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DISCOVER
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volledig
recyclebaar
materiaal

milieuvriendelijk 
en energiezuinig

geproduceerd

besparing bossen
-37% minder
hout nodig

BioBoard
is PEFC-

gecertificeerd
PEFC/04-31-1776

plaatmateriaal
met hoge
stabiliteit

FSC-
gecertificeerde

fabrikant
FSC® C131864

JOUW KEUKEN VOOR DE TOEKOMST
Het is niet meer dan logisch dat je een keuken wilt die lang meegaat. Maar hij moet ook groen zijn, 100% recyclebaar en

energiezuinig worden geproduceerd. Daarom kun je bij ons, zonder extra kosten, kiezen voor de milieuvriendelijke keuken-

kasten van Greenline. 

Greenline keukenkasten zijn gemaakt van BioBoard, een licht en uiterst stabiel materiaal waarin snelgroeiende gewassen en

andere eenjarige planten worden verwerkt. Hierdoor zijn onze kasten tot 30% lichter en besparen we tot 37% aan hout. Het

hout dat wel in BioBoard zit, komt uit duurzaam beheerd bos. Vandaar ook dat BioBoard het PEFC-certificaat heeft gekregen.

Kies voor Greenline, zodat de generaties na jou ook van de natuur kunnen genieten.



KWALITEITSKASTEN
Van je nieuwe keuken wil je jarenlang plezier hebben. Terecht.
Daarom zijn al onze keukens uitgerust met 19 millimeter dikke
kastbodems en legplanken. In combinatie met de 8 millimeter
dikke en geschroefde verzonken rugwand zorgt dit voor extra 
stabiliteit van onze keukenkasten. Bovendien gebruiken we het
duurzame, groene en milieuvriendelijke Greenline made of 
BioBoard, dat licht is in gewicht (tot 30% lichter) en uiterst stabiel
(zie pagina 5). 

TECHNISCH VERNUFT
Door de diepere uitvoering van onze keukenkasten, creëren we
extra ruimte voor aansluitingen achter de kasten. De metalen

scharnieren zijn driedimensionaal verstelbaar. De keukenkasten
hebben doorlopende onderbodems. En onze hangkasten worden
bevestigd met een verdekte 3-puntsophanging van metaal. Deze
is tot op de millimeter verstelbaar.

OOG VOOR DETAIL
De boring voor de legplankdragers is 3 millimeter, zodat de 
legplanken rotsvast zitten. De kasten hebben een watervaste 
verlijming van alle zijkanten. De naar voren geplaatste rugwand 
is uitneembaar. En onder de koelkast en de spoelunit zit een 
aluminium beschermplaat. Je ziet het, we hebben echt overal aan
gedacht!

Blumotion geruisloos
sluitende scharnieren

19 mm. dikke bodems
en legplanken voor
extra stabiliteit

Meer kastruimte, minder plint: ergonomische werkbladhoogteVolledig uittrekbare laden en korven

130 mm.

780 mm.

8 mm. dikke, 
geschroefde, 
verzonken en 
vochtbestendige
achterwand
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Bardolia real oak Basalt Brown wild oak Carbon Snow gloss Daylight grey Faggio Terragrey Grey real oak Grey wild oak

Grigio City nature oak Kashmir Magnolia Nogero Old wild oak

Titan

Greenline Nieuwe kleuren en fronten

KAST KLEUR VARIANTEN
Zo kan een kast nog verder gepersonaliseerd worden:
1.  De legplank kan in elke corpuskleur
2. De achterzijde kan in elke corpuskleur
3. Legplank en achterzijde kunnen in elke corpuskleur

Tessilo Truffel Urban wild oak Weiss City grey oak

Sand Schwarz Snow Stone

MIX & MATCH KASTKLEUREN

N N

N

N

N

Heb je speciale wensen als het gaat om de kleuren van je keuken-
kasten? Dat komt goed uit! Bij ons heb je namelijk niet alleen de
keuze uit 26 corpuskleuren voor de binnen- en buitenkant. 

We leveren óók de legplanken én de achterzijde van de keukenkasten
in elke gewenste corpuskleur. Zo krijg je als gebruiker een nieuwe
keukenervaring!
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ONZE 9
STANDAARD
KWALITEITS-
KENMERKEN
Onze keukens staan voor kwaliteit op het gebied
van keukenprogramma’s en gebruiksgemak. Maar
ook als het gaat om duurzaamheid, materiaal-
gebruik en afwerking. Daarom bevatten onze 
keukens standaard de volgende 9 kwaliteits-
kenmerken: 

(1)   luxe antraciet kleurige laden 
(2)  extra stevige bodems en legplanken van 
      19 mm dikte
(3)  de keuze (zonder meerprijs) voor milieu-
      vriendelijke Greenline-kasten (zie pagina 5)
(4)  verdekte ophangsystemen
(5)  de keuze uit maar liefst 26 corpuskleuren
(6)  aluminium beschermplaten onder 
      koel-, spoel- en vrieskasten
(7)  5 cm meer werkruimte (zonder meerprijs)

door een 65 cm diep werkblad
(8)  Blum deurscharnieren met geïntegreerde 
      demping
(9)  XTend kasten voor inbouwapparatuur, met
      exact passende deuren zonder pasblenden

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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JOUW 
9 AAN-
VULLENDE 
OPTIES
De ideale keuken ziet er voor iedereen anders uit.
Daarom bieden we je, naast onze 9 kwaliteits-
kenmerken, 9 aanvullende opties. Zo kun je jouw
persoonlijke voorkeuren in alle aspecten van je
droomkeuken doorvoeren:

(1)   een doorlopend lijnenspel langs de deuren en
zijpanelen

(2)  diverse (houten) ladensystemen
(3)  glazen deuren in industriële stijl, desgewenst

met glazen legplanken
(4)  diverse ingebouwde afvalsystemen
(5)  diverse praktische interieuropbergsystemen
(6)  geïntegreerde ledverlichting in het interieur
(7)  personaliseerbare ladenindelingen
(8)  automatische deuropeners
(9)  praktische opbergoplossingen 
      voor in de hoekkast

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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POSSIBILITIES
ENDLESS MIXES OF COLOURS AND STYLES
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MEER DAN 3600 MOGELIJKE COMBINATIES

KIES UIT MEER DAN 80 UNIEKE KLEUREN

MAAK JE EIGEN UNIEKE COMBINATIE
De kleur, stijl en afwerking van een front bepalen het uiterlijk van jouw keuken. En omdat smaken
sterk kunnen verschillen, bieden we jou de grootste collectie fronten. Kies uit meer dan 3600
mogelijke combinaties. Ga je voor een lichte, neutrale of donkere kleur? 

Wil je een geborstelde of gestraalde afwerking? Of wordt het toch dat super matte of glanzende
front? Kies je voor een decoratieve ril, een kader of moet het oppervlak helemaal vlak worden?
Aan jou de keuze, want het wordt jouw keuken.  
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CITY CHIQUE
STURDY MATERIALS WITH A TOUCH OF GOLD ALL BELONG TO
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1 BLACK PM  |  BLACK HPL XT

Zwart is hier slim gecombineerd met een houten blad (3) op het eiland, wat het geheel sfeervol maakt. Extra bijzonder is het gebruik van twee
materialen: een eiken gefineered deur (1), mat zwart gelakt, een hangkast uitgevoerd in mat zwarte HPL extreme materiaal (2) en een deur
waarop geen vingerafdrukken te zien zijn. De houtstructuur van het front is verticaal, maar de gefreesde rillen zijn horizontaal wat een mooi
lijnenspel oplevert. De open vakken in het eiland zorgen voor een mooie verbinding met de rest van de ruimte. De zwart aluminium regaalkast
(4) maakt deze keuken tot een gezellig maar ook chique geheel.

2

3

4
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SHERWOOD

TREND: DISPLAY CABINET

NEW
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GOLDRUSH KQ  |  SHERWOOD BRONX SY

LED LIGHTING

Stoer, maar toch ook netjes. Strak, maar toch ook warm. Dat is de beste omschrijving voor deze oogstrelende keuken in Industrial Chique. 
Typerend zijn de kastfronten van trendy goldrush en gloedvol Sherwood. Sfeervol zijn de industriële glaskasten en het display cabinet. 
Het extra diepe werkblad maakt het draaien en schoonmaken van de kraan een stuk eenvoudiger. Het ophangsysteem voor panelen is niet alleen
praktisch, maar zorgt ook voor een strak lijnenspel. En de geïntegreerde LED-verlichting biedt de gewenste hoeveelheid licht, zodat je je direct
thuis voelt in deze stijlvolle keuken!



16

SHERWOOD MANHATTAN SY  |  PEARL TITANE PS SNOW MX  |  SNOW VI

Deze keuken wordt ongetwijfeld de nieuwe woonkamer van je huis. De combinatie van fronten
in verschillende kleuren en donkere metaaltinten zorgt voor een strakke én sfeervolle uitstraling,
die wordt geaccentueerd door de zwarte plinten. Dankzij het industriële ophangsysteem met
panelen (1) heb je meer dan genoeg plek voor je favoriete servies en je verzameling kookboeken.
De XTend keukenkasten (2) zorgen ervoor dat er geen ruimte verloren gaat boven de 
ingebouwde keukenapparatuur. En terwijl jij het eten bereidt, genieten je gasten aan het knusse
zitgedeelte van een wijntje. Dat is nou genieten met een grote G!

1 2

Mat en hoogglans treffen elkaar in deze moderne keuken, uitgevoerd in de kleur snow. De deuren
zijn greeploos, waardoor de keuken nog strakker oogt. Het eiland is mat gelakt en de kasten-
wand is gemaakt van glaslaminaat, wat een diepe hoogglans geeft. Die glans valt extra goed
op door het gebruik van de zwarte grepen die de volle hoogte van de kastdeuren hebben. Om
er een smaakvol geheel van te maken zijn andere details, zoals de plinten, de steunen van de
wandplanken en de tafelpoten ook zwart.
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CITY GREY OAK FM  |  TERRA GREY LX

Een bijzondere combinatie in grijs. Het eiland is uitgevoerd in een fijn matte kunststof met houtdecor in de kleur city grey oak. De deuren hebben
een subtiel kader, wat een groots effect heeft. Het zorgt voor een speelse, maar nog steeds strakke uitstraling. Lange tijd werden dikke werk-
bladen toegepast, maar tegenwoordig zijn ze dun om de keuken een modern uiterlijk te geven. De hoge kasten hebben de kleur terra grey en
zijn mat gelakt. De zwarte details, zoals de plint, de vierkante knoppen en de steunen onder de wandpanelen verbinden het geheel.

2

1
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TREND
INSPIRATION BEGINS WITH LOOKING AND ENDS IN A
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GLASKASTEN

CRYSTAL GLASS
KADERKLEUR ZWART

Ben je verliefd op je servies en wil
je het altijd kunnen bewonderen,
zelfs als het is opgeborgen in je
keukenkasten? Kies dan voor het
kristalheldere Crystal Glass. Dit
type glas is ook verkrijgbaar in 
geborsteld rvs-optiek.

DIFFUSE GLASS
KADERKLEUR ZWART

In vergelijking met Crystal Glass is
Diffuse Glass wat matter, waardoor
het minder licht doorlaat. De sfeer-
volle uitstraling van glas blijft,
maar de artikelen achter de glazen
kastdeuren zijn minder goed 
zichtbaar. Dit type glas is ook 
verkrijgbaar in geborsteld rvs-
optiek.

CHIMNEY GLASS
KADERKLEUR ZWART

Chimney Glass is een type glas 
dat zijn naam eer aan doet. Het is
roetdonker, zodat je niet kunt ziet
wat er achter de glaskasten is 
opgeborgen. Elegant en praktisch,
want het geeft je keuken een 
opgeruimde aanblik. Dit type glas
is ook verkrijgbaar in geborsteld
rvs-optiek.

FACTORY GLASS
KADERKLEUR ZWART

Heeft je keuken een klassieke uit-
straling? Dan passen kastdeuren
van Factory Glass daar perfect bij.
De diagonale lijnen geven het 
geheel een rustige oogopslag. 
Bovendien onttrekken ze de 
producten in de keukenkasten op
een stijlvolle manier aan het oog.
Dit type glas is ook verkrijgbaar in
geborsteld rvs-optiek.

QUADRAT GLASS
KADERKLEUR ZWART

Met Quadrat Glass in je keukenkasten
geef je jouw keuken op een simpele
manier een opvallende look. Het
geblokte glas zorgt voor een ietwat
trendy ambiance, terwijl het ook
een kleine hoeveelheid licht in 
je keukenkasten verspreidt. Dit
type glas is ook verkrijgbaar in 
geborsteld rvs-optiek.



1

8

63

2 74
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LAAT JE KEUKEN STRALEN MET LEDVERLICHTING 
De voordelen van ledlampen ken je ongetwijfeld. Ze zijn energie-
zuinig en hebben een lange levensduur. Maar wat je misschien 
niet weet, is dat je door het gebruik van ledverlichting een kille
kookgelegenheid kunt veranderen in een kleurrijke keuken.

TOEPASSINGEN
Het grootste voordeel van ledverlichting is dat wij het eenvoudig
en op vele manieren in jouw keuken kunnen integreren. Je hebt de
keuze uit horizontale (1) en verticale (2) ledverlichting, maar ook
uit een ronde (3) of vierkante (4) variant. We integreren ledlampen
in kasten met glazen legplanken (5). We plaatsen up en down 

ledlampen die zowel het werkblad als de ruimtes in de keuken-
kasten verlichten (6). En we verwerken ledlampen onder het 
werkblad, zodat dit deel van jouw keuken wordt geaccentueerd (8).  

(DRAADLOZE) BEDIENING
Een ander groot pluspunt van ledverlichting is dat je zelf de 
hoeveelheid (7) en de kleur van het licht kunt bepalen. Via een 
normale schakelaar of dimmer, maar ook via een touch schakelaar,
een afstandsbediening of zelfs via wifi met gebruik van een 
app. Kortom, wil jij je keuken echt laten stralen? Kies dan voor 
ledverlichting!

WiFi
connect

tunable
white

efficiënt
energielabel

–           +
dimmable
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LESS IS MORE
THE ART OF OMISSION, THAT’S CHARACTERISTIC OF
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GA JIJ OOK VOOR EEN GREEPLOZE KEUKEN?

Wij begrijpen heel goed waarom onze unieke greeploze keukens zo populair zijn. Doordat we
de grepen in de keukenkasten integreren, creëren we namelijk een moderne minimalistische
keuken met strakke lijnen. En dit zorgt weer voor een rustige uitstraling. Bijkomend voordeel
van onze greeploze keukens is de grote diversiteit aan mogelijkheden, zodat we altijd een

afwerking hebben die bij jouw keuken past. Kies je bijvoorbeeld voor een komprofiel in 
edelstaal-kleur of gelijk aan de corpuskleur? Het is jouw keuken, dus jij mag beslissen. Goed
om te weten: bijna al onze keukenprogramma’s zijn leverbaar in een greeploze variant. 

1 2 3 4 5 6 7  
MEER DAN

160 
MOGELIJK-
HEDEN
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1

NEW
CONTINUOUS LINES

DESIGN
CABINET

XXL HANDLES
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POWER LX SNOW G78S

Het woord “design” krijgt een nieuwe betekenis dankzij deze oogstrelende keuken. Op werkelijk elk detail is gelet. Kijk maar eens naar het kook-
en spoeleiland. Het extra dunne werkblad geeft de keuken een elegante finesse. De grepen zijn geïntegreerd in de keukenkasten, zodat er een
lijnenspel ontstaat dat doorloopt over de zijkant van het eiland. Maar dat is nog lang niet alles. De wandpanelen zijn voorzien van horizontale
ledverlichting (1), de hangkast bevat vierkante ledspots (2) en de ladenkast zonder front (3) geeft de keuken een modieus aanzien. Tel daar de
extra hoge kastenwand met extra lange verticale greep (4) bij op en je begrijpt precies waarom deze keuken hoog op menig verlanglijstje staat.

3

32

2

4
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1 2

DAYLIGHT GREY FM  |  FAGGIO HPL XT  |  BLUE STEEL KQ SNOW FM  |  CARBON LX

Zo mooi kan je keuken worden als je kleuren combineert! Het kook- en spoeleiland heeft 
dezelfde houtkleur als de rugwand. Dit past prachtig bij de subtiele grijstint van de wandkast
met ingebouwde apparatuur en de klepkast in blue steel-optiek. Opvallend is het werkblad dat
in dikte varieert, zodat het geheel een speelse aanblik krijgt. Daarnaast staat deze keuken in
het teken van gemak. De keukenkasten zijn gemaakt van de eenvoudig te reinigen kunststof
HPL XT, het afvalinterieur is handsfree te openen (1) en de open designladen (2) hebben een
gemakkelijke bediening. Oh ja, om het geheel af te maken hebben de keukenkasten binnen en
buiten dezelfde kleur!

Deze prachtige keuken laat zien dat sneeuwwit en carbon heel goed samengaan. Moet je kijken
hoe elegant deze mix uitpakt bij het kook- en spoeleiland. De frisse kleur van het werkblad
loopt door in de zij- en onderkant en komt terug in de wandkast. De open kastruimten in het
eiland en de kast bieden je de mogelijkheid om je eigen sfeer aan te brengen in de keuken. 
Etaleer je gloednieuwe koffiezetapparaat. Die trendy wijnglazen. De foto’s van de kids. Of die
waterkoker in raketvorm. Het is jouw keuken, dus jij bepaalt.

BLUE STEEL
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BROWN STEEL KQ  |  CITY NATURE OAK FM

Brown steel en city nature oak. Een groot contrast, maar wat vormt het een mooi geheel. De lichte kleur en de natuurlijke uitstraling van het
eiland versterken het stoere van de donkere hoge kasten in brown steel. Deze kasten zijn gemaakt van een hoogwaardig metaal decor en hebben
een voelbare structuur. Je voelt dus wat je ziet. Het donkere deel van het eiland is hoger dan de rest. Er is meer kastruimte gecreëerd waardoor
de plint laag blijft, New Dimensions. Achter de glasdeuren, die in meerdere varianten verkrijgbaar zijn, kunnen mooie voorwerpen gepresenteerd
worden en de interieurverlichting zorgt voor een nog mooier geheel.



BLACK PM  |  BLACK HPL XT

2

28

1

Deze keuken is het toppunt van elegantie. Het bewijs dat “less” nog steeds “more” is. En dat door slechts een paar verfijnde details door te
voeren. Zo zijn de zijpanelen van het spoeleiland (1) gemaakt van luxe afgewerkt hout. De deuren van de hoge kastenwand en het eiland zijn 
gemaakt van HPL EXTREME materiaal (2), welke voor een extreem mat uiterlijk zorgt, maar ook een groot aantal voordelen heeft tegenover
reguliere keukendeuren. Het materiaal is onder andere voorzien van anti-fingerprint-technologie waardoor het makkelijk schoon te maken is.
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REVOLUTIONARY
TAILORMADE FOR EVERYBODY



NEW DIMENSIONS | 13CM EXTRA | + 16% EXTRA

31 rotpunktkuechen.de

Met onze ‘New Dimensions’ voegen we een extra dimensie toe aan de mogelijkheden van het
plannen van keukens. We worden steeds langer; dat is een gegeven. Daardoor wordt de vraag
naar hogere keukens groter. 'New dimensions' staat voor ergonomische werkhoogte.
Daarnaast is er een trend naar steeds dunnere werkbladen. ‘New Dimensions’ is een perfecte
oplossing. De onderkasten van 91 cm hoog, gecombineerd met een 5 cm plint en een 2 cm werk-
blad geven een werkhoogte van 98 cm. Wanneer een werkhoogte van 100 cm gewenst is,
dan kan gekozen worden voor een plinthoogte van 7 cm. ‘New Dimensions’ is een collectie

onderkasten met een corpushoogte van 91 cm. Dit betekent dat er 13 cm (16%) meer ruimte is
ten opzichte van de onderkasten van 78 cm hoog. Ten opzichte van keukens die vroeger actueel
waren, met een corpushoogte van 72 cm, is het verschil in inhoud zelfs 26%. Waar 78 cm
onderkasten met doorgaande deuren 2 legplanken hebben, zijn 'New Dimensions’ onderkasten
van 3 legplanken voorzien. Dus ook in dat opzicht veel meer nuttige ruimte. Dunnere werkbladen
en lagere plinten resulteren in minder verloren ruimte.
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PURE
LUXURY
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ONZE LADEN

LADEN ZONDER FRONT

Deze open designlade geeft een echte boost
aan je keuken. Hij ziet er niet alleen
fantastisch uit. Je hebt ook in één oogopslag
een overzicht van de inhoud. 

ZIRCON 950

Super trendy ladensysteem; in een chique
donkere kleur uitgevoerd met donkere glazen
zijdelen aan de zijkanten van de hoge lades.
Met trots gebruiken wij de geprezen Grass
ladengeleider techniek. Uiteraard zijn ook de
laden interieurs passend in kleur verkrijgbaar.

ZIRCON 1400

Wanneer het echt mooi mag zijn. Het Zircon
1400 ladensysteem is eveneens uitgevoerd in
de donkere chique kleur en heeft ook donkere
glazen zijdelen aan de zijkanten van de hoge
lades. Doordat de ‘techniek’ zit verwerkt in de
dunne strook van metaal is er ruimte voor een
bijna volledige donker glazen zijkant bij de
hoge laden.

WOOD

Deze massief houten lade is een lust voor
het oog. Ze zijn voorzien van een speciale
antislip bodem. Ook deze laden zijn verkrijg-
baar met bijpassende bestekkorven.

Laden hebben een grote impact op het uiterlijk van je keuken. Daarom zijn onze laden verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen hout, metaal of zelfs met glas. Onze metalen Zircon laden zijn voorzien
van de modernste techniek en worden geleverd in de kleur grafiet grijs. Vanzelfsprekend hebben we ook nagedacht over het gebruiksgemak, daarom zijn onze laden standaard voorzien van een soft-
sluitingsysteem. Omdat de laden volledig uittrekbaar zijn kun je overal gemakkelijk bij. Mooi en praktisch dus.

NEW NEW
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INDIVIDUAL
EVERYTHING IS POSSIBLE, CHOOSE AND CREATE YOUR OWN STYLE
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3

4

2

DAYLIGHT GRAY MX  |  ZEROX NOGERO XT 

Zie jij jezelf al staan in deze prachtige keuken? Let op de subtiele wijze waarop de tafel is geïntegreerd in het kook- en spoeleiland (1) en hoe de
greep is verwerkt in de kastdeur(2)! De zijpanelen en bovenplank van de halfhoge achterwand zijn extra dun en de grepen zijn verzonken in de
deuren. De extra hoge wandkast in houtdesign is voorzien van een verticale staafgreep en de deuren zijn uitgevoerd met scharnieren van het
kwaliteitsmerk Blum (3). De spoelkast bevat een aluminium antilekbodem (4). En beeld je eens in hoeveel opbergruimte deze keuken biedt.
Prachtig én praktisch dus!

1
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NEW

QUADRAD GLASS



37

WHITE MX

Deze keuken is een klassieker in een modern jasje. Door het authentieke Quadrat Glass in de glaskast (1) waan je je meteen in een Engels 
herenhuis. Dit gevoel wordt versterkt door de moderne sierlijst bovenlangs de keukenwand (2), de zwarte grepen (3) en de glazen legplanken
(4) in de keukenkasten. En door de toevoeging van een zwarte plint en een zwart wandbord krijgt de keuken nét die bijzondere eigentijdse 
uitstraling. Een echte beauty, deze keuken.

3 4

1 2
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CARBON STONE HL

Deze prachtige donkere keuken kenmerkt zich als strak en stijlvol. Door de donkere kleur is
het een echte eyecatcher. De strakke kant van deze keuken wordt ook nog eens extra 
benadrukt door de stijlvolle donkere grepen. Liever een andere greep; geen probleem. Hiervoor
hebben wij meer dan 100 mogelijkheden. Het lichte werkblad zorgt in combinatie met de 
donkere kleur van de keuken dat het geheel een strak en afgewerkt uiterlijk krijgt.

Fris, licht, ruimte en een perfecte afwerking: de omschrijving die deze keuken verdient. Door
de ruime hoekopstelling en bovenkasten biedt deze keuken net de extra opbergruimte die je
zoekt. Deze hoekopstelling heeft een klassieke maar gelijktijdig ook een moderne touch.
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TERRA GREY HPL XT

Het grote eiland en de hoge kasten zijn in deze keuken uitgevoerd in HPL extreme, oftewel een extreem matte kunststof die krasvast is en voor-
zien is van de anti-fingerprint-technologie. De kasten, elementen en het werkblad zijn uitgevoerd in dezelfde kleur, Terra Grey. Op foto (1) en (2)
is goed het wandelement te zien. Net als de open vakken in het eiland (3) en de zwarte frames (4) waarmee een maatkast gemaakt kan worden,
is dit wandelement een mooie plek om spullen neer te zetten die gezien mogen worden. Dat zorgt voor een gezellige sfeer. De zwarte kraan en
de zwarte grepen op de hoge kast maken er een chique geheel van.

1
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SNOW MX

Deze moderne keuken ademt klasse én gezelligheid. Dat komt onder meer door de houten lades (2) en lade-indelingen (1). Het werkblad van
65 centimeter diep (3) biedt je extra werkruimte en maakt het eenvoudiger om de ruimte achter de kraan schoon te maken. Daarnaast zijn de
hangkasten voorzien van sierlijsten (4) wat het elegante uiterlijk van deze prachtige keuken helemaal afmaakt. Goed om te weten: de kader
fronten zijn in diverse kleuren en combinaties leverbaar!

32
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PERFECTION
WE IDENTIFY TRENDS AND WE STRIVE FOR 



MEER DAN 100 GREPEN
Bij keukens vormt de greep op het front het ‘puntje op de i’. De juiste greep kan je keuken nét helemaal afmaken. Met meer dan 100 varianten,
bieden we je de grootste collectie grepen. Kies uit diverse vormen en stijlen. Van knopgreep en beugelgreep tot schelpgreep en ringgreep. 
En van strak en design tot modern en nostalgisch. Natuurlijk mag je ook zelf het materiaal en de kleur bepalen.
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PRAKTISCH OPBERGEN
De ideale keuken is mooi én gebruiksvriendelijk. Zo wil je natuurlijk
wel genoeg ruimte hebben om al je keukenspulletjes op te kunnen
bergen. Daarom bieden we je, naast de standaard planken in de
keuken, onder andere de volgende praktische opbergmogelijkheden:

1  Binnenlades en korven (grote lades). Uitvoerbaar in alle lade-
typen en altijd netjes weggewerkt achter een deur.

2  De voorraadkast. Een ideale oplossing als je veel voorraad
wilt opbergen. Dankzij de uitschuifbare lades kun je overal 
makkelijk bij.

3  Gebruiksvriendelijke opbergsystemen voor kookgerei en schoon-
maakspullen.

4  Gescheiden afvalemmersystemen, zodat je een bijdrage kunt
leveren aan het milieu.

5  Open nis met uitschuifbare lade, waarmee je bijvoorbeeld jouw
koffiezetapparaat in één handige beweging naar je toe trekt en
weer terug in de kast duwt.

6  Handig opbergsysteem voor in hangkasten. Hierdoor kun je ook
makkelijk bij de keukenspullen die hoger of helemaal achterin
staan, zonder dat je een trapje hoeft te gebruiken.

7  Verschillende lade-indelingen die in sommige gevallen qua stijl
en kleur afgestemd kunnen worden op de stijl van jouw keuken.
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WOOD
FROM NOSTALGIC TO SLEEK DESIGN, IT'S ALL POSSIBLE WITH
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PASTEL SMOKE-SIERRADO  |  SNOW FM

Deze keuken is perfect voor wie van hout houdt! Het moderne, witte werkeiland is voorzien van een kook- en spoelgedeelte, inclusief een vaat-
wasser. Dit werkeiland wordt gecombineerd met een prachtige, grote wandkast die is voorzien van alle benodigde inbouwapparatuur, zoals een
combi-oven en een grote koel- en vrieskast. Het houten front van de wandkast is voorzien van zaagslag, wat zorgt voor een ruwere structuur
(1). De open nissen in de wandkast (2) geven de keuken een speels effect. Kijk hoe de greep (3) perfect past bij de robuuste uitstraling van het
front. En omdat het greeploze werkeiland is voorzien van een dun werkblad en dunne stollen (4), krijgt de keuken een super strakke look.

1
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WHITE (H)

In deze stijlvolle houten keuken ruik je bijna de versgebakken appeltaart! De kaderfronten met lamellen en stijlvolle knoppen geven het geheel
een super authentieke uitstraling. Het mooie is dat je ervoor kunt kiezen om de fronten naar eigen smaak te laten behandelen. Zo kun je 
bijvoorbeeld kiezen voor een vintage-look met een ruwere zaagslag-structuur.  Deze keuken is voorzien van een imponerende wandkast en fraaie
wandplanken, dus aan opbergruimte geen gebrek. De stollen rondom de ingebouwde keukenapparaten, kasten en zijkanten maken deze keuken
robuust met een grote R.



1 2

PASTEL LOAM BRUSHED BLACK BRUSHED

Is het een woonkamer? Is het een keuken? Het is een woonkeuken! En nog een stoere ook,
dankzij de houten fronten met grote nerven (1). De hoge kasten zijn ingebouwd in de muur en
voorzien van inbouwapparatuur in panoramadesign (2). Het kookeiland bevat een open onder-
kast én een bar/zitgedeelte voor je partner of kind. Want wat is er nou gezelliger dan even 
lekker bijpraten tijdens het koken?

Achter deze keuken in een rechte opstelling zit een weldoordracht plan. Het plan om in ieder
aspect een landelijke uitstraling door te voeren. Daarom zijn de schouw en het keukenfront
bijvoorbeeld vervaardigd uit hetzelfde materiaal en is het werkblad extra dik. De grepen gaan
perfect op in het geheel. Het zal je niet verbazen dat de keuken is afgewerkt met een strak
wandbord en stoere stollen. Geef toe, dit is een perfect picture!
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NEW
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WOONMEUBELEN
EN DE BIJKEUKEN
WOONMEUBELEN
Zou het niet mooi zijn als jouw nieuwe keuken en je woonkamer
qua uitstraling beter op elkaar zouden aansluiten? Wij maken 
het mogelijk! Wij hebben hiervoor verschillende mogelijkheden, 
uiteenlopend van zwevende onderkasten tot stoere metalen
frames. Vind je houten lades uit je keuken mooi? Deze kun je ook
terug laten komen in een woonmeubel.

BIJKEUKEN
De naam zegt het al, een bijkeuken hoort bij de keuken. Niet alleen
wat betreft de indeling van je huis, maar ook qua uitstraling.
Daarom kunnen wij een bijkeuken leveren in precies dezelfde stijl
als je keuken en/of de wandkast in je woonkamer. Compleet met
diverse keukenkasten om je spulletjes in op te bergen. Bovendien
staan de wasmachine en droger niet op de grond, maar is er een
ruimte gecreëerd op werkhoogte, zodat deze bijkeuken niet alleen
mooi, maar ook gebruiksvriendelijk is.



54

INTERNATIONALE PERFECTIE
Onze keukenleverancier staat al meer dan 75 jaar wereldwijd bekend als kwaliteitsleverancier op het gebied van moderne en 

kwalitatief hoogwaardige keukens. Kies voor een duurzame keuken vol luxe oplossingen voor comfort en optimaal levens-

genot. Wij bieden een ruime keuze in kleuren, materialen en maatvoeringen. Keukens voorzien van de nieuwste technieken.
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