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ARCHITECTUUR EN KEUKEN: VISIONAIRE INTERIEURCONCEPTEN
DOOR UITGEBREIDE PLANNINGSVARIATIE MADE BY LEICHT
Een hoge mate van netwerkvorming, mobiliteit en flexibiliteit gaat hand in hand met een snel veranderende, moderne manier van leven en werken. Naast de steeds schaarser wordende woonruimte in
de steden bij toenemende bevolkingsdichtheid vereisen ook veranderingen in de werkgelegenheidsstructuren momenteel een omdenken op het gebied van de privéruimte en meubilering. Juist hedendaagse benaderingswijzen in de overkoepelende context van „Urban Living“ – van co- en microhuisvesting tot tijdelijke woonvormen – vragen om innovatieve ideeën voor ruimtelijke conceptie en op
maat gemaakte realisaties. LEICHT reageert met planningscompetentie en designgevoeligheid op de
actuele woonbehoeften en toont met een voorbeeldig, compact doordacht boardinghouse-scenario
aan hoe omvangrijke interieurinrichting op een klein oppervlak functioneel en flexibel een persoonlijke sfeer creëert – een „tijdelijk thuis“. Deze planning biedt een maximaal gevoel van ruimte op een
minimale plattegrond: Modulaire schappensystemen uit het programma Fios in combinatie met plafondhoge schuifdeuren vormen flexibele, inloopbare functionele ruimtes en zorgen bovendien voor
een intiem moment in de open leefruimte. De kookzone is eveneens verborgen achter elegante hoge
kastenwanden, ze kan evenwel te allen tijde worden gebruikt en voegt zich in de edele en behaaglijke
ambiance. Daarmee bewijst het architectuurmerk LEICHT dat het allang meer is dan een keukenspecialist – namelijk een expert op het gebied van holistische woonoplossingen.

Programma´s: CLASSIC-FS | IOS-M | LARGO-FG | Foto: LEICHT / C. Meyer

Plannen met visie: Nieuwe ruimtes creëren – aan de hand van het voorbeeld van een luxueus boardinghouse
Privémomenten ontmoeten communicatief samenzijn – en creëren hier een gevoel zoals binnen de eigen
vier muren. Hoe kleiner de ruimte, des te groter zijn de eisen die aan zijn flexibiliteit worden gesteld.
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Met een nieuwe planningsaanpak creëert dit ontwerp afzonderlijke harmonische ruimtes die vloeiend
in elkaar overgaan en met doordachte schuifdeur- en opbergruimteconstructies direct inspelen op de
centrale behoeften van de bewoners. Met LEICHT laat zich elke gewenste ruimteoplossing perfect realiseren met modulaire systemen en esthetische materiaalcombinaties in lak en hout. Centraal in deze
planning staat een ruime kleedruimte bestaande uit kamerhoge schuifdeuren en het sierlijke Fios-schappensysteem, waarin de kleding van alledag kan worden opgeborgen – een ruimte in de ruimte die zowel
binnen als buiten voor handige opbergruimte zorgt. Tegelijkertijd ontstaat door het begaanbare architectonische element een plek van rust die de gebruikers geborgenheid geeft. Met planningsopties zoals
deze benut LEICHT optimaal het beschikbare oppervlak en slaagt erin met slim toegepaste modules
zoals ruimtebesparende schuifdeuren steeds nieuwe en flexibele ruimtes op een zeer kleine oppervlakte
te creëren – een toekomstgerichte mogelijkheid voor de interieurarchitectonische vormgeving bij steeds
wisselende eisen die aan onze leef- en woonruimte worden gesteld.

Onuitputtelijke planningsvariatie: koken en wonen in harmonie met elkaar
In deze visionaire planning gaat het idee van de keuken verder dan de klassieke kookzone en rechtstreeks
over in de uitbreiding van de woonruimte. Alle overgangen zijn vloeiend vormgegeven. Dankzij de kamerhoge inschuifbare vouwdeuren gaat ook het kookgedeelte schuil achter een grootvlakkige hoge kastenwand die afhankelijk van de situatie kan worden geopend of in gesloten toestand een rustig totaalbeeld
creëert. Fijn afgewerkte dressoirs in combinatie met de elegante Vero-vitrinekasten, open kasten in hoekopstelling en vrij zwevende afzetvlakken op basis van schuifladen zijn zowel in het keuken- alsook in
het woongedeelte te vinden. Hierbij zorgen natuurlijke houtnuances voor een behaaglijk warme sfeer. Als
totaaleffect ontstaat zo een harmonisch samenspel tussen architectonische vorm en natuurlijke kleur,
open en gesloten, communicatief en intiem, dat dankzij de innovatieve en planningsdeskundigheid van
LEICHT op het gebied van de interieurafwerking in de meest uiteenlopende hedendaagse woon- en
levenssituaties kan worden omgezet.

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