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recept proef de sfeer!
Pasta CarbonaraKoken in het middelpunt

huiscollectie 1097
Moderne keuken met laatste trends

Deze moderne keuken, voorzien van de laatste trend in apparatuur en accessoires, is perfect in uw 
woonkamer te integreren. De mooie warme eiken wandkasten bieden veel ruimte en zijn een prachtige 
combinatie met het mat-witte kookgedeelte. De keuken is geheel greeploos, wat het moderne karakter 
nog eens onderschrijft. Zo is koken, ook in kleinere woningen of appartementen, een feest op topniveau!

9.995,-
compleet voor

Nieuwe
Quooker! 
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demooiste
keukentrends

YourDesire!

schefferkeukens.nl

de mooiste
keukens
voor de mooiste prijzen!



huiscollectie AV4030

Heerlijk
koken op een 
designeiland

Hoogwaardige materialen, 
elegante ontwerpkeuzes en 
een oogverblindende 
uitstraling. Deze moderne 
design-eilandkeuken kan 
zomaar uw droomkeuken zijn! 
Uiteraard springt de houten 
kastenwand direct in het oog. 
Toch is het ruime kookeiland 
zonder meer de absolute 
blikvanger in dit betoverende 
ontwerp. Strak-modern, maar 
tegelijkertijd knus en prettig. 
Deze comfortabele droom-
keuken heeft u werkelijk álles 
te bieden…

introduceert

messing patina 
finish

Deze afwerking is als een goede fles wijn. Of een 

tas van het beste leer. Geef hem de tijd om te rijpen, 

en hij wordt mooier en alsmaar meer van jou. 

Daar waar jouw vingertoppen de kraan vastpakken, verkleurt het oppervlak. 

Door dit natuurlijke proces wordt jouw kraan veel meer dan die praktische 

keukenhulp. Een persoonlijk sieraad voor op het aanrecht.

De Fusion en de Classic Fusion kranen van Quooker zijn verkrijgbaar in messing 

patina. Zoals alle Quooker-kranen geeft de Fusion direct koud, warm en 

100°C kokend water en bespaart je veel tijd, energie en ruimte in de keuken. 

Wil je ook koel bruisend en ge�ilterd water? Combineer de Fusion messing 

patina dan met de CUBE om alles uit je Quooker-kraan te halen.

Ga naar quooker.nl voor meer informatie 

de  mooiste  keukentrends

14.995,-
compleet voor

Gezien
op TV

kijk voor meer informatie op schefferkeukens.nl    32    één aanspreekpunt naast de mooiste en beste producten bieden wij u service van absolute topkwaliteit!

Servicemedewerker binnendienst
Full time functie

Ben je servicegericht en hou je van de uitdaging om elke klant 
tevreden te zien? Werk je graag in een goed gestructureerde 
organisatie met vakkundige collega’s? Dan is dit je kans!

De werkzaamheden:
• je verwerkt serviceverzoeken die binnenkomen per mail of na 

telefonisch contact. De benodigde acties zet je in gang door ze in 
het geautomatiseerde systeem te registreren en daar waar nodig 
bestel je vervangende onderdelen bij onze leverancier;

• je bewaakt de levertijden en de status van de lopende service acties;
• je bent het eerste aanspreekpunt voor servicevragen van klanten;
• jouw correcte en tijdige afhandeling van de correspondentie met de 

klant verhoogt de klanttevredenheid.

Onze ideale kandidaat:
• is ondernemend en werkt resultaat- en klantgericht. Je weet anderen 

hier in mee te nemen;
• beschikt over sterke positieve communicatieve vaardigheden, zowel 

in woord als in geschrift;
• is betrouwbaar in het nakomen van gemaakte afspraken;
• beschikt over een flexibele instelling ten aanzien van taken. Je veert 

mee met het werkaanbod en de prioriteiten die gesteld moeten 
worden;

• voert de benodigde administratieve werkzaamheden secuur en 
consequent uit;

• gaat goed om met (werk)druk en soms veeleisende uitingen van 
klanten.

(Aankomend) keukenmonteur
Full time functie

Ons team van 10 eigen monteurs zorgt ervoor dat elke keuken 
vakkundig wordt geplaatst. Als (aankomend) keukenmonteur 
wordt je in de eerste periode intern opgeleid door onze ervaren 
monteurs. Je krijgt de beschikking over een eigen bus gevuld met 
het beste gereedschap. En natuurlijk voorzien we je van de nodige 
bedrijfskleding.

Herken je je in de volgende eigenschappen?
• houdt van aanpakken;
• werkt opgeruimd en nauwkeurig;
• klantvriendelijke omgang;
• stelt kwaliteit boven snelheid.

Ben je voorzien van de volgende bagage?
• vaktechnische kennis en inzicht;
• zelfstandige instelling;
• a� initeit met houtbewerking;
• relevante werkervaring niet vereist.
Dus zijn wij op zoek naar jou! 

Meld je aan voor een 
oriënterend gesprek.

Inschrijvingen tot 1 maart 2020.

Ben je voorzien van de volgende bagage?
• vaktechnische kennis en inzicht;

• a� initeit met houtbewerking;
• relevante werkervaring niet vereist.

Inschrijvingen tot 1 maart 2020.

niet alleen een betere keuken 
maar ook een betere toekomst?

Vanwege aanhoudende groei en ver-
dere professionalisering zijn we op 
zoek naar aanvulling van ons team in 
diverse disciplines. Voor beide vaca-
tures is geen relevante werkervaring 
vereist. Een (interne) opleiding zorgt 
voor de nodige ondersteuning om uit-
eindelijk zelfstandig te kunnen functi-
oneren.

Wij bieden in beide vacatures een 
uitdagende baan in een groeiend 
en gestructureerd familiebedrijf. Je 
geniet van een grote mate van zelf-
standigheid en werkt samen in een 
prettige werksfeer. Met uitstekende 
arbeidsvoorwaarden en uitzicht op 
een vaste aanstelling.

Iets voor jou?
Ben je geïnteresseerd in één deze 
functies dan kun je jouw sollicitatie 
met C.V. richten aan de heer T. Jansen,
t.jansen@sche� erkeukens.nl Scheffer,

een frisse kijk 
op keukens

Kijk voor meer informatie op 
www.sche� erkeukens.nl

Scheffer Keukens zoekt nieuwe collega’s



Perfect voor de koude januarimaand: robuuste 
pasta carbonara. Uiteraard zoals het hoort 
met spaghetti en lekkere ingrediënten als 

pancetta, pijnboompitjes en sojaroom.

Lees hier het hele recept:
demooistekeukenwinkel.nl/recepten

PaSTA

Recept!

Carbonara

huiscollectie comet

Een eigentijdse lee�keuken met een verrassend ruimtelijke opstelling. De greeploze 
kastenwand geeft veel extra opbergruimte en zorgt voor een luxueus eff ect. Daarnaast 
biedt het kookeiland genoeg werkruimte voor avonden vol kookplezier én woongenot.

Eigentijds en luxueus

9.995,-
compleet voor

Robuust, stoer en eigenwijs: het zijn drie kenmerkende eigenschappen van deze moderne keuken. 
Vooral de betonlook en de fraaie kastenwand zorgen voor een krachtig eff ect. Maar vergis u niet: 
deze tijdloze industriële keuken is veel méér dan alleen een stoer plaatje. Met haar ruime opberg-
ruimte en grote gebruiksgemak bevat deze topkeuken ook voldoende zachte eigenschappen…

Stoer met veel opbergruimte

Let's get
 Industrial!

huiscollectie comet

7.495,-
compleet voor

Koken in het middelpunt

Heerlijk uitgebreid koken en toch contact houden met gasten. Een kookeiland is ideaal voor 
gezellige avonden met vrienden en familie. Het strakke keukenblok gaat geheel op in de ruimte 
vanwege de rustige kleursamenstelling. Een praktische en basic keuken met veel grote lades voor 
extra opbergruimte. Of u nu groot of klein woont, deze moderne keuken past in ieder interieur.

keukende duurzame

de mooistekeukentrends

9.995,-
compleet voor huiscollectie laser briljant wit

Moderne keuken met veel opbergruimte

De hoogglans witte kasten en het mat witte werkblad geven Keuken Cristall een frisse en moderne twist. De keuken biedt u 
veel opberg- en werkruimte en de speelse indeling maakt van uw keuken een absolute eyecatcher die u niet snel zal vervelen! 

10.995,-
compleet voor

Er is tegenwoordig veel aandacht voor een 
duurzame leefstijl. Tijdens het oriënteren naar 

een nieuwe keuken, kunt u hier goed op inspelen. 
Zo kunt u kiezen voor verantwoorde materialen 
en energiezuinige apparaten, maar er is meer 
dat u kunt doen. Wist u bijvoorbeeld dat een 

inductie kookplaat zuiniger is dan koken op gas 
of keramisch? Bij inductie verlies je bijna geen 

warmte en de bereidingstijd is korter. En met een 
kleine boiler in uw keuken is water direct warm. 

Dat scheelt wachten, maar ook verspilde energie. 
Keuzes die uiteindelijk het verschil maken. 

huiscollectie cristall

kijk voor meer informatie op schefferkeukens.nl    54    De Huiscollectie een zeer compleet en ergonomisch concept, waarmee al uw wensen gerealiseerd kunnen worden!



huiscollectie breda

Modern met een verrassende twist

Keuken Breda is een modern klassieke keuken die niet alleen 
praktisch is ingedeeld, maar ook speels oogt!

Rustgevend en tijdloos

8.995,- Speels
contrast

huiscollectie Lotus
landelijke luxe

Lotus is een trendy, landelijke keuken met veel opbergruimte waarin u heerlijk uitgebreid 
kunt koken. Door de vele kasten heeft u lekker veel opbergruimte. Het grove zwarte werkblad 
en een landelijke oven zorgen voor een stoer contrast. Geweldig, u mag weer koken!

11.495,-
compleet voor

6.995,-
compleet voor

huiscollectie laser soft

Een keuken wordt steeds meer onderdeel van onze 
woonkamer en woonstijl. Tegelijkertijd is het de 

plek waar u tot rust komt aan het einde van de dag. 
Geen wonder dat er steeds meer aandacht is voor 
het personaliseren van de keuken. Stem kleuren, 

materialen en afwerkingen af op uw interieur, 
of ga voor een rustige basis waarin u regelmatig 

accessoires kunt wisselen. Als trend zien we 
veel natuurlijke materialen als marmer, 

beton en hout terug.

keuken
Persoonlijke

Contrastrijke keuken

Wat is hij stoer, onze nieuwe Laser Soft keuken. De combinatie 
van hout en de kleur zwart zorgen voor deze robuuste 
uitstraling. De houten kastjes vallen direct in het oog, terwijl 
de witte greeploze kastenwand veel opbergruimte biedt.

de mooistekeukentrends

Stijlvoleiken

6.695,-
compleet voor

huiscollectie toronto grijs eiken
Rustgevend en tijdloos

In deze keuken komt u helemaal tot rust. Het vergrijsde eiken oogt prachtig in combinatie met het 
speelse van open kasjes en planken. Met Toronto haalt u een sfeervolle en moderne keuken in huis.

8.995,-
compleet voor

kijk voor meer informatie op schefferkeukens.nl    76    keukenstijlen welke stijl ook bij u past, u krijgt bij ons altijd een maatwerk keuken.



Om als een blok
   voor te vallen!

huiscollectie uno grafietzwart

Zwart is het nieuwe wit

Maak een statement met de Uno gra�ietzwarte keuken. Zeker gedurfd, 
maar verbazingwekkend goed te combineren met iedere stijl. 
De keuken is stoer, luxe en stijlvol tegelijkertijd. Ook in een compacte 
ruimte kunt u zo �link uitpakken met een speelse keuken. 

7.995,-
compleet voor

betaalbare keukens
van hoogwaardige kwaliteit!

De keukens die wij voor u hebben samengesteld zijn altijd van 
de beste prijs en de beste kwaliteit! Zo weet u zeker dat, indien 
u een nieuwe keuken aanschaft, u langdurig kunt genieten van 
een gloednieuwe, duurzame keuken!

deskundig en persoonlijk advies  |  gratis inmeten van uw keuken  |  een vrijblijvende offerte met verse koffie

* Alle genoemde acties en aanbiedingen gelden tot 14 dagen na verspreiding van deze folder. Voorwaarden van de acties zijn in de winkel in te zien. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Alle genoemde prijzen in euro's.

Scheffer Keukens openingstijden

Gildenweg 1
7021 BS Zelhem

T 0314 623 658
E info@schefferkeukens.nl

schefferkeukens.nl

Maandag 09:00 - 17:30
Dinsdag 09:00 - 17:30
Woensdag 09:00 - 17:30
Donderdag 09:00 - 17:30
Vrijdag 09:00 - 21:00
Zaterdag 09:00 - 16:00
Zondag gesloten


