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LEEFRUIMTE KEUKEN: EEN MODERNE KEUKENCOMPOSITIE DIE
KOKEN EN WONEN ELEGANT VERBINDT
Samenspel van supermatte lak, natuurlijk warm hout en expressief, tijdloos beton: Deze keuken representeert de versmelting van koken en wonen tot een holistisch geconcipieerde leefruimte, geheel
in lijn met het architectuurmerk LEICHT. Uitgebalanceerde materiaalcomposities in een harmonische
zwart-wit-grijze drieklank evenals horizontale en verticale lijnen scoren daarbij in gelijke mate als creatieve basis en karakteristieke accenten. Een open interieurplanning en heldere architectonische assen drukken hun stempel op het gestructureerde en royale totaaleffect van het ontwerp. Binnen het
keuken- en woongedeelte zorgt het tegenover elkaar plaatsen van materialen tussen licht en donker
met een nieuw wit gelakt oppervlak, donker eikenhout uit het programma TOPOS en in combinatie
met zichtbaar ruw beton voor een tijdloos en luxueus contrast. Als extra planningsoptie wordt een
nieuwe wangoplossing toegepast, die in verstek is verwerkt en daarmee qua vormgeving een eenheid met gelijkliggende fronten vormt – een interieur-architectonisch overtuigend detail met heldere
kubische lijnvoering.

Programma‘s: CLASSIC-FS-C | TOPOS | Foto: LEICHT / P. Schumacher

Drie materialen - een strak effect in de gehele kook- en eetzone
De koele uitstraling van lak, de natuurlijke warmte van hout en de puristisch moderne verschijningsvorm
van ruw beton: Het geslaagde samenspel van de materialen zorgt voor een architectonisch afgestemd,
ruimte-overschrijdend totaalconcept in een harmonieuze ambiance. In het midden van het keukengedeelte is een vrijstaand, greeploos eilandblok in mat witte lakuitvoering geplaatst, dat wordt uitgebreid met
een royale zitruimte in zwartbruin eikenhout.
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Het tijdloos gelijkmatige fineerbeeld van de klassieke houten keuken uit het programma TOPOS in een
diepe tint onderstreept de licht-donkercontrasten van de planning en vormt een aanvulling op de karakteristieke look van het moderne beton, dat zich over het gehele wand- en plafondoppervlak manifesteert.
Ertegenover biedt een wit gelakte, meerdeurs kastenwand rijk gefacetteerde opbergmogelijkheden: in
geopende toestand een functionele keukenzone met hoogwaardige houten lambrisering en gesloten
een elegante „schuilhoek“ voor nuttig kookgerei in de leefruimte keuken.

Met aandacht voor details en kubisch karakter: in verstek verwerkte wangoplossing
Als extra planningsoptie voor de vormgevingslijnen PRIMO en CONTINO staat er een nieuwe wangoplossing ter beschikking, die in verticale richting in verstek is verwerkt en een vormsluitende verbinding
vormt met het zijdelingse meubelfront. Voor de in dit scenario toegepaste vormgevingslijn CONTINO
betekent dit dat een filigrane afschuining vormsluitend mogelijk is in het horizontale vlak – langs de 45°
afgeschuinde greeplijst – en in het verticale vlak. Zo versmelt de wang met het front en ontstaat een
heldere kubische eenheid met een geraffineerd effect. Het zicht op de zichtbare, in verstek verwerkte
details direct op het functionele eilandblok van deze keukenopstelling toont de planningscompetentie
van LEICHT en biedt een podium voor de hier gerealiseerde ambachtskunst.

Nieuwe lakafwerking: maximale kleurkeuze met supermatte finish
In het gehele keukenscenario overtuigt de nieuwe, supermatte lak in de kleur „merino“ met zijn fluweelachtige haptiek en een oppervlak dat vingerafdrukken meer onderdrukt dan de tot dusver gebruikelijke
laksystemen. Daarbij kent de kleurkeuze nauwelijks grenzen – met deze nieuwe lakafwerking zijn oppervlakken in bijna alle kleuruitvoeringen verkrijgbaar, zodat aan elke individuele wens tegemoet kan
worden gekomen. De highlights zijn hierbij de exclusieve 15 nuances van Les Couleurs® Le Corbusier
van de beroemde Frans-Zwitserse architect.
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Intimiteit en communicatief samenzijn: de vormgeving van een echte leefruimte
Als logische voortzetting is de woonruimte zowel visueel alsook functioneel direct aan de keukenzone
gekoppeld. Een door open en gesloten inschuifelementen onderverdeeld kastelement functioneert als
ruimteverdeler. Het maakt zichtbare zichtassen in beide ruimtes mogelijk zonder de intimiteit te verstoren en creëert zo communicatie. Een individueel planbare open wandkast presenteert persoonlijke
accessoires in een elegante omgeving en pakt de in de keuken toegepaste hoogwaardige houtmaterialen weer op. De keuze voor terugkerende materialen, vormen en kleuren creëert een karakteristieke
designstijl die rust en elegantie uitstraalt in de holistisch geconcipieerde ruimte.

Wij stellen het op prijs wanneer u ons in geval van publicatie een bewijsexemplaar toezendt.
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