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COLLECTIE 2021 – HET ARCHITECTONISCHE STATEMENT
Met de collectie 2021 maakt keukenproducent LEICHT uit het Duitse Waldstetten keukens en woonkamers tot een eenheid – en vervult daarmee ieders wensen en behoeften. De focus ligt op het
creëren van slimme oplossingen voor ruimten met verschillende afmetingen en uitdagingen. Daarnaast is er veel aandacht voor de uiteenlopende eisen die aan keukens worden gesteld. Vooral de
functionaliteit van de keuken speelt een doorslaggevende rol, maar ook de combinatie van functie en
vormgeving krijgt aandacht. LEICHT heeft de collecties van de vorige jaren consequent doorontwikkeld en daarmee zijn positie als keukeninrichter versterkt. Ook de nieuwe producten en concepten
bieden een plus aan mogelijkheden. Dit is te danken aan de rustige, tijdloze uitstraling en de hoogwaardige materialen: echt hout en keramiek.

BOSSA. Vakkundig, modern en gedurfd – de keukenserie met echt houten oppervlakken
BOSSA van LEICHT kenmerkt zich door het nieuwe, echt houten oppervlak – een primeur onder de
premiumkeukens. BOSSA polariseert, maakt indruk en trekt de aandacht.
De fronten in eiken fineer en walnoot fineer hebben een verticale lijnenstructuur, waardoor een krachtige uitstraling ontstaat. Het reliëf met 7,5 mm brede stroken en een afstand van 5 mm uit elkaar zorgt
voor een slank, levendig en driedimensionaal effect. Het totale raster van de stroken van 12,5 mm komt
exact overeen met het verticale lijnenpatroon van LEICHT. Het resultaat: een optische versmelting van
keuken-, wand- en kastfronten tot één meubelelement. Keuken, eetkamer, woonkamer of hal: met BOSSA kunnen oppervlakken uniform worden vormgegeven, ingedeeld en uitgewerkt tot een architectonisch
totaalconcept. BOSSA creëert nieuwe, esthetische ideeën voor ruimten en design. Dit maakt de serie
stijlbepalend voor het keukeninterieur van de toekomst.
Met dit echt houten oppervlak biedt LEICHT een omvangrijk aanbod voor de representatieve keukeninrichting en de aangrenzende woonruimten en schaart het zich eens te meer onder de toekomstgerichte
keukeninrichters.

Een nieuwe visie op kasten: hogere kasten en andere kleur
LEICHT introduceert een nieuwe kasthoogte van 86 cm, naast de al beschikbare hoogtes 73 cm en 80
cm. In combinatie met de lage sokkel van 7 cm ontstaat een subtiel optisch verschil. De nieuwe hoogte zorgt voor een kubistische, strakke en heldere uitstraling, die kenmerkend is voor de gereduceerde
vormentaal van de keukenproducent. De nieuwe hoogte is beschikbaar voor de lijnen PRIMO, EVO en
CONTINO. Daarnaast zorgt de nieuwe kasthoogte voor meer functionele opbergruimte.
Een verdere noviteit is de uitbreiding van het kleurenspectrum. Naast licht platinagrijs heeft LEICHT nu
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ook een bijzonder elegant carbongrijs in het programma. De hoogwaardige uitstraling van deze donkere kleur speelt in op de vraag naar meer emotionaliteit in klassieke keukens en aangrenzende eet- en
woonkamers. Waar de kasten in platinagrijs een lichte en strakke uitstraling hebben, zorgen de kasten
in carbongrijs voor een zintuiglijke beleving. Vanzelfsprekend is ook het kastinterieur aangepast aan de
nieuwe kleur. Bestekbakken, afvalsystemen, schuifladen en gepoedercoate pen-en-gatverbindingen zijn
verkrijgbaar in een decent glanzend carbongrijs, terwijl het glas van de uittrekelementen licht getint is
met een afgeschuinde rand. Op deze manier bieden LEICHT-kasten zowel aan de binnen- als aan de
buitenkant een homogeen en esthetisch kleurconcept – want de wens naar keukens in donkere, emotioneel luxueuze tinten neemt toe.

Bij publicatie ontvangen wij graag een presentexemplaar.
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