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In het middelpunt: focus op de leefruimte keuken
Dit keukenconcept wordt gedomineerd door een indrukwekkend eilandblok dat een podium wordt voor belangrijke rituelen en de basiselementen van een keuken met verwijzing
naar zijn originaliteit in scène zet.

Programma‘s: CLASSIC-FS | TOPOS-C1 | TERMA | Foto: LEICHT / C. Meyer

Historisch gezien is de keuken altijd al het middelpunt van het huiselijk leven geweest: een plaats van
communicatie en uitwisseling, een onvervangbare ruimte voor de bereiding van voedsel en, als bevoorradingspunt, de basis van een huis. Dit keukenontwerp belichaamt het basisidee van de leefruimte
keuken op een moderne, stijlvol uitgekiende manier. LEICHT creëert dit scenario als een eigentijds uitgebalanceerde interpretatie van de klassieke functionele zones en houdt deze op een centraal eilandblok
in ere. Een grote, zichtbaar aanwezige granieten spoelbak visualiseert het belang van het waterpunt, een
natuurstenen oppervlak karakteriseert de hele werkzone en brengt de elementen vuur en water samen,
die traditioneel het interieur van een keuken bepalen. De aangrenzende in hout uitgevoerde zithoek
en de elegante glazen VERO-vitrines zorgen voor een complementair samenspel in de ruimte. Deze
keukenplanning is een voorbeeld van hoe de onderneming zich altijd oriënteert op de behoeften en eisen
van zijn gebruikers en deze individueel weet te realiseren.
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Meer dan een functionele ruimte: de keuken als integratieve plek voor alle woonzones
De keuken is een bepalend element van de architectuur van een huis en een ruimte die veel verder reikt
dan zijn pure functie: Hier vindt communicatie en discussie plaats, hier worden passies geleefd en wordt
met alle zintuigen van het eten genoten. Daarbij is de keuken een weerspiegeling van de cultuur, de
manier van wonen en leven, maar ook van gezins- en sociale structuren – een plek die nauw verbonden
is met zijn gebruikers en iets over hen vertelt. Dit keukenconcept is gebaseerd op het karakteristieke
effect van de keuken die is gepland rond een ruimtebepalend eilandblok. Dit kernstuk domineert het
concept door zijn afmetingen, de opstelling en de sterke materialiteit. Het ingetogen kleurenpalet van de
omringende opbergruimtes versterkt deze indruk, in donkere houtsoorten en de schaduwkleur „umbra“
uit de collectie Les Couleurs® Le Corbusier komen ze in de schaduw te staan van het keukeneiland.
Dit wordt daarmee een authentiek podium: Een groot blok graniet dat de essentiële betekenis van het
waterpunt verduidelijkt en een welhaast archaïsch effect creëert, treedt visueel op de voorgrond. Vanuit
de spoelbak aan het hoofd van het eilandblok bepaalt een natuurstenen oppervlak de werkzone die de
„vuurplek“ integreert en als middelpunt van de planning de verschillende zones en functies met elkaar
verbindt. Voor warmte en behaaglijkheid wordt een ander natuurlijk materiaal toegepast: Het zitgedeelte
is van hout vervaardigd en steekt daarmee bewust tegen het werkvlak af.

VERO - sierlijke vitrines creëren huiselijkheid en elegantie
Qua kleur passen de elegante VERO-vitrines met decent getint glas, omkaderd door een sierlijk geëloxeerd metalen frame, uitstekend bij het totaalconcept. In donkere nuances fungeren ze als hoogwaardig
vormgevingselement dat door de sierlijke metalen poten doet denken aan een afzonderlijk meubelstuk en bovendien op geraffineerde wijze behaaglijkheid in de keuken brengt. Verticaal geïnstalleerde
LED-lichtprofielen verlichten het interieur van de vitrines en zetten de hierin geplaatste voorwerpen op
een knappe manier in scène. Daarbij is het lichtsysteem dimbaar en qua kleurtemperatuur individueel
regelbaar.
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Rustig totaaleffect door opbergruimte zonder nis
Als hoge kast is het opbergruimte-programma CONCEPT 40 vlak in de wand geïntegreerd. Een uniforme hoogte van 40 cm per module creëert een raster dat de ruimte een uitgebalanceerde rust verleent.
Nauwkeurig ingebouwd verdwijnt de klassieke nis tussen de opbergelementen, die moeiteloos zonder
grepen kunnen worden geopend en het evenwichtige totaalbeeld accentueren.

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