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Marcel, MVI Keukenstudio, Almere

WIJ BIEDEN EEN 
TOTAALCONCEPT: 
VAN ONTWERP TOT 
NAZORG
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Modern, design, klassiek of landelijk. Welke keuken u ook wenst: in een goed 
gesprek denken wij graag met u mee en geven persoonlijk advies. Voor een 
keuken die past bij u én uw leefsituatie. Wij nemen graag uw woonwensen van 
A tot Z uit handen. Wij zetten ons met passie in om voor u creatieve ontwerpen 
te maken. Die realiseren wij in prachtige keukens, voor u op maat gemaakt. Van 
ontwerp tot en met de montage en service kunt u op ons rekenen. De hoge 
kwaliteit, de verfijnde afwerking en beste apparatuur maken uw keuken tot een 
plezierige plek in huis.

WIJ STREVEN ALTIJD 
NAAR EEN HELDER 
PLAN VAN AANPAK
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Omdat ik – Marcel – uit een ondernemersfamilie kom, heb ik al vroeg veel geleerd 
over het ondernemerschap. Mij sprak vooral de diversiteit van de producten en 
het zelf standige karakter aan om een winkel te starten in de keukenbranche. 
MVI Keukenstudio in Almere is de moeite waard om te bezoeken omdat wij niet  
een standaardwinkel zijn. Met onze technische achtergrond vanuit de keuken
montage kunnen wij u voorzien van veel achtergrondinformatie en technische 
kennis. Wij bieden het totaalconcept: ontwerp, verkoop, verbouw, maatwerk, 
installatie, montage, de service en nazorg. 
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Wij vinden het belangrijk om de klant totaal te kunnen ontzorgen, vanaf de eerste 
schetsen van de keuken met eventuele verbouwplannen tot en met het kookklaar 
opleveren van de nieuwe keuken
Wij streven ernaar dat er vanaf het eerste gesprek met u een helder plan van 
aanpak op tafel komt te liggen. Wij brengen onder andere de thuissituatie in kaart, 
presenteren graag een goed ontwerp en bespreken eventuele verbouwplannen. 
Wij houden de regie strak in handen. Zo komt u niet voor verrassingen te staan en 
kan het hele proces tot in perfectie worden afgerond.

KWALITEIT VRAAGT OM TIJD EN 
AANDACHT. DIE GEVEN WE U 

GRAAG
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In een grote stad als Almere worden vaak strakke, moderne keukens, maar 
ook maatwerkkeukens gekocht. Met een knipoog naar hout en warme tinten 
vinden wij de tijdloze keukens ook erg mooi. Wij leveren prachtige keukens 
geheel naar wens, in meerdere prijsklassen. De mogelijkheden zijn divers. 
Daarbij kunt u altijd rekenen op onze tomeloze inzet en deskundigheid. 
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MVI Keukenstudio staat voor topkwaliteit. De kwaliteit van onze keukens 
vertaalt zich niet alleen in duurzame materialen maar doorspekt ook ons 
handelen. Kwaliteit vraagt tevens om tijd en aandacht. Die geven we u 
graag. Alleen zo kunt u optimaal genieten van uw keuken. Wij gaan dus het 
liefst voor een goede transactie die niet alleen op prijs is gebaseerd, maar 
ook op een mooi eindresultaat. Daarnaast is de apparatuur van zeer goede 
kwaliteit. Zo heeft u jarenlang plezier van uw keuken!
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Onze moderne witzwarte keuken past uitstekend in ons interieur en is 
erg functioneel. We zijn zeer tevreden over de samenwerking met MVI 
Keukenstudio in Almere.’

Wilfred en Caroline
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Hun wens was heel duidelijk: Caroline en Wilfred wilden een keukenzaak 
die niet alleen een keuken zou plaatsen, maar ook alles eromheen voor 
zijn rekening zou nemen, van het plaatsen van tegels tot de laatste plintjes. 
Ontzorgen van a tot z. Die service vonden ze bij MVI Keukenstudio Almere. 
‘Met Marcel van Iepenbrink hadden we meteen een klik. Hij was heel flexibel 
en vriendelijk. Daarnaast was de prijs in verhouding tot wat je ervoor kreeg 
uitstekend’, vertelt Wilfred.  

‘MVI ONTZORGT 
VAN A TOT Z’

15
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De keuken is modern en strak, met witte hoogglansladen, bruingrijze 
kasten en in de hoek een nis met verlichting, die handig is voor onder meer 
het plaatsen van het koffiezetapparaat. ‘We hebben bewust niet gekozen 
voor bovenkastjes. Zo oogt de keuken ruimtelijk én kan met name Caroline 
vanwege haar 1.63 meter overal bij’, vertelt Wilfred. De keuken is op maat 
gemaakt, in nauwe samenspraak met de architect van het huis. De kasten 
en laden zijn tot op de centimeter berekend en sluiten nauw op elkaar aan. 

‘DE INDELING IS 
FANTASTISCH’
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Vooral Caroline is de kok in huis: in een handomdraai zet ze heerlijke gerechten 
op tafel. Ze maakt daarbij gebruik van uitstekende keukenapparatuur, zoals 
een combi-oven en inductiekookplaat van 90 cm. De spatwand is van 
hetzelfde materiaal als het keukenblad, namelijk natuursteen. ‘De indeling 
is fantastisch. Alles is binnen handbereik.’ Na afloop is alles snel weer 
opgeruimd dankzij voldoende bergruimte, waaronder twee carrousels in de 
hoekkasten. ‘De keuken is mooi, modern, van alle gemakken voorzien en 
past helemaal bij onze inrichting. We zijn er blij mee!’
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Met dank aan
Wilfred en Caroline
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Onze moderne keuken oogt ruim en is handig en praktisch ingericht. We 
zijn er ontzettend blij mee!’

John en Asha
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‘Waarom MVI Keukenstudio? De samenwerking met Marcel van Iepenbrink 
van MVI Keukenstudio was in een woord perfect! Marcel denkt mee, 
adviseert goed en is proactief. De afspraken die hij maakt, komt hij na. En 
hij neemt je als klant serieus. Er wordt je niet zomaar iets aangesmeerd’, 
vertelt John. ‘De keuken is precies geworden zoals we graag wilden. Echt 
geweldig.’

‘MARCEL NEEMT 
JE ALS KLANT 

SERIEUS’
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John vindt het vooral heel mooi dat de keuken ruimtelijk oogt. Ook de 
logische opstelling en routing vallen erg in de smaak bij John en Asha. ‘De 
keuken is praktisch ingedeeld, je hebt vrijwel alles bij de hand. Dat is erg 
prettig tijdens het koken.’ Bij het kokkerellen maken John en Asha gebruik 
van uitstekende apparatuur, zoals een inductiekookplaat, oven, magnetron 
en vaatwasser.
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De keuken is naast een functionele kookplek, ook een plaats waar het 
heerlijk toeven is. ‘Met het dimlicht creëren we ’s avonds sfeer in de keuken. 
En de wijnkoelkast is een fijne aanwinst. Het is genieten om een lekkere 
wijn bij een etentje of borrel op de juiste temperatuur te kunnen drinken’, 
vertelt John. ‘Alles wat we wilden, zit in deze keuken. Helemaal zoals we 
het hadden bedacht!’

‘ONZE KEUKEN 
IS PRAKTISCH 

INGEDEELD’

23

MVI-Keukenstudio_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   23MVI-Keukenstudio_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   23 27-09-20   14:1527-09-20   14:15
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John en Asha
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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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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.
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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
‘We zijn erg tevreden met onze witzwarte moderne keuken van MVI 
Keukenstudio in Almere. Marcel van Iepenbrink heeft passie voor zijn werk!’ 

Remko en Astrid
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Door de samenwerking van MVI Keukenstudio met de projectontwikkelaar 
van hun nieuwbouwhuis kwamen Astrid en Remko voor een nieuwe 
keuken vanzelf terecht bij Marcel van Iepenbrink. Daar hebben ze geen 
moment spijt van gehad. ‘Van idee tot en met oplevering toonde Marcel 
zich betrokken. Hij staat voor zijn zaak en is een vakman. MVI is een 
kleinschalige keukenzaak, maar dat is geen enkel probleem. Integendeel, 
dat vinden we wel fijn. Daardoor blijven de lijntjes kort. Het resultaat mag er 
zijn: de keuken voldoet helemaal aan onze verwachtingen!’

‘MARCEL IS EEN 
VAKMAN, HIJ STAAT 
VOOR ZIJN ZAAK’
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Het mooiste aan de hoogglanskeuken? ‘Vooral de afwerking: heel netjes en 
precies. Ook het design en de strakke uitstraling zijn erg mooi. De indeling en 
routing zijn ideaal: we hebben voldoende ruimte om te koken.’ De keuken is 
licht en zonnig, niet alleen door een ruime mate van lichtinval, maar ook door 
het uitgekiende lichtplan. De moderne keuken in de zwartwit kleurstelling past 
uitstekend bij het interieur van Remko en Astrid.
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De keuken beschikt over uitstekende keukenapparatuur, zoals een 
combi-oven en een inductiekookplaat. Het afzuigsysteem zit verwerkt 
in het plafond. Ook de kinderen van Astrid en Remko weten inmiddels 
hun weg in de keuken en maken graag gebruik van bijvoorbeeld de oven 
voor allerhande pizza’s. In een ommezien is de keuken opgeruimd dankzij 
voldoende opbergruimte. ‘In alle opzichten voldoet de keuken aan onze 
wensen en functioneert precies zoals wij in gedachten hadden. Rechttoe 
en rechtaan. We zijn dus zeer tevreden’, besluit Remko.

‘DE AFWERKING 
IS HEEL NETJES 

EN PRECIES’

77

MVI-Keukenstudio_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   77MVI-Keukenstudio_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   77 27-09-20   14:1527-09-20   14:15



De keuken beschikt over uitstekende keukenapparatuur, zoals een 
combi-oven en een inductiekookplaat. Het afzuigsysteem zit verwerkt 
in het plafond. Ook de kinderen van Astrid en Remko weten inmiddels 
hun weg in de keuken en maken graag gebruik van bijvoorbeeld de oven 
voor allerhande pizza’s. In een ommezien is de keuken opgeruimd dankzij 
voldoende opbergruimte. ‘In alle opzichten voldoet de keuken aan onze 
wensen en functioneert precies zoals wij in gedachten hadden. Rechttoe 
en rechtaan. We zijn dus zeer tevreden’, besluit Remko.

‘DE AFWERKING 
IS HEEL NETJES 

EN PRECIES’

77

MVI-Keukenstudio_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   77MVI-Keukenstudio_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   77 27-09-20   14:1527-09-20   14:15



Met dank aan
Remko en Astrid
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Onze moderne en lichte keuken voldoet helemaal aan onze verwachtingen! 
De keuken hebben we elders gekocht; MVI Keukenstudio Almere deed de 
installatie en leverde het geheel naar tevredenheid op.’ 

Jelica en Edwin
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‘Marcel van Iepenbrink van MVI Keukenstudio is een vakman. Hij werkt 
heel precies en oplossingsgericht. Een harde werker die behulpzaam is, 
goed meedenkt en waardevolle adviezen geeft. De installatie en oplevering 
van onze keuken verliepen dan ook prima’, vertelt Jelica. ‘Om ruimte te 
maken voor de kastenwand, heeft mijn man zelf een muur naar de gang 
uitgebroken. Ook die heeft Marcel netjes afgewerkt. Zowel de muur in de 
keuken als de gang, alsmede de schouw, zijn netjes gestukt.’

‘MARCEL WERKT 
PRECIES EN 

OPLOSSINGS -
GERICHT’
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keuken als de gang, alsmede de schouw, zijn netjes gestukt.’

‘MARCEL WERKT 
PRECIES EN 

OPLOSSINGS -
GERICHT’
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De moderne keuken van Edwin en Jelica is licht en heeft een ruimtelijke 
uitstraling, onder meer door het ontbreken van bovenkastjes. De witte 
keuken oogt gezellig door de combinatie met een houten kastenwand, de 
houten planken boven het keukenblad en de houten accessoires. ‘We zijn 
heel tevreden met het resultaat, zowel wat betreft het uiterlijk van de keuken 
als de gebruiksvriendelijkheid.’
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DE WITTE KEUKEN 
OOGT GEZELLIG 

DOOR HET HOUT

De indeling van de keuken ziet er goed uit, de routing klopt. Bij het 
kokkerellen hebben Jelica en Edwin alles meteen bij de hand. ‘Heel fijn 
zijn de grote bestekladen, maar ook de kruidenladen. Ik hoef niet meer 
eindeloos te zoeken naar het juiste kruidenpotje, wat heel prettig is.’ De 
keuken beschikt voorts over uitstekende keukenapparatuur, zoals een 
inductie kook plaat met wokbrander en combi-oven. Een koffiehoekje maakt 
de keuken helemaal af. ‘We zijn er blij mee’, besluit Jelica enthousiast. 
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Met dank aan
Jelica en Edwin
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