
“Het aanschaffen van een keuken is niet alleen een emotionele beslis-
sing maar ook een fundamentele. De plek waar het eten wordt bereid 
vertegenwoordigt meer dan ooit het hart van het huis, een centrale plek 
dus die intiem is en gezellig.” Aan het woord is Rudy Jacobse, dealer 
in Nederland van het Italiaanse keukenbedrijf  Snaidero. “Bekende ont-
werpers zoals Paolo Pininfarina, Lucci & Orlandini en Giovanni Offredi 
staan garant voor een oogstrelend superstrak design met unieke opties 
en moderne technologie. Ons motto is ‘Cucine per la Vita’, keukens voor 
het leven. Deze slogan reflecteert de visie van Snaidero dat het eindre-
sultaat, door een zorgvuldige selectie van componenten, de tand des tijds 
zal doorstaan.”

Compleet en luxe
Alle designkeukens in de showroom ogen zeer compleet en luxe. “Werk-
bladen voeren we steeds vaker uit in corian”, zegt Rudy, wijzend naar 
een superstrakke keuken waarvan een kookeiland en een greeploze 
inoxachterwand deel uitmaken. “Corian heeft bij zeer lange bladen het 
grote voordeel dat er geen naad in zit, zoals bijvoorbeeld bij graniet.” 
Hij houdt zijn hand tegen een van de kastdeuren van de inoxkeuken: 
“Geen vingers. Nou ja, als er kookingrediënten aan zitten wordt het 
natuurlijk een ander verhaal,” lacht hij. “Is inox je smaak niet dan is er 
altijd de mogelijkheid een keuken te leveren in een van de vele kleuren 
hoogglans lak, matte lak of  hout. Je kunt kiezen voor een ontwerp met 
of  zonder handgrepen, elektrische opening van laden, led-verlichting in 
de laden, een overzichtelijke houten bestekindeling, een geïntegreerd ta-
felgedeelte… Zo ontstaat een geheel nieuw, persoonlijk concept waarbij 
het design en de sfeer van een bepaald model toch behouden blijven.” De 
Snaidero-dealer wijst naar het plafond in de showroom. “Afzuigkappen 
kunnen tegenwoordig ook in het plafond worden ingebouwd. Ze hebben 
een externe motor voor stil kookplezier.”

Betere merken inbouwapparaten
“Een nieuw snufje is de extra brede flexinductiekookplaat. Je bent nooit 
meer afhankelijk van een pit, want door middel van elektromagneten 

herkent de kookplaat zowel de pan als de grootte ervan. Ideaal dus als 
je grote hoeveelheden kookt of  uitgebreide gerechten met veel pan-
netjes hebt.” Rudy draait zich om naar een ander apparaat. “Een ab-
solute aanrader is de stoomoven. Smaak, structuur en voedingsstoffen 
blijven bij de bereiding optimaal behouden. Gerechten zijn gezond en 
mager omdat toevoeging van vet niet nodig is.” Zijn kennis over hoe 
de apparatuur gebruikt kan worden, deelt Rudy graag met zijn klanten 
en met anderen. “Op mijn website www.jouwkeuken.nl staan allerlei 
filmpjes waarin precies wordt uitgelegd wat de mogelijkheden zijn met 
een bepaald apparaat. Maar we geven er ook les in en organiseren ter 
kennismaking onder andere Italiaanse avonden en mosselparty’s.” De 
Snaidero-dealer werkt uitsluitend met de betere merken inbouwappa-
raten, zoals Neff  en Míele. Rudy: “Als ‘Cucine per la Vita’ je motto is, is 
die keuze vanzelfsprekend.”

Overal thuis
Het aansprekende Italiaanse keukendesign, in combinatie met de vi-
sie en servicegerichte dienstverlening van Rudy Jacobse, zorgt ervoor 
dat de keukens van de Snaidero Concept Store niet alleen in de pro-
vincie Zeeland maar ook ver buiten de landsgrenzen hun bestemming 
vinden. “Onze keukens zijn overal thuis”, aldus Rudy. “In landhuizen, 
appartementen, doorzonwoningen, bungalows of  kastelen, waar dan 
ook ter wereld. Voor de Snaidero Concept Store is dat ook geen enkel 
probleem, wij leveren daar waar de klant wil koken en genieten.”

Wilt u verder kennis maken met het nieuwste Italiaanse keukendesign 
en de betrokkenheid die Snaidero Concept Store aanbiedt? Loop dan 
eens vrijblijvend onze showroom binnen of  kijk op onze site.

Snaidero Concept Store
Nieuwstraat 22 - 4341 AS Arnemuiden
T 0118 60 47 36 - E info@jouwkeuken.nl
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Snaidero Concept Store: 
Proef  de sfeer van Italiaans keukendesign
Keukens voor het leven van hoge kwaliteit, vol slimme eigentijdse ideeën, met een superstrak design. Koken in 
een keuken van Snaidero Concept Store schept genoegen, iedere dag weer. Koken wordt genieten.


