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De showroom ademt een ontspannen en huiselijke sfeer. De overzichtelijke 
inrichting leidt de bezoeker langs de diverse opties en geeft een goed beeld van 
de verschillende typen sfeervolle keukens en het gevarieerde materiaalgebruik. 
Van hoogglans wit, tot landelijk massief hout en alles daar tussen in. In de 
gebruikskeuken kan apparatuur worden gedemonstreerd, even verderop kunnen 
keuzes rustig overdacht worden in de gezellige loungehoek. Een keukenzaak van 
deze tijd, met een actueel, sfeervol en kwalitatief hoogwaardig aanbod.  

www.keukenstudioopmaat.nl
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Keukenstudio Op Maat aan de Roermondseweg is waar-
schijnlijk de jongste keukenzaak in Weert en omstreken. 
In oktober jl. bestonden zij één jaar. Een turbulent jaar 
waarin de zaak zonder veel marketinginspanningen onge-
kend succesvol werd. Rheny Martens (36) links op de foto, 
Ralph Steijvers (32) en Marco Vandewal (37) staan pal 
achter hun bedrijf. Jarenlange ervaring in de productie, 
samenstelling en verkoop van keukens zijn daarvoor de 
deskundige basis. Met kennis van hedendaagse woonstij-
len en actuele technieken adviseren zij op maat. 

Keukenbladen in beton- of houtlook, van Dekton, composiet, 
keramisch of natuursteen. Het keukenmeubel uitgevoerd in massief 
hout of gespoten MDF. Voor een persoonlijke touch kan eventueel 
gekozen worden voor een aluminium achterwand in een kleur naar 
wens. Bij de advisering over keukenapparatuur wordt rekening 
gehouden met manieren om gezond en energiezuinig te koken: de 
stoomoven vervangt zoetjes aan de magnetron, de gaskookplaat 
maakt plaats voor de inductie kookplaat.   

Keukens worden hetzij volledig zelf geproduceerd, hetzij ingekocht bij vaste 
leveranciers. Ze worden echter altijd afgestemd op de wensen van de klant 
en de mogelijkheden ter plaatse. “Alles is mogelijk, ik heb nog nooit ‘nee’ 
gezegd tegen een klant”, aldus eigenaar Marco Vandewal. “Als de klant de 
uitstraling, de kleur, het materiaal en de apparatuur heeft gekozen, zorgen wij 
voor de perfecte realisatie van hun wensen, inclusief duurzaam binnenwerk en 
passend keukenbeslag (lades, scharnieren en grepen). Jarenlang kookplezier 
gegarandeerd.”

Keukenstudio Op Maat beperkt zich niet tot het produceren 
en verkopen van keukens. Ook voor inloopkasten, 
badkamermeubels, tafels en meer kunt u er aankloppen. Core 
business is echter het meubel in het hart van het huis: de 
keuken.

Van advies tot volledige installatie van uw keuken. Bij nieuw-
bouw of renovatie wordt alles via Keukenstudio Op Maat 
verzorgd: het aanleggen van leidingen voor water en stroom, 
stucwerk, plaatsing en installatie van de keuken en de elektri-
sche apparatuur. 

Trends komen en gaan. Zo ook trends binnen het keukenwezen. 
Barretjes met hoge stoelen zijn terug van weggeweest. Het be-
kende kookeiland blijft nog wel een tijdje, volgens Marco. Het 
keukenmeubel wordt in kleurstelling, vormgeving en afwerking 
steeds meer afgestemd op de rest van het interieur. Een rustige 
uitstraling en tijdloosheid zijn belangrijke elementen bij de 
advisering.  


