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PASSIE

De geschiedenis van de keuken 
is ook de geschiedenis van onze onderneming.
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SINDS 1956 
EEN BEGRIP IN DE REGIO

De geschiedenis van de keuken is ook de geschiedenis van onze onderneming.
Van bouwmaterialen als bouwservice Vissers tot design keukens, van de eerste standaard keukenblok tot de

nieuwe inrichtconcepten waarin de laatste trends worden verwerkt. Sinds de oprichting van ons bedrijf  in het
jaar 1956 waarderen onze klanten onze betrokkenheid en advies. Een begrip in de regio.

Wij gaan voor het beste advies - en anders niets. Wij blijven onszelf  trouw,
waardoor onze klanten ons ook trouw blijven.
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VAN DE OPRICHTER
NAAR DE HUIDIGE LEIDING

Piet Vissers legt in 1956 de basis voor onze organisatie 
als bouwmaterialenbedrijf. In 1976 wordt het bedrijf  
bouwservice Vissers opgericht, bekend in de regio als 

“Piet Vis”. Het bedrijf  wordt in de roerige 
jaren 80 overgenomen door zijn schoonzoon en dochter, 

die met het ontwerpen en leveren van keukens 
en badkamers naam maakten tot over 

de regionale grenzen.

In 1996 verhuisd het bedrijf  naar haar huidige locatie 
waar het huidige management vanuit de zelfde gedachte en 

betrokkenheid bijzondere keukens ontwerpen en leveren. 
‘Het gaan voor het beste’ 

kenmerkt onze onderneming tot op heden.
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KEUKENONTWERPERS 
OOSTERHOUT

SieMatic. De naam die op de gevel prijkt, verwoordt perfect wat het
bedrijf  als sinds 1956 zo toonaangevend maakt in Noord-Brabant: het ontwerpen van

praktische en bijzondere keukens. In de ruime, moderne showroom wordt het keukenaanbod
perfect gepresenteerd. Het assortiment is dermate samengesteld, dat er voor iedere smaak en ieder

budget een keuken te vinden is. Dit komt niet in de laatste plaats door SieMatic. Het Duitse topmerk
maakt het mogelijk om alle stijlen aan te bieden. Van strak en modern tot romantisch of  klassiek. 

De producten van SieMatic behoren tot het topsegment en het merk heeft zijn eigen publiek
dat de kwaliteit van SieMatic kent en er om die reden bewust voor kiest. Daarnaast voert

Keukenontwerpers Oosterhout een eigen lijn onder de naam Fusion Design keukens. 
Ook dit zijn kwaliteitskeukens, voor minder gaat men namelijk niet,

maar wel aanmerkelijk voordeliger geprijsd.



KEUKEN VOOR DE 
HOOGSTE EISEN 

‘’T LIEFST HET BESTE’

Met een keuken doe je gemiddeld 15 tot 20 jaar.
Daarom loont het de moeite om in de zekerheid te investeren

dat uw keuken niet morgen al van gisteren is. 
Het bezit van een SieMatic stelt gerust, want hij blijft van waarde. 

Dat komt door de uiterst individuele
opties qua indeling, uitvoering en uitrusting, uitstekende dienstverlening

voor en na de koop en vooral de exclusieve kwaliteit, die wordt gewaarborgd
door het gebruik van uitsluitend hoogwaardige materialen, grote precisie

tijdens de fabricage en strenge controles voor, tijdens en na de
vervaardiging. Geheel volgens de bedrijfsfilosofie van SIeMatic

‘’t Liefst het beste’

SieMatic Kwaliteit
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Wat begon met een vonk... …heeft zich ontwikkeld tot een icoon.

The difference is Gaggenau.
30 jaar lang hebben we gewerkt aan het perfectioneren 
van deze oven. Onze nieuwe uitvoering accentueert zijn 
onderscheidend ontwerp: een imposant deurpaneel van  
90 cm breed en 3 mm hoogwaardig roestvrij staal. Een 
enorme opening voor culinair potentieel.

Dit vernieuwde, handgemaakte meesterwerk vertegenwoordigt 
het hoogtepunt van onze beste principes, vaardigheden  
en ethos. Gedoopt tot de EB 333 ter erkenning van onze 
333 jarige historie.

Voor meer informatie ga naar www.gaggenau.nl
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ARCHITECTUUR. 
VAN HARTE WELKOM
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Kleur
Kleur is een van de belangrijkste design elementen in de interieurarchitectuur omdat ze 

spontaan stemmingen en gevoelens oproepen. De kleurkeus bepaalt of  een ruimte als 
uitnodigend, elegant, ruim, koel of  gezellig wordt ervaren. Om de verschillende materialen 

die in elke woonruimte gebruikt worden genuanceerd te combineren en de gewenste 
harmonie te verkrijgen, is niet alleen veel kleurgevoel nodig, maar ook een 

doordacht concept.

Achitectuur
Voor Keukenontwerpers Oosterhout heeft architectuur altijd bijzonder hoge prioriteit en 

niet alleen omdat architectuur voor onze keukens de belangrijkste basis is. Vanuit ons eigen 
gevoel voor functionaliteit hanteren wij normen die veel hoger zijn dan die welke standaard 

zijn in de branche. Architectuur brengt elke ruimte naar een hoger niveau en zorgt voor 
een persoonlijk design waarin u zich altijd thuis voelt.

 

Ruimte
Onze doelstelling is om in alle ruimtes in uw woning alles te doen wat mogelijk is om het 

verschil te maken. Daarbij baseren we ons op de nieuwste trends en inzichten.  
Laat u begeleiden door één van onze onafhankelijke interieurarchitecten, om er zeker van 

te zijn dat al uw woonwensen daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Verlichting
Nergens wordt verlichting zo gewaardeerd dan in de keuken. Functionele en sfeerverlich-

ting. Daarom is het van belang om juist hier de juiste verlichting van hoge kwaliteit en 
perfecte uitstraling toe te passen. 

Innovatieve verlichtingssystemen met hoogste flexibiliteit geven elke woonruimte de nodige 
persoonlijke meerwaarde.









Wat in 1970 begon met een even simpel als
revolutionair idee van Henri Peteri, de uitvinder

van de kokendwaterkraan, is inmiddels voor
honderdduizenden gebruikers over 

de hele wereld de dagelijkse realiteit.

Vele malen per dag ervaren zij het
gemak van direct kokend water uit de kraan en de rust

die dat brengt in huis. Want zeg nou zelf: er is toch
eigenlijk geen dag waarop je níet iets beters hebt te

doen dan wachten tot het water kookt?

Wachten tot het water kookt?
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MAATWERK
IN KEUKEN & INTERIEUR

Een designkeuken kan heel stylish zijn, maar vaak blijft het daar ook bij.
Onder exclusief  keukendesign verstaan wij: keukenvormen, proporties en -materialen die tijdloos zijn,

die heel persoonlijke wensen qua functie en esthetiek vervullen, volmaakt in de interieurarchitectuur geïntegreerd 
zijn, flexibel uit te rusten zijn en zo individueel ingericht kunnen worden dat ze perfect in uw leven passen. 

Groot of  compact, met of  zonder kookeiland, in lak, hout, kunststof  of  roestvrij staal: de meest actuelevoorbeelden
van het tijdloos elegante keukendesign ervaart u live in onze showroom.
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BENADRUK HET 
BUITENGEWONE VAN HET 

ALLEDAAGSE

Ontdek eindeloze mogelijkheden met inbouwapparatuur van Siemens, 
waarbij de nieuwste technologie, ultiem gebruiksgemak en hoogstaand design centraal staan. 
Huishoudelijke apparaten zijn het hart van iedere keuken. En Siemens is vastbesloten deze 

ruimte te veranderen in een sociaal middelpunt - het alledaagse verbeteren en 
opwindende mogelijkheden mogelijk maken. 

 
Om dat te bereiken, moet je buiten de gebaande paden treden. 

Daarom heeft Siemens gekozen voor een innovatieve benadering 
voor het bouwen van een keuken die alle voordelen 

van de inbouwapparaten vertegenwoordigt.
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UNIEKE KEUKENS

Wat opstelling, ontwerp en uitrusting betreft, biedt de keuken veel speelruimte aan creativiteit. 
Voor steeds meer mensen is de keuken de belangrijkste en meest gebruikte ruimte. Voor hen verrichten wij 

intensief  werk, om het thema keuken steeds opnieuw te interpreteren en oplossingen te ontwikkelen 
waarbij emotie een net zo’n grote rol speelt als functie.
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GEDREVEN DOOR DESIGN

Dat betekent voor ons dat we innovatieve functies ontwikkelen en vormgeven op zo’n manier dat ze zich 
nagenoeg onzichtbaar in de vormentaal van de meubels voegen. Keukens van Keukenontwerpers Ooster-
hout laten zich perfect in iedere soort architectuur integreren in plaats van zichzelf  of  zijn functionaliteit 

centraal te stellen. Zo ontstaan ruimtes met een bijzondere persoonlijkheid en tijdloze elegantie.
 

Uitstekend keukendesign
Tot de meubels van erkend hoge designkwaliteit horen niet alleen stoelen, tafels en lampen maar ook talrijke 

keuken-ontwikkelingen: keukenprogramma’s en opbergelementen die internationaal erkende designprijzen 
winnen en zich steeds weer een plek in de geschiedenis van het 

productontwerp en keukendesign weten te veroveren.
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GEEF UW KEUKEN EEN TWEEDE LEVEN

Uw oude keuken is geld waard. Naast dit bijzondere voordeel demonteren 
en voeren wij uw keuken vakkundig af. Uw oude keuken krijgt via ons een tweede leven.  
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ONS MEEST WAARDEVOLLE KAPITAAL ZIJN 
ONZE MEDEWERKERS

Onze kwaliteit ontstaat niet alleen door de bijzondere keukens die wij telkens weer mogen leveren,
maar vooral ook door de kwalificaties van onze medewerksters en medewerkers: in hun vaak langdurige 

trouw aan de onderneming verwerven zij grote competentie in hun betreffende vakgebied, die ze met 
hartstocht en enthousiasme voor ons gezamenlijke doel inzetten: samen voor het beste resultaat. 
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HET DESIGN VAN FUSIONDESIGN 

Fusion Design keukens hebben een modern design en zijn in technologisch opzicht vooruitstrevend. 
Ons huismerkkeukens zijn verkrijgbaar in diverse designlijnen en kleurwerelden en zijn qua vorm, materiaalgebruik 

en functionaliteit volledig op elkaar afgestemd. In welke stijl uw huis ook is ingericht: 
een Fusion Designkeuken past perfect en is voordelig in prijs. 

o o s t e r h o u t

PAGINA_43



IMMER BESSER

Er zijn veel goede redenen om voor Miele te kiezen. Sinds de oprichting 
in 1899 is het motto ‘immer besser’. Dat betekent ‘steeds betere producten maken’ 

Trouwaan deze filosofie produceert Miele producten van een bijna spreekwoordelijk 
hoge kwaliteit. Voor onze klanten betekent dit de geruststellende zekerheid dat ze de beste 

huishoudelijke apparaten in huis halen. Dit maakt Miele uniek.Een goed doordachte keuken 
is niet alleen praktisch, maar past ook naadloos in uw interieur. De apparaten van Miele sluiten 

hier perfect op aan, apparaten zijn immers de basis van iedere keuken. Elk Miele-apparaat 
is eenvoudig te bedienen en alle onderdelen zijn zodanig gemaakt dat ze makkelijk schoon 

te maken zijn. En het design? Dat is tijdloos. Ze worden – net als de keuken - gemaakt 
voor een zeer lange levensduur.
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Voor onze klanten betekent dit de geruststellende zekerheid dat ze de beste huishoudelijke
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Elk Miele-apparaat is eenvoudig te bedienen en alle onderdelen zijn zodanig gemaakt dat ze 
makkelijk schoon te maken zijn. En het design? Dat is tijdloos. 

Ze worden – net als de keuken - gemaakt voor een zeer lange levensduur.

Ontdek de laatste innovaties:
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Met de TwoInOne-inductiekookplaat 
van Miele kunt u maximaal genieten 
van het ruimtegevoel in uw keuken. 

De sterke en toch stille werkbladafzuiging 
zorgt daarbij voor het effectief  
verwijderen van kookluchtjes. 

En dankzij de pan- en pangrootteherkenning 
kunt u uw pannen overal op deze 

kookplaat plaatsen.
 

Maximale vrijheid dus.

Maximale vrijheid tijdens het koken.



Pure designs met veel rechte lijnen bepalen al vele jaren 
het moderne wonen. Keukens in deze stijl beschikken 

over een tijdloze elegantie, waardoor ze een 
designobject genoemd mogen worden. 

 
Miele voegt nu aan deze stijl een geheel nieuw, innovatief  
design toe: ArtLine. De ArtLine-apparaten van Miele zijn 

volledig greeploos,dankzij de Touch2Open en 
SoftOpen-technologie.

Perfectie door eenvoud

Een wijnklimaatkast van Miele biedt de optimale omstan-
digheden voor het bewaren van de beste wijnen. 

Afhankelijk van de wijnsoort kunt u de verschillende 
temperatuurzones in de wijnklimaatkast tot op de graad 

nauwkeurig afzonderlijk instellen. 
 

Zo kunt u uiteenlopende wijnen tegelijkertijd bewaren 
onder optimale omstandigheden. De uitvoering van elke 
wijnklimaatkast is zo individueel als de wijnen zelf. Door 
het grote aantal uitvoeringen kunnen ze perfect worden 

geïntegreerd in het ontwerp van uw keuken of  
woonomgeving en vormen ze een absolute 

blikvanger als designobject.

Genieten in Stijl











LEVERING & MONTAGE

Bij Keukenontwerpers Oosterhout staat montage en service hoog 
in het vaandel: Vanaf  de voorbereiding tot ver voorbij oplevering.Wij ruilen eventueel uw oude 

keuken in, demonteren uw oude keuken, leggen leidingwerk aan en installeren uw nieuwe keuken. Het hele 
pakket in één hand; dat scheelt u een hoop georganiseer. Keukenontwerpers heeft hiervoor een eigen 

montageteam in dienst. Bij keukenontwerpers Oosterhout hebben we alles in eigen hand en 
onder één dak. Daardoor zijn we in staat snel en efficiënt hoogwaardige kwaliteit 

te leveren. Naast een hecht team vol vakmensen hebben we alle 
benodigdhedenen en machines in huis. Ons montageteam staat altijd voor u klaar. 
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PASSIE VOOR KOKEN, 
PASSIE VOOR KWALITEIT

We love to cook. 
Al 70 jaar lang toont ATAG haar passie voor koken in de vorm van kwalitatieve keukenapparatuur. 

Prestaties gebruiksvriendelijkheid, uitstraling en ruimtelijkheid. Alles moet tot in de kleinste details kloppen om 
de tijd in de keuken tot een inspirerende kookbeleving te maken. Koken is een feest. 

 
We love to cook gaat over passie. Passie voor koken en passie voor kwaliteit. 

De toewijding en gedrevenheid die onze oprichters aan de dag legden bij de totstandkoming van het 
eerste tweevlamskomfoortje heeft het ontwikkelings-DNA van ATAG bepaald. Met eenzelfde bezieling als in de 

beginjaren zetten wij ons in voor de realisatie van de meest kwalitatieve producten. Zij het met een 
voor de hand liggend verschil: de passie waarmee we de ATAG apparatuur ontwikkelen 

is volledig gericht op de aspiraties van de huidige generatie gebruikers.Of  het nu gaat om de 
stijlvolle afwerking, de intuïtieve bediening of  de ingenieuze bereidingswijzen, 

ATAG is de standaard voor iedereen die zijn ziel en zaligheid in het bereiden en genieten van de 
heerlijkste gerechten wil leggen. ATAG kies je als je van koken en kwaliteit houdt.
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De Waard 4
4906 BC Oosterhout

Tel: 0162 454 978

Openingstijden:
Dinsdag t/m Vrijdag 10:00 – 17:30

Zaterdag 10:00 – 17:00

keukenontwerpersoosterhout.nl
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keukenontwerpersoosterhout.nl


