabaan 887-889,  
2170 Merksem (Antwerpen)
Tel.: 03/294 41 55

Grando Keukens Neupré 
Route du Condroz 171,  
4121 Neupré
Tel.: 04/371 24 24

Grando Keukens Riemst
Tongersesteenweg 203,  
3770 Riemst
Tel.: 012/23 32 29

Grando Keukens Roeselare
Brugsesteenweg 429,  
8800 Roeselare
Tel.: 051/22 91 76

Grando Keukens Temse
Kapelanielaan 19,  
9140 Temse
Tel.: 03/ 771 47 69

Grando Keukens Zaventem
Weiveldlaan 10,  
1930 Zaventem
Tel.: 02/253 33 36

Grando keukens en bad Zingem
Gentsesteenweg 66,  
9750 Zingem
Tel.: 09/398 39 02



NIEMAND WORDT GEBOREN 
ALS EEN CHEF-KOK, JE LEERT 

KOKEN DOOR HET TE DOEN 
- JULIA CHILD

De professionele
bereiding bij u thuis

     de 
sous-vide 
   keuken

Marineren GrillenKoelen

Vacumeren Stomen Serveren

Sous-vide koken betekent “onder vacuüm”; gerechten
 worden luchtdicht verpakt en verhit op een constante

 lage temperatuur. Dit zorgt voor een gelijkmatig 
gegaard product, waarbij de structuur, vitamines,

 sappen en oorspronkelijke smaak behouden blijven. 
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unieke 
   keuken

Bewust gebruik
van producten

Ook te zien in de showroom:

Voor meer informatie vraag uw verkoperVoor meer informatie vraag uw verkoper
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stille 
   keuken

Het zorgeloze 
middelpunt in huis

ATAG CONCEPTS

 Met 8 jaar garantie
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Wij weten echt alles van keukens


