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Erik Grevers, eigenaar Tolkamp keuken- en baddesign 
Roel de Jong, adviseur baddesign 

ONS MOTTO:  
DENK ANDERS,  
KIJK OPNIEUW 
EN DURF MEER

 Het volledige keukenadviesteam 

 Alle mooie projecten maken we samen met dit prachtige team
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WIJ CREËREN 
NIET ZOMAAR EEN 

KEUKEN, MAAR 
UW KEUKEN 

Tolkamp is Tolkamp. Denk anders, kijk opnieuw en durf meer. Deze kern
waarden zitten diep verankerd in ons bedrijf. Van ontwerp tot oplevering 
halen wij als team het onderste uit de kan. Die uitdaging gaan wij elke dag 
aan! Onze adviseurs zoeken telkens naar verrassende, slimme en mooie 
oplossingen. Zij denken verder dan wat voor de hand ligt en kijken kritisch 
naar uitdagingen. Wij zijn betrouwbaar, maken transparante afspraken 
én komen afspraken na. Met ons hechte en professionele team onder 
leiding van eigenaar Erik Grevers streven we ernaar om van uw keuken of 
badkamer een geslaagd project te maken.
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Bij ons komt men niet zomaar ‘langs’, maar komt men ‘binnen’. Geen 
schreeuwende borden met kortingen en acties, wij bieden mooie keukens 
en badkamers met slimme oplossingen. Dagelijks staan onze adviseurs voor 
u klaar om naar u te luisteren en rustig naar ideeën en oplossingen te kijken. 
Wij durven met verras sende mogelijkheden te komen, waaraan u in eerste 
instantie niet zou hebben gedacht. Als aan alle wensen is voldaan, kijken we 
of dit budgettair ook haalbaar is. Tijdens een tweede gesprek bieden wij een 
mooi ontwerp en een transparante offerte. Zo ziet u wat u écht betaalt, zonder 
vage kortingen en acties. Dat hoort bij ons gedachtegoed. 
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Een mooi en passend ontwerp is slechts het begin van het proces. 
Installatie, montage en nazorg zijn minstens zo belangrijk. Omdat wij er 
zeker van willen zijn dat een ontwerp succesvol wordt uitgevoerd, hebben 
wij eigen monteurs. Wij werken vanuit kwaliteitsoogpunt en niet uit tijdsnood. 
Daarnaast zijn onze vakmensen niet alleen goed in keukens, maar ook in 
timmer, tegel of sloopwerk. Ook na montage zijn wij uw aanspreekpunt. 
Service aan keuken en apparatuur kan gewoon aan ons gemeld worden; 
dat hoeft niet via aparte leveranciers of belcentrales. Vervolgens zorgt onze 
servicemonteur ervoor dat er een passende oplossing wordt gevonden.

TOLKAMP SERVICE: 
VAN SLOPEN  
TOT KOKEN
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Een keuken is pas echt gelukt als het niet zomaar ‘een’ keuken is, maar 
helemaal op maat gemaakt, passend bij de wensen van de klant. Daarvoor 
doen wij een stapje extra. Zo kijken wij regelmatig ter plekke naar de situatie 
of maken wij meerdere ontwerpen en opstellingen. Immers, elke ruimte en 
ieder project is anders en vraagt om een specifieke aanpak. In principe 
hebben wij in onze showroom drie verschillende stijlen. Modern design, 
life style en landelijk. Van elke stijl hebben wij meerdere opstellingen. Met 
fraaie 3d presentaties laten wij u graag de mooiste en meest originele 
combinaties zien.
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Mede door de vele aanvragen is Tolkamp nu ook officieel uw adres voor badkamers en 
interieurkasten. Onze nieuw ingerichte showroom laat vanaf 2021 de nieuwste bad
kamer  trends zien, aangevuld met inloopkasten, tvmeubels en meer. Hierdoor kunnen 
wij u sfeervolle totaaloplossingen bieden voor uw huis. Met dezelfde filosofie en even
veel enthousiasme als voor de keukenontwerpen werken wij nu ook elke dag aan 
de mooiste, slimste en beste badkameroplossingen. Uw badkamer wordt vervolgens 
gemonteerd door een van onze vaste krachten. Met deze ervaren vakmensen werken 
we nauw samen. Daarbij zijn zij eventueel ook in staat om andere verbouwingsprojecten 
mee te nemen. De regie ligt bij één persoon. Duidelijk en over zichtelijk voor de planning 
en de prijsopbouw. Loop binnen en laat u verrassen.
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Geen zin in het geregel rondom een verbouwing? Geen nood, wij zijn 
in staat om het gehele project uit handen te nemen. Wij noemen dat 
‘Tolkamp service, van slopen tot koken’. Hierdoor heeft de klant de zeker
heid en het gemak van een nieuwe keuken, zonder nare verrassingen 
en van A tot Z gepland. Wij zijn in staat om niet alleen een keuken uit te 
denken, maar ook grotere projecten. Bijvoorbeeld aangrenzende ruimtes of 
een complete benedenverdieping. Informeer hier zeker eens naar bij onze 
adviseurs!

12 

Tolkamp_pag 01-12_Lid ah woord.indd   12Tolkamp_pag 01-12_Lid ah woord.indd   12 28-09-20   14:0328-09-20   14:03

BINNENKIJKEN BIJ
‘We zijn blij met onze landelijke keuken van Tolkamp Keukens. Hij is perfect 
afgestemd op onze wensen en helemaal op maat.’

Joop en Brigitte
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Joop en Brigitte waren eerst bij andere keukenzaken langs geweest, maar 
pas bij Tolkamp Keukens ervaarden ze een klik. ‘Wim te Riet luisterde goed 
naar ons en vertaalde onze wensen in een uitstekend ontwerp. De keuken 
is precies geworden zoals we voor ogen hadden.’

‘DE KEUKEN IS 
PRECIES WAT 

WIJ VOOR OGEN 
HADDEN’

15
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De fraaie keuken past uitstekend bij het huis van Joop en Brigitte, een oude boerderij 
uit de negentiende eeuw. De combinatie van laden en een composieten werkblad 
dat als beton oogt, is een schot in de roos. De sfeervolle keuken komt helemaal tot 
zijn recht in deze landelijke ambiance, met een potscheuren vloer in visgraatmotief, 
gebinten en een gietijzeren kachel. Joop: ‘De keuken is op maat gemaakt, rekening 
houdend met het schuine dak en het fornuis dat we al hadden. Het resultaat mag 
er zijn!’ Hij staat graag te kokkerellen, van visgerechten tot pasta’s en van gevogelte 
tot stamppot. Ingebouwde keukenapparatuur is er vrijwel niet. ‘We vinden die niet 
passen in de landelijke uitstraling van onze keuken’, zegt Joop.

‘PRACHTIG ALS HET 
LICHT OP ONZE 

KEUKEN SCHIJNT’

16 
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Het is altijd fijn als Joop staat te koken en een ander komt er gezellig bij 
staan. Maar het mooiste moment is toch als de keuken weer helemaal 
opgeruimd is, geeft hij aan. ‘Dan schittert de keuken in volle glorie en daar 
kan ik enorm van genieten. Zeker als het buiten donker wordt en het licht 
schijnt erop: prachtig!’

17
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Met dank aan
Joop en Brigitte
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BINNENKIJKEN BIJ
‘De keuken is strak en modern, maar beslist niet saai. Integendeel, de 
speelse niveauverschillen zorgen voor een leuke uitstraling.’ De keuken 
die Martin en Francis bij Tolkamp Keukens in Winterswijk hebben gekocht, 
voldoet helemaal. ‘We zijn er blij mee.’

Martin en Francis

19
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Eigenlijk bij toeval stapte Martin Looman bij Tolkamp Keukens naar binnen. 
Het was zijn beurt om te rijden naar een voetbalwedstrijd en bij het 
wachten reed hij nog even een rondje in de buurt. Daar spotte hij Tolkamp 
Keukens en stapt er over de drempel. Niet zonder resultaat: de familie 
Looman heeft een schitterende keuken. ‘We zijn over het hele proces van 
a tot z zeer tevreden. Het advies, de begeleiding, installatie en oplevering 
waren uitstekend. We hadden de kleurstelling van de keuken en kamer al 
uitgezocht. Onze wens was een moderne keuken die niet saai zou zijn. 
Tolkamp Keukens kwam met het idee van niveauverschillen. Erg leuk!’

‘WE ZIJN OVER 
HET HELE PROCES 
VAN A TOT Z ZEER 
TEVREDEN’

20 

Tolkamp_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   20Tolkamp_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   20 28-09-20   12:1428-09-20   12:14



Eigenlijk bij toeval stapte Martin Looman bij Tolkamp Keukens naar binnen. 
Het was zijn beurt om te rijden naar een voetbalwedstrijd en bij het 
wachten reed hij nog even een rondje in de buurt. Daar spotte hij Tolkamp 
Keukens en stapt er over de drempel. Niet zonder resultaat: de familie 
Looman heeft een schitterende keuken. ‘We zijn over het hele proces van 
a tot z zeer tevreden. Het advies, de begeleiding, installatie en oplevering 
waren uitstekend. We hadden de kleurstelling van de keuken en kamer al 
uitgezocht. Onze wens was een moderne keuken die niet saai zou zijn. 
Tolkamp Keukens kwam met het idee van niveauverschillen. Erg leuk!’

‘WE ZIJN OVER 
HET HELE PROCES 
VAN A TOT Z ZEER 
TEVREDEN’

20 

Tolkamp_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   20Tolkamp_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   20 28-09-20   12:1428-09-20   12:14

21

Tolkamp_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   21Tolkamp_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   21 28-09-20   12:1428-09-20   12:14



De woonkeuken is prachtig geïntegreerd in het interieur. Aan de grote 
eettafel wordt geleefd, gegeten, gewerkt, gelezen en gepraat. Francis 
beaamt: ‘Echt heel gezellig als we met z’n allen – Martin, onze twee zoons 
en ik – aan tafel schuiven. Het mooiste moment is als we met elkaar 
ontbijten op zondagochtend, met een prachtig uitzicht op de tuin en de 
polder. Heerlijk, met warme broodjes uit de oven en verse eitjes.’

22 
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Koken doet Francis op inductie. ‘We hebben wel een stoomoven, maar 
daar maken we nog niet optimaal gebruik van. Momenteel doen we de 
aardappels, groenten en vlees allemaal in de pan. Het is wel de bedoeling 
dat we in de toekomst de stoomoven vaker gaan inzetten.’ Ondertussen 
genieten Francis, Martin en hun zoons dagelijks van de prachtige ambiance 
die deze keuken biedt.

‘MOOI MOMENT ALS WE MET 
ELKAAR ONTBIJTEN, MET 

PRACHTIG UITZICHT OP  
DE TUIN EN DE POLDER’

23

Tolkamp_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   23Tolkamp_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   23 28-09-20   12:1728-09-20   12:17



Met dank aan
Martin en Francis
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DESIGN
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Wat is design? Dat heeft op z’n minst te maken met originaliteit, met 
extra waarde en betekenis toevoegen aan het ontwerp. Je designkeuken 
voegt ook waarde toe aan je leven, je huis en je interieur. Elke dag weer 
geniet je van de exclusiviteit en het comfort van een luxueuze keuken. In 
een stijlvolle ambiance vloeien koken en wonen in elkaar over. 

27
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Je pakt een wijntje uit de wijnklimaatkast en schenkt je gasten in. Aan het 
keukeneiland schuiven zij aan of ze helpen een handje mee in de ruime 
keuken. Maar net zo lief kom je na een dag hard werken even tot rust: op 
deze plek stijg je uit boven het geroezemoes van je leven. Je geniet van 
de schoonheid van materialen, van vormgeving en van kleuren.
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Jouw designkeuken kenmerkt zich door krachtige lijnen, een perfecte 
routing en indeling. Mooie details, een nette afwerking, verfijnde vorm
geving en bijzondere verlichting komen samen in een smaakvol resultaat. 
Geen dertienineendozijn, maar origineel en onderscheidend: dat is 
jouw designkeuken.
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In jouw designkeuken zwaait minimalisme de scepter. Tegelijk gaan 
innovatie en kwaliteit uitstekend samen. Je voelt meteen: een ideale 
kook omgeving om heerlijke gerechten op tafel te kunnen zetten. Met de 
laatste snufjes op het gebied van keukenapparatuur. Je kan bijvoorbeeld 
met je mobiel de oven op afstand aanzetten. Gemak dient de mens, of 
liever gezegd dient jóú.
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Een warme gloed doortrekt je huis. Stoer, eenvoudig en sober is het 
interieur. Dat komt vooral door natuurlijke materialen als hout, metaal en 
beton. Oorspronkelijke details maken het plaatje af. Je industriële keuken 
is robuust van karakter, net zoals jijzelf. Een tikkeltje eigenzinnig, maar 
wel verfijnd. Hier voel je je thuis. 
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De industriële keuken is niet te plaatsen in een hokje: soms is deze 
keuken helemaal zwart of donkergrijs. Maar dan ineens popt roestbruin 
of olijfgroen op. Onderdelen van blauwstaal, rvs, koper of leer geven 
de industriële keuken een speels effect. De maatvoering is doordacht. 
Iedere dag dat je je keuken binnenloopt, ben je weer verrast: wat mooi!
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In jouw industriële keuken is alles op elkaar afgestemd. De routing klopt, 
het werkblad is diep, alles is op maat. De fronten en het keukenblad zijn 
duurzaam gemaakt, met een passie voor schoonheid en vakmanschap. 
Authentiek, maar wel strak en modern, soms met een knipoog naar de 
tijden van weleer. Ambachtelijk en stijlvol.
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Details maken het robuuste karakter van jouw industriële keuken zachter, 
of zetten dat juist aan. Helemaal passend bij jou en je huis. Dat kunnen 
de grote vloertegels zijn of de bijzondere verlichting, maar ook een roze 
wand. De keukenapparatuur is hoogstaand, innovatief en kwalitatief. 
Een uitnodiging om het beste in jezelf als kok naar boven te halen.
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MODERN
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Je keuken past bij je huis: strak en modern. In een lichte kleur of juist in 
donkergrijs en zwart, met een mooie belijning en vanzelf veel kookgemak. 
Een plek waar functioneel en eigentijds wonen elkaar ontmoeten. Precies 
zoals je zelf wilt leven. Gestructureerd, maar wel sfeervol. Waar veel 
ruimte is om lekker te koken. Een gezellige plek, waar gezin of vrienden 
graag aanschuiven aan het keukeneiland.
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Een rustige uitstraling is belangrijk in een moderne keuken. Het leven is 
immers al druk genoeg, dan is het fijn als het thuis opgeruimd is. Met veel 
bergruimte en greeploze kasten en laden. Een uitgekiend lijnenspel zorgt 
voor een strak geheel. Een verrassend detail of een gezellige nis maken 
jouw keuken zo heel persoonlijk.
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Een houten kastenwand, een goudkleurige Quooker of een marmeren 
keukenblad: het kan allemaal in een moderne keuken. De basis is 
namelijk dezelfde: grote vlakken, een strakke belijning, veel comfort en 
een luxe uitstraling. Zo ontstaat een harmonieus geheel, passend bij je 
huis en interieur. Een plek waar je dagelijks graag vertoeft, een plek waar 
je tot rust komt.

56 

pag 49-60_STIJL Modern.indd   56pag 49-60_STIJL Modern.indd   56 02-10-20   09:4602-10-20   09:46

57

pag 49-60_STIJL Modern.indd   57pag 49-60_STIJL Modern.indd   57 02-10-20   09:4602-10-20   09:46



57

pag 49-60_STIJL Modern.indd   57pag 49-60_STIJL Modern.indd   57 02-10-20   09:4602-10-20   09:46



58 

pag 49-60_STIJL Modern.indd   58pag 49-60_STIJL Modern.indd   58 02-10-20   09:4602-10-20   09:46

Hoogwaardige apparatuur maken jouw moderne keuken compleet. Denk 
aan een stoomoven, een oven met een zelfreinigend systeem of een 
wijn klimaat kast. Het is heerlijk kokerellen op een ruim werkblad of kook
eiland. De inductiekookplaat verwarmt snel. Er hangt geen ontsierende 
afzuigkap, maar het afzuigsysteem is verwerkt in het plafond of de 
kookplaat. In deze prachtige ambiance is koken nóg leuker geworden.
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LANDELIJK
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Laten we eerlijk blijven: de appeltaart met noten geurt niet alleen heerlijk 
in een landelijke keuken. Maar jouw landelijke keuken nodigt wel uit tot 
het maken van smakelijke taarten en gerechten met verse producten van 
het land. Koken is een feestje in deze gemoedelijke en sfeervolle keuken.
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De deuren naar de tuin staan open. Je haalt diep adem en geniet. In 
jouw landelijke keuken komen ontspannen koken en gezelligheid samen. 
Een sfeervolle plek waar het fijn is met je gezin, familie en vrienden. Waar 
ruimte is voor elkaar, waar een ieder zichzelf kan zijn. Als het even kan 
met een lekker stukje taart of een overheerlijke quiche.
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Een landelijke keuken kenmerkt zich door authentieke materialen en 
soms onbewerkt hout. Een originele kraan, aparte grepen, een robuust 
fornuis en een keukenblad van hardsteen. Soms met stoere tegels op 
de vloer, of een bloembehang en Friese witjes op de wand. Het is jouw 
keuken, jij mag het zeggen. Wij adviseren en begeleiden je graag.
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Warm en modern is jouw woonkeuken de spil in je huis. Je beschikt 
over ruime kasten en vanzelfsprekend een ruim werkblad. De landelijke 
keuken met strakke elementen is van alle gemakken voorzien, de 
technologie van de keukenapparatuur is hoogstaand. In deze gloedvolle 
ambiance komen lekkere gerechten bijna vanzelf tot stand: je hoeft ze 
alleen maar in te koppen.
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Het eindresultaat van onze keuken van Tolkamp Keukens is helemaal naar 
wens. Hij is precies zo geworden als wij voor ogen hadden!’

Marijke en Martijn
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Via een kennis kwamen Martijn en Marijke terecht bij Tolkamp Keukens 
in Winterswijk. ‘We vonden het meedenken van Tolkamp in het gehele 
proces erg fijn. Het was ook erg prettig dat Tolkamp bij ons thuiskwam 
om de situatie goed in te schatten. Onze ideeën zijn prima vormgegeven. 
Het plaatje dat we in ons hoofd hadden, is omgezet in een bijzonder mooi 
eindresultaat waar we dagelijks van genieten.’

‘HET WAS ERG 
PRETTIG DAT 
TOLKAMP BIJ ONS 
THUISKWAM’
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De moderne, warme keuken past uitstekend bij het interieur, waardoor een 
harmonieuze eenheid is ontstaan. ‘Daartoe is wel het een en ander weg
gebroken en verbouwd. Tolkamp heeft ons uitstekend geholpen bij het 
creëren van een fijne ruimte, waar we niet alleen graag koken, maar ook zitten. 
Dat was ook een van mijn wensen’, zegt Marijke. ‘Waar eerst een ronde tafel 
stond, hebben we nu een bar, waar iedereen even kan aanschuiven voor 
bijvoorbeeld een kop koffie of het maken van huiswerk.’
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De combinatie van kleuren en materialen, zoals de zwarthouten kasten 
met een zachtgrijs keukenblad, zorgt voor een prettige werkomgeving. 
De keuken beschikt over uitstekende keukenapparatuur, waaronder een 
combimagnetron, bakoven en inductiekookplaat. Marijke lacht: ‘Mijn 
dochter is een bakwonder, dus voor haar is het ook erg fijn dat de keuken 
fijne apparatuur heeft én een ruim werkblad.’ Verder heeft de keuken een 
Quooker en een grote koelkast en vriezer. ‘De totale keuken voelt goed aan 
en functioneert optimaal. We zijn er blij mee!’

‘DE TOTALE 
KEUKEN VOELT 

GOED AAN’
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Met dank aan
Marijke en Martijn
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Een topteam bij Tolkamp Keukens. Niets dan lof over de goede samen
werking en service. Onze wensen zijn met deze prachtige keuken 
gehonoreerd.’

Rita en Henk
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Ruim 27 jaar geleden kochten Henk en Rita een keuken bij Tolkamp Keukens, tot grote 
tevredenheid. ‘We besloten opnieuw bij Tolkamp Keukens een keuken te kopen. Waarom 
zouden we ergens anders gaan kijken? De kwaliteit van de vorige keuken was nog steeds 
goed; hij was alleen gedateerd.’ In het hele proces oogsten vooral de adviezen en het 
meedenken veel waardering van Rita en Henk. ‘Ik wilde absoluut geen keuken eiland, maar 
Tolkamp gaf aan dat we wel voldoende ruimte daarvoor hebben. Hij maakte vervolgens 
twee ontwerpen. Een keuken zonder eiland en eentje met eiland. Ik was meteen om toen 
ik zag hoe fijn een keukeneiland zou kunnen zijn: een fijne plek waar je kunt koken en 
zitten, en waar je met gemak omheen kunt lopen’, zegt Rita.

‘ONZE KEUKEN IS 
EEN GEZELLIGE 

PLEK IN HUIS’
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De keuken en kamer zijn aan elkaar getrokken, zodat er een ideale ruimte 
is ontstaan voor een moderne, ruime en lichte keuken in de kleuren 
hoogglans wit, houtlook en zwart. De keuken past uitstekend bij het interieur 
van Rita en Henk. Een doorkijkhaard verbindt de keuken met de eet en 
woonkamer. ’Sinds de kinderen uit huis zijn, is het huis anders ingedeeld en 
is de inrichting veranderd. Zo wilde ik bijvoorbeeld de borden en glazen niet 
meer in de woonkamer. Dit betekende dat in de keuken meer opbergruimte 
gecreëerd moest worden. Dat is gelukt!’ 
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‘DE INZET VAN 
TOLKAMP WAS 

GEWELDIG’

Rita en Henk beschikken naast heel veel opbergruimte over uitstekende 
keukenapparatuur, zoals een combistoomoven, combimagnetron en 
ingebouwde koffiemachine. ‘We zijn met de combistoomoven echt heel blij, 
net als met de andere apparatuur. Je hebt bijna geen pannen meer nodig!’, 
zegt Rita enthousiast. Naast gebruiksgemak en enorme functionaliteit, is de 
keuken ook nog eens een gezellige plek in huis. ‘Met de handige bartafel 
en comfortabele stoelen zitten we overdag veel in de keuken. Dankzij de 
geweldige inzet van Tolkamp Keukens!’
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Met dank aan
Rita en Henk
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