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Zoveel smaken, zoveel keukens.
Hoe ziet uw ideale keuken eruit.
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Inleiding Prachtig, Praktisch & Persoonlijk

Een keuken die op alle fronten past!

De keuken is vaak het middelpunt 
van de woning. Zo’n bepalend 

onderdeel van het interieur moet uiter-
aard prachtig zijn. Helaas schieten veel 
keukenontwerpers daarin door, vanuit 
de gedachte: als het mooi is zal het wel 
verkocht worden.  Daarbij verliezen ze 
de praktische kant uit het oog. Een keu-
ken is namelijk ook een gebruiks’voor-
werp’, waarin je makkelijk moet kunnen 
werken. Het ontwerpen van de ideale 
keuken is daarom zoeken naar een 
balans tussen mooi en gebruikersvrien-
delijk. Tussen prachtig en praktisch dus. 
Wat u  reuze praktisch vindt, vindt de 
ander wellicht heel onhandig. Ook over 
smaak valt niet te twisten.  Vandaar 
dat onze derde P, de P van Persoonlijk, 
doorslaggevend is. Een keuken waarin 
al uw persoonlijke wensen van A tot Z 
zijn verwezenlijkt. Een keuken die past 
op alle fronten. Prachtig, Praktisch en 
Persoonlijk. 

En dat alles voor een eerlijke, 
verrassende Prijs!
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de strak moderne keuken
tijdloze keukens en strakke belijning
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de warm moderne keuken
designkeukens met warme detaillering

12

www.johanboskeukens.nl



13



14

www.johanboskeukens.nl



15



de klassiek landelijke keuken
warme keukens in de sfeer van vroeger
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de eigentijds landelijke keuken
keukens van toen in de sfeer van nu
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de stijlvol moderne keuken
vernieuwend met een modern, klassieke uitstraling
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stijlvol modern
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stijlvol modern
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handgemaakte keukens
vakmanschap en maatwerk
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handgemaakt
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Johan Bos: 

“Elke keuken is uniek”

JohanBsJohanBsJohanJohan Bs
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Voordat hij met zijn eigen keuken-
bedrijf begon, ontwierp industrieel 

ontwerper Johan Bos  producten voor 
een groot publiek. “Als je voor de massa 
ontwerpt, kom je vaak noodgedwongen 
uit tot iets wat gemiddeld is. Nu maak ik 
voor iedere klant een zelfstandig ont-
werp. Doordat elke keuken modulair is 
opgebouwd, kan je er echt een heel per-
soonlijk, uniek product van maken. Elke 
keuken is puur maatwerk. Afgestemd op 
wat de klant met de keuken wenst.”

Zo wordt elke keuken uniek

Bij Johan Bos Keukens wordt u gast-
vrij onthaald. “Ik neem graag de tijd 

voor iedere klant”, zegt Johan Bos. Elk 
keukenontwerp begint met een uit-
voerig gesprek met de toekomstige 
gebruiker(s) van die keuken. Tijdens dat 
gesprek vraagt hij de mensen tegenover 
hem het hemd van het lijf. “In de eerste 
plaats wil ik weten wat voor ruimte ze 
ter beschikking hebben. Evenzo is het 
belangrijk wat ze in de keuken willen 
doen. Is er sprake van een echte keuken-
prins of -prinses of wil men de keuken 

“Aan kwaliteit worden geen concessies gedaan. 
Die moet gewoon goed zijn.”

puur functioneel gebruiken? Ook het 
sociale aspect is belangrijk. De een wil 
vanuit de keuken direct contact hebben 
met de kinderen die uit school komen 
of al kokend kunnen meepraten met de 
vrienden in de huiskamer. De ander wil 
perse dat de keuken een aparte ruimte is. 
Tijdens het eerste gesprek probeer ik er 
dus achter te komen wie de mensen zijn,  
hoe ze hun keuken willen gebruiken, wat 
er absoluut in de keuken moet en wat ze 
leuk zouden vinden om in de keuken te 
hebben.”

Speurtocht door de showroom

En dan begint voor de consument het 
spannendste deel van de ontwerp-

fase: de speurtocht door de showroom. 
Welke kleur krijgt de keuken, wat voor 
deurtjes komen erin, welke handgrepen 
kies je erbij, hoe ziet het blad eruit, welke 
achterwand staat daar mooi bij… De 
mogelijkheden zijn schier onuitputtelijk. 
Zelfs de vloer kan bij Johan Bos Keukens 
direct worden uitgezocht. Worden het 
tegels of een houten vloer? Of toch liever 
laminaat? 
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Levensechte 3D presentatie

Aan de hand van de ruimte, de ge-
bruikswensen en  de compositie van 

de gekozen materialen maakt Johan Bos 
de eerste plattegrond met aangezicht. 
Hierbij komen zijn tekenvaardigheden 
goed van pas. De klant krijgt hierdoor al 
bij het eerste gesprek een goed en ruim-
telijk inzicht in hoe de keuken uiteindelijk 
kan worden. Na het eerste gesprek werkt 
Johan Bos de begroting uit en maakt hij 
met behulp van een speciaal software-
programma een fotorealistische teke-
ning van de keuken. “Veel klanten zijn 
enorm verrast als ik ze in een volgend 
gesprek die tekening laat zien. Hij is zo 
levensecht, dat het bijna lijkt of de keu-
ken er al staat. Door deze 3D presentatie 
beleeft de klant zijn keuken al voordat hij 
er echt is en weet hij precies wat hij kan 
verwachten.”

Scherpe prijzen door gezamenlijke 
inkoop

Veel keukencentra bieden forse prijs-
kortingen aan. Johan Bos doet daar 

niet aan mee. 

“Ik werk in eerste instantie uit wat men-
sen graag willen. Hun ideale keuken dus. 
Ieder apparaat  en elke kast, meubelplaat 
en bewerking heeft een prijs. De prijs van 
een keuken is in feite een optelsom van 
al die prijzen bij elkaar plus een stukje 
montagekosten. Ik baseer mijn prijzen 
op realistische grondslagen. Ik koop 
samen met 240 andere keukenspeci-
aalzaken in. Doordat we onze keukens 
gezamenlijk uitbesteden aan gerenom-
meerde keukenfabrikanten kunnen we 
de allerhoogste kwaliteit tegen betaalba-
re prijzen leveren, volledig afgestemd op 
de Nederlandse smaak en trends. 
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Door onze gezamenlijk inkoop zijn 
de prijzen op zich al scherp. Daar-

bij komt dat ik mijn kosten laag weet 
te houden. Ik houd van een eerlijke en 
open calculatie. Om die reden geef ik 
ook de acties die wij van de leverancier 
krijgen direct door. 

Geen concessies aan kwaliteit

Kwaliteit heeft vele kanten, weet Johan 
Bos. “In eerste instantie gaat het om 

de kwaliteit van goede producten, on-
derdelen en materialen. Daarnaast is er 
de kwaliteit van het ontwerp zelf en tot 
slot de plaatsing van de keuken. Vooral 
ook dat laatste draagt voor een groot 
deel bij aan de kwaliteit van een keuken. 
Ik werk met vaste monteursploegen. 
Alle monteurs zijn van huis uit interieur 
bouwers. Ik heb daar bewust voor geko-
zen omdat ik weet hoe nauwkeurig en 
precies deze mensen werken. Een keu-
ken kan nog zo mooi ontworpen zijn, als 
de muur scheef is, moet je het zo weten 
op te lossen dat de klant dat niet merkt. 
De klant heeft er geen boodschap aan 
dat er in feite iets mis is met zijn huis. Die 
wil dat de keuken zo wordt gemaakt als 
afgesproken. Dat heeft alles te maken 
met vertrouwen. Hoe zorgvuldig we ook 
te werk gaan, er kan soms iets mis gaan. 
Dat lossen we altijd op.  De klant geeft 
mij het vertrouwen. Dat wil ik op geen 

enkele wijze beschamen.  Aan kwaliteit 
worden geen concessies gedaan. Die 
moet gewoon goed zijn. Daarin gaan we 
heel ver. Kwaliteit op alle fronten. Pas als 
dat gerealiseerd is, wil ik een keuken een 
echte Johan Bos keuken noemen. Ons 
motto is niet voor niets: `vele extra´s, dat 
is onze standaard’. Dat geldt niet alleen 
voor de keuken zelf maar ook voor de 
afwerking.”

Enthousiaste reacties

Wat hij het leukste aan zijn vak 
vindt? Johan Bos hoeft daar geen 

moment over na te denken. “Ik kom 
altijd kijken als de keuken is geplaatst. 
Het maakt mij iedere keer opnieuw 
weer blij als ik het eindresultaat van 
mijn werk zie en merk dat mensen 
razend enthousiast over hun keuken 
zijn. Dat vind ik het allermooiste. 
Te zien dat het weer gelukt is.”

Verrassende ontwerpen

Binnen de mogelijkheden van uw 
budget zijn vaak verrassende ont-

werpen mogelijk. Of het nu gaat om 
de indeling van uw keuken of verras-
sende details. Johan Bos streeft er naar 
uw keukenontwerp verrassend en niet 
doorsnee te maken.
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Alles in één hand: 
het Johan Bos

A
Het assortiment van Johan Bos keukens

Bij Johan Bos keukens vindt u: 

• keukens in alle mogelijke stijlen, uitvoeringen en kleuren
• verschillende soorten achterwanden en achterwandafwerkingen
• verschillende keukenbladen, van graniet, hout, composiet tot beton
• apparatuur van alle bekende merken, van afzuigkap, koffi  emachine, vaatwasser tot 

voedselvermaler
• allerhande vloeren, van tegelvloer tot parket en PVC vloeren.  Zie in onze 

showroom ook de mogelijkheden van Loman Parket.  

Naast het ontwerpen en installeren 
van uw nieuwe keuken kunt u bij 

Johan Bos Keukens ook terecht voor 
het slopen van uw oude keuken en de 
complete afwerking van de keuken-
ruimte. Stukadoren, behangen, verven, 
het leggen van de keukenvloer… Het 
Johan Bos concept   
biedt alle disciplines om uw keuken op 
alle fronten af te maken. Van sloop tot 
afbouw. Johan Bos neemt u al die zorg 
graag uit handen!
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Kastcorpus in frontkleur

Korven voorzien van 
glazen zijwanden

Metalen legplankdragers, 
tegen kantelen beveiligd

Laden en korven voorzien 
van slow-motionsysteem

Indelingsplan voor uw keuken

Laden en korven 
van dubbelwandig staal

Beschermplaat tegen vocht 
in spoelkasten en koelkastkasten

Deurdemping geïntegreerd 
      in de scharnieren

Verdekt ophangsysteem 
voor hangkasten

Indelingsplan voor uw keuken

Verdekt ophangsysteem 
voor hangkasten

Laden en korven 
van dubbelwandig staal

Deurdemping geïntegreerd 
      in de scharnieren

Laden en korven voorzien 

Deurdemping geïntegreerd Deurdemping geïntegreerd 
      in de scharnieren

Beschermplaat tegen vocht 
in spoelkasten en koelkastkasten

Laden en korven voorzien 
van slow-motionsysteem

Metalen legplankdragers, 
tegen kantelen beveiligd

Indelingsplan voor uw keuken

Korven voorzien van 
glazen zijwanden

Kastcorpus in frontkleur

Vele extra’s, dat is de standaard!

‘Vele extra’s, dat is onze standaard’, is het motto van Johan Bos Keukens. Voor deze 
‘standaard’ betaalt u geen euro extra.

R
Keuken renovatie

Het tweede leven van uw keuken

Ook voor keukenrenovatie bent u bij 
Johan Bos Keukens aan het juiste 

adres. De renovatie kan variëren van 
het opnieuw kleuren van bestaande 

kastdeurtjes tot het uitbreiden of ver-
plaatsen van de keuken compleet met 
het verleggen van alle leidingen en 
aansluitingen. Het tweede leven van 
uw keuken is Johan Bos Keukens wel 
toevertrouwd! 
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Siemens. The future moving in.

Meer flexibiliteit met  
inbouwapparatuur van Siemens.
siemens-home.nl/studioline

Koken is variatie in smaak, kleur en vorm. 
Soms kiest u voor een sterrenmenu, soms kiest 
u voor een gemakkelijke maaltijd. U moet dan 
kunnen vertrouwen op de basis: de apparatuur 
waarmee u kookt. Siemens begrijpt dit en 
heeft de nieuwste apparaten perfect op elkaar 
af gestemd en ontworpen voor het moderne leven.

S i e m e n s  s h o w r o o m

Geniet van design en bedieningsgemak van 
onze (stoom)ovens met intuïtieve TFT-display, 
de flexibiliteit van onze inductiekookplaten en 
de voordelen van vele bijzondere accessoires. 
Bij Siemens studioLine zijn extra’s inbegrepen: 
meer functionaliteit en meer service zoals de 
10 jaar garantie optie. Voor elke keuken heeft 
Siemens de passende apparatuur in huis. 

Kom langs, ervaar en laat u adviseren in de 
Siemens Showroom in inspiratiehuis 20|20, 
Taurusavenue 36, 2132 LS Hoofddorp. Of laat u 
inspireren tijdens een kookdemo of workshop. 
Kijk op siemens-home.nl/showroom.
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Keuken- en
badkameroppervlakken

Iedere beslissing en iedere ervaring 
vormt jouw persoonlijkheid. Wees 
authentiek: laat je persoonlijkheid 

spreken met Silestone®.

Met Silestone® komen keukens en 
badkamers tot leven. Silestone is het 

enige werkblad met bacteriostatische 
bescherming. Verkrijgbaar in 

verschillende afwerkingen.

Leef authentiek, geef je huis 
Silestone®.

Dealerschappen
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De beste merken als partners

Johan Bos keukens voert de volgende 
apparatenmerken.

van itho

KEUKENAPPARATUUR

38
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Het fornuis 
      met sudderoven
   in elke gewenste RAL kleur leverbaar

De Richmond fornuizen passen door hun unieke uitstraling in elke keuken. Wilt u een keuken in landelijke stijl? Of is een moderne keuken 

meer uw smaak? Een fornuis uit de Richmond serie past bij elke stijl. Leverbaar in meerdere afmetingen en met maar liefst 4 verschillende 

soorten ovens. Ideaal voor diverse soorten gerechten, energiebesparend en tegelijkertijd meerdere gerechten kunnen bereiden. 

Dé echte alleskunner!

stoves.nl

137883-1-GLEND_adv_Stoves_240x300.indd   1 16-05-13   13:35
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# 15  Eén centraal
        gerichte vlam
   om te wokken
      zoals het hoort.
Knapperige groenten. Oosterse aroma’s. Perfect gebakken vlees 
of vis. Vol van kleur en smaak. Dat lukt alleen als u op de juiste 
manier wokt. En dat doet u niet op een klassieke gaspit of op 
één van de bestaande wokbranders. Want daar ontsnapt de hitte 
langs de zijkant van de wok. Wokken zoals 
het hoort, dat doet u op de nieuwe Fusion 
Volcano van ATAG. Een échte wokbrander met 
één centraal gerichte vlam, midden onder de 
wok. Alleen zo bereikt u een temperatuur van 
meer dan 200 °C. En dat is wokken zoals de 
Chinezen dat al meer dan 2000 jaar doen.

Volg ons op facebook
www.facebook.com/atagnl

ATAG_Foodies_Augustus.indd   1 29-8-2013   8:05:55
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Vraag nu het GRATIS ETNA inspiratiemagazine aan op etna.nl!

@ETNAkeukenapparatuur @ETNA_Apparatuur

ETNA MAAKT 
KWALITEIT
BETAALBAAR!

etna.nl/garantie

FORNUIZEN | KOOKPLATEN | (COMBI-) MAGNETRONS | OVENS | STOOMOVENS | AFZUIGKAPPEN 
KOELKASTEN | VRIEZERS | VAATWASSERS | KRANEN | WASMACHINES | DROGERS

151177_Adv_cooperate_A4_4.indd   1 11-03-13   15:54
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PK-serie staat bekend om zijn grote inhoud, groot koelvermogen, 
LED-verlichting en is A++ energiezuinig!

  Pelgrim Greenlife

Consumentenbond, mei 2013

Als beste getest!
De PKS5178F

Pelgrim_Johan Bos Keukens.indd   1 29-8-2013   12:22:55
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Keurmerk CBW-erkend

Johan Bos Keukens is een door de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW) erken-
de woonwinkel. Winkels die CBW-erkend zijn, hanteren Algemene voorwaarden die 

u als consument extra goed beschermen. Ze zijn in samenwerking met de Consumen-
tenbond opgesteld. Hierin zijn alle regels opgenomen die voor u van belang zijn bij 
uw aankoop, ten aanzien van aanbetaling, levertijd, levering, betaling, vervoer, garan-
tie, enzovoort.

CBW-erkende winkels bieden meer zekerheid dan andere woonwinkels want ze han-
teren erkenningsregeling met DRIE GARANTIES. Op het gebied van veilig aanbetalen 
bijvoorbeeld. Ook bieden ze EXTRA GOEDE PRODUCTGARANTIE.

En gaat er toch nog iets mis, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een ONAFHANKE-
LIJKE GESCHILLENCOMMISSIE,  met de zekerheid dat voor een passende oplossing 
wordt gezorgd. In de Algemene voorwaarden staat precies hoe de erkenningsregeling 
werkt. 

Het ontwerp van deze inspiratiebrochure is gerealiseerd 
door Maatpak Design, sterk in huisstijlzaken. S T E R K   I N   H U I S S T I J L Z A K E N

S T E R K   I N   H U I S S T I J L Z A K E N
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