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ESTHETISCH OPBERGWONDER: EEN KEUKEN UIT RUIMTEVORMENDE, UITERST FUNCTIONELE KASTELEMENTEN IN SUPERMATTE FENIX-KWALITEIT
Plafondhoge fronten, superfijne voegen, optimaal gebruik van de ruimte. Dit keukenconcept is gebaseerd op de actieve integratie van de wanden in de planning. Visuele eenheid en maximale opbergruimte zijn het resultaat van deze holistische oplossing, die kastelementen gebruikt als nieuwe
planningsoptie voor een functionele en esthetische inrichting van het interieur. Van de vloer tot het
plafond geconcipieerd zien de royale vlakken er elegant en opgeruimd uit – de combinatie van donker, sierlijk gevlamd iepenhout en het supermatte, lichtgrijze oppervlak van het nieuwe programma
F 45 accentueert de hoogwaardige en luxueuze sfeer van deze keuken.
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Verborgen functionaliteit en een elegant ruimtelijk effect: LEICHT overtuigt met het hoogste niveau
van vakmanschap en planningscompetentie
Plafondhoge schuifdeuren van edel iepenfineer vormen in dit keukenscenario de bekleding van de ruimte boven de spoelbak- en bereidingsunit, waar alle belangrijke keukenbenodigdheden snel bij de hand
zijn. In gesloten toestand ontstaat hier een groot formaat oppervlak dat elegantie en een hoge waarde
uitstraalt. Ook de haaks aansluitende wand is volledig in kasten gepland en sluit daarmee aan op de karakteristieke vlakke esthetiek van dit concept, die tegelijkertijd de werking van de toegepaste materialen
accentueert.
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Het samenspel van het nieuwe supermatte FENIX-oppervlak in een lichte grijstint en de warm aandoende houtoptiek van het iepenhout in de vorm van kamerhoge fronten en lambrisering zorgt voor een
elegante en behaaglijke sfeer. Deze totaalindruk en de verfijnde, grafische optiek van de keuken worden
versterkt door de sierlijke contouren van de in een hoek van 45° afgeschuinde kant van het nieuwe programma F 45. Verlichte open kastelementen die ritmisch in het kamerhoge kastconcept zijn geïntegreerd, maken de planning luchtiger en bieden ruimte voor persoonlijke highlights. De opbergelementen zijn
variabel in diepte en staan in een symmetrische volgorde met exacte voegaansluiting op de onderkasten
– deze compleet doordachte keukenruimte presenteert zich als een waar opbergwonder dat aan hoge
architectonische en esthetische eisen voldoet.

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