
Sjoukje67 kinderkeukentjes  
2015 

 -het mooiste keukentje voor een kleine chef kok! 
• Handgemaakt  

• Hout FSC keurmerk 

• Incl. hand smeedwerk kraan 

• Incl. RVS spoelbak 

• Beits naar keuze* 

• Stof naar keuze* 

• Volledig onderling te combineren  

• Bijpassende Schort- en Baksetjes verkrijgbaar  

Voor afwerking- en stofkeuze zie laatste pagina 
 

 

 



Leuk dat we je de online brochure van onze kinderkeukentjes mogen aanbieden! 

Je vindt hier alle keukentjes, incl. de specifieke beschrijving, afmetingen en 

prijzen. 

 

Een Sjoukje67 keukentje past naadloos in een landelijk én modern interieur door 

het  bescheiden kleurgebruik en gebruik van natuurlijke materialen.  

Het leuke van een Sjoukje67 keukentje is dat je je  ‘savonds als de kleine slaapt  

Je niet ergert dat het nog in de kamer staat, ten eerste omdat er volop bergruimte 

in zit (alle potten en pannen kookgerei kunnen opgeborgen) en ten tweede: het is 

zo mooi dat het eigenlijk meer een mooi pronkstuk is i.t.t. plastic speelgoed in 

harde kleuren die dissoneren in je interieur ;-)  

 

Een Sjoukje67 keukentje wordt volledig met de hand gemaakt, afgestemd op 

jouw wensen, je hebt de keuze uit 5 verschillende stofsoorten, tegen kleine 

meerprijs kunnen we zelfs jouw eigen stof verwerken! Ook wat betreft de 

afwerking kan er gekozen worden uit 2 verschillende wassingen, wat betreft 

Roosje, ons retro keukentje zelfs uit 4 verschillende kleurtjes!  

Ook de bijpassende schort- en baksetjes worden met de hand gemaakt en zijn 

leverbaar in de stof naar keuze. 

 

Kortom, een Sjoukje67 keukentje is een aanschaf voor heel lang speelplezier, en 

een prachtig  erfstukje voor later!  

 

Sjoukje67 keukentjes zijn zo leuk en lief, ze hebben een heel hoog ‘aaaagh’ 

gehalte!  

 

 

 

 



              Aanrechtje JISKE €129,-  

Fornuisje JISKE €119,- 

Voor afwerking- en stofkeuze: laatste blad 

JISKE 



Voor afwerking- en stofkeuze: laatste blad 

Jiske 

met bijpassende buffetkast en plexiglas ovenruitje 

en witte werkbladen   

Buffetkast: €159,- 

Fornuisje: €139,- 

Aanrechtje: €139,- 

Afwerking: old-grey 



POPPE 

KEUKENTJE Poppe volledig vervaardigd uit pallethout 

Voor een nog landelijker uitstraling!  

Fornuisje: €149,- 

Aanrechtje: €159,- 



Combikeuken JILKE  

Aanrechtje en fornuisje in één, opgeschilderd 

overn’ruitje’formaat:  78x50x100cm 
€289,- 
Afwerking: white wash 
 

Bijpassende buffetkast: €159,- 
 

Voor afwerking- en stofkeuze: laatste blad 



Combikeuken JISKE smal  

Smalle combikeuken JISKE  met graniet look 

aanrechtblad 

Afm. 75  x50x100cm 
€249,- 
Afwerking: old-grey 

Bijpassende buffetkast: €159,- 



Combikeuken JILKE bovenkastje 

Combikeuken JILKE met bovenkastje en  

Plexiglas ovenruitje €309,- 

Afwerking: white wash 

 

Voor afwerking- en stofkeuze: laatste blad 

 

 



       Keukentje LOTTE 

Combikeukentje met graniet look aanrecht met ‘tegeltjes’ 

spoelbak €319,- 

Afwerking dubbel white-wash 
Voor afwerking- en stofkeuze: laatste blad 
 



ROOSJE 

Ons keukentje Roosje heeft een heel andere uitstraling 

dan ons andere landelijke keukentjes, de ‘moderne’ 

keuken van rond 1960 en dat voor mini mensjes van 

nu! Roosje: op en top retro, verkrijgbaar in heerlijke 

vintage kleurtjes: lichtgeel, zachtroze, lichtgroen en 

lichtblauw! 

Buffetkast: €159,- 

Aanrechtje: €149,- 

Fornuisje: €149,- 



Aanrechtje JILKE €139,- 

Fornuisje JILKE €129,- 

Afwerking: old-grey / wit 

Voor afwerking- en stofkeuze: laatste blad 
 

JILKE 



PANNETJES 
 

In een echte keuken horen 

natuurlijk de beste pannen! 

 

Wij van Sjoukje67 zijn op zoek 

gegaan, we wilden natuurlijk wel 

pannetjes die qua uitstraling 

helemaal in de nostalgische sfeer 

pasten, en zonder op te scheppen;-

) we zijn daar wél in geslaagd! 

Emaillen en metalen pannetjes met 

RVS accessoires, die wij speciaal 

bewerken zodat ze aan het 

authentieke lepelrekje passen. 

 

Prijzen: 

• Roze €27,50 

• Groen €10,- p.s. 

• Rood €22,50 

• RVS €15,- 

• Blauw €22,50 
 
 



SCHORTSETJES 
• schortje 
• 2 pannenlapjes 
• handjesdoek 
• vaatdoekje 
• afwasborsteltje 

                 €23,50 



Maten, stofkeuze, afwerking 

Voor de gordijntjes kan er gekozen worden  uit bovenstaande stofjes, de 
linnen stof leent zich uitstekend om een eigen tekst op aan te laten brengen 
(meerprijs €10,-), 
Wat betreft de wassingen: wij maken gebruik van onze unieke old-grey 
beits, of de white-wash en desgewenst dubbel white-wash. 
Voor het aanrecht/werkblad kan gekozen worden voor de ‘graniet’ 
afwerking 
Onderling kan alles gecombineerd worden. Bijv. een ‘tegeltjes’ spoelbak 
i.p.v. RVS spoelbak, een bovenkastje, een extra handdoekrekje enz. enz.  
Jouw ideeën, jouw maatwensen kunnen we voor je maken! 
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Afmetingen standaard: 
Aanrechtje, fornuisje,  
Buffetkast:        
40x50x100cm  
combi:              
78x50x100cm 
combi smal: 
75x50x100cm 


