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OPEN KEUKENPLANNING MET INDUSTRIËLE CHARME
Een technisch-moderne stijl verbindt zich met een luchtige, spontaan aandoende opstelling van individuele modules: Deze keuken ziet eruit alsof hij vanuit de situatie is ontworpen en geeft een urbaan
levensgevoel. Als verbindend vormgevingselement vat de achterwand de verschillende keukenelementen visueel samen en verleent de planning warmte en behaaglijkheid dankzij een discrete maar
toch levendig ogende houtoptiek. Daarbij zorgen het nieuwe metaalachtig glinsterende oppervlak
METEA en het fijne raster van het vrij configureerbare open schappensysteem Fios voor het typische
industriële loftkarakter van dit ruimteconcept. Bovendien accentueren ze het strakke lineaire effect
en zorgen ze voor aantrekkelijke visuele spanningsmomenten.

Programma‘s: METEA-E | CLASSIC-FS | SYNTHIA | Foto: LEICHT / P. Schumacher

Perfecet match: Creatieve eenheid door een harmonisch spel met contrasten
Een vrijstaande hoge kast, een zwevend ogend kookeiland, een in de ruimte naar voren geplaatste
barachtige spoelbakunit met aan de wand gemonteerde mengkraan – de afzonderlijke modules van dit
concept staan als solitaire meubelen op zichzelf en lijken spontaan in de keuken te zijn geplaatst. Geaccentueerd wordt deze planningsaanpak door metalen onderstellen die het kastelement en het eilandblok visuele luchtigheid verlenen. Daarnaast wordt het elegant puristische loftkarakter versterkt door de
spannende toepassing van Fios. De sierlijke basisconstructie van het open schappensysteem zorgt in
directe verbinding met de barachtige spoelbakunit en in de vloeiende overgang naar het woongedeelte
voor een bewuste asymmetrie ten opzichte van het gesloten, tweedeurs hoge kastelement met het nieuwe METEA-frontoppervlak.
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Net als de afzonderlijke modules overtuigen ook de afzonderlijke materialen telkens door hun karakteristieke eigenschap. Het verbindende kader van deze LEICHT keuken wordt gevormd door achterwanden in houtoptiek, die als contrasterend element met de strak ogende oppervlakken en de koele
heldere industriële stijl het gehele ontwerp samenvatten en zo een harmonische balans creëren. De
combinatie resulteert bij deze planning in een gesloten geheel, een stilistisch afgeronde keuken, die
een vloeiende integratie in de gehele interieurarchitectuur mogelijk maakt.

Moderne accenten: Het nieuwe oppervlak METEA
Met METEA presenteert LEICHT een metaalachtig ogend oppervlak waarvan de onopvallende moderne
expressie wordt gecreëerd door een verticale, discreet zichtbare borsteling zonder grafische strengheid.
Dit geeft het nieuwe oppervlak een zachte matte glans en creëert zo een hoogwaardige industriële look.
Bij dit keukenscenario overtuigt METEA in de kleurstelling „kobalt geborsteld“ en zorgt bovendien met
de kleur „chroom geborsteld“ voor een technisch-moderne touch. Hier completeren korte zwarte grepen
met zacht ogende, nauwe radii de visuele terughoudendheid van dit loftscenario, die met name door de
fijne oppervlaktestructuur en de genuanceerde metaalachtige glans van METEA ontstaat.

Vloeiende overgang tussen keuken en wonen met Fios
Het elegante metalen schappensysteem Fios past met zijn sierlijke, poedergecoate verticale stijlen en
smalle olijfgroene legplanken in de loftsfeer van deze keukenopstelling en doet de heldere optiek door
open geënsceneerde opbergruimtes luchtiger ogen. Als ruimtevormend element slaat het wandgebonden schappensysteem de brug tussen keuken en woonruimte. Fios brengt behaaglijkheid in het keukenconcept en creërt een podium voor individuele vormgeving.

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