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Aan de „werkbank“: een keuken voor het volle leven
Uitnodigend en intuïtief vormgegeven: de keuken als ontmoetingsplek.

Programmma‘s: MADERO | CLASSIC-FS | Foto: LEICHT / C. Meyer

Voorbereiden, koken, eten, lezen, uitrusten: Deze keuken is een communicatief centrum, een gastvrij
trefpunt voor familie en vrienden, want hij is ervoor gemaakt dat hier iedereen zijn respectievelijke taken
kan uitvoeren. Daarbij vormt hij een behaaglijke, gezellige plek. Deze van alle kanten open keukenoplossing maakt een ontspannen, ongedwongen samenzijn mogelijk. Door de handige eilandoplossing met
barelement documenteert LEICHT haar planningscompetentie. Door het juiste gebruik van materialen
en de rangschikking van de afzonderlijke elementen wordt als het ware vanzelf duidelijk welk gedeelte
voor welke activiteit is bedoeld. Zo zijn functionaliteit en elegantie perfect met elkaar gecombineerd. De
keuken als een levendige plek met werkplaatskarakter, waar zich bijna het hele huiselijke leven afspeelt
– dat biedt deze exclusieve keukenoplossing van LEICHT.
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Duidelijk herkenbare zones door de keuze van materialen
Gezellig en familiair: Het huiselijke deel van het eiland werd omgezet in karaktervol, expressief eikenhout. De functionele zone daarentegen is in matte lak uitgevoerd, de technisch-koele look vormt een
contrast met de warmte van het woongedeelte. Deze oplossing bewijst dat voor het functionele gedeelte
van een keuken vooral robuuste oppervlakken geschikt zijn, terwijl hout nog steeds een populair materiaal is voor het creëren van behaaglijkheid en warmte.
Een indrukwekkend, elegant detail is het slechts 1 cm dikke keramische werkblad dat doorloopt over
het gehele eiland en ook in het zitgedeelte tussen het eikenhout wordt voortgezet. Het in het midden
geplaatste barelement verbindt beide delen met elkaar. Het keukeneiland creëert met behulp van geraffineerde details een bijzonder uitnodigend effect. Zwart gelakte greeplijsten geven het een sierlijke en
luchtige uitstraling; de eveneens zwart gelakte plint reduceert optisch het gewicht van de module.

Handig: de ruimte in de ruimte
Een „ruimte in de ruimte“ biedt plaats voor extra woonruimte- en keukenfuncties. Van buiten presenteert
de compacte kubus zich als een rustig kastenfront, terwijl het interieur functionele en opbergoplossingen biedt die volledig aansluiten bij de wensen van de klant. Dit maakt het mogelijk om de open keuken
zonder storende, puur functionele objecten en producten nog behaaglijker te maken. De „ruimte in de
ruimte“ wordt betreden via een decent geïntegreerde zwenkdeur tegenover het eiland. Zo worden de
wegen tussen koken en toebereiden evenals tussen tevoorschijn halen en opbergen van het benodigde
keukengerei kort en comfortabel.

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