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Hedendaags klassiek door edele materiaalmix
Deze keukenplanning blinkt duit door pure elegantie en hoge waarde.

Programma‘s: SOLID | TERMA | Foto: LEICHT / C. Meyer

De fijne aroma‘s van vers gebrande koffie, de smaak van een perfecte „Caffè Italiano“: Deze keuken
doet alleen al door zijn kleurstelling denken aan zinnenprikkelende koffiekunst. Het donkere, op het
oppervlak bijna bronzen glinsterende, karaktervolle kastanjehout verbindt zich met supermatte oppervlakken tot een sensuele look. Door de combinatie van het gereduceerde design en de heldere
lijnvoering van deze planning ontstaat een elegant, bijna mondain effect, dat in elke woonruimte een
sterk accent plaatst. Deze keuken brengt emotie, individualiteit en een vleugje hedendaags kosmopolitisme in het huis.

Rustige elegantie door eenheid
Dit huiselijke keukenconcept zorgt voor een heldere scheiding van de functionele en werkzones die door
de gebruikte materialen worden gedefinieerd. Alle oppervlakken zijn bekleed, wat een esthetisch overtuigende formele eenheid tot gevolg heeft; zo ontstaat het rustige, elegante totaalbeeld van deze keuken.
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Een groot deel van de opbergkasten – deze omlijsten de werkzone – is voorzien van het behaaglijk warme hout van de kastanje. Het grote fineerbeeld met een zichtbare oppervlaktestructuur lijkt dankzij een
thermische behandeling bijna bronskleurig, waardoor de keuken een bijzondere waarde en levendigheid
krijgt. In contrast hiermee is het werkgedeelte met anti-fingerprint-eigenschappen in mat carbongrijs
gehouden. Highlights vormen de in mat zwart gelakte greepprofielen en metalen poten, doordat zij de
materiaalmix visueel omlijsten en spannende accenten plaatsen.

FIOS - nissen gebruiken en lievelingsstukken in scène zetten
Het open, aan de wand gemonteerde schappensysteem FIOS doet de strakke lijnen van de keukenplanning luchtiger ogen en onderstreept het huiselijke karakter van het totale interieurontwerp. Met
zijn donkere, poedergecoate stalen frame en legplanken van kastanjehout past het harmonisch in het
keukenscenario en geeft het door zijn individuele vormgevingsmogelijkheden een persoonlijk tintje aan
de keuken.

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