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GROOTSCHALIG GEDACHT, HOLISTISCH GECONCIPIEERD: UNIFORME EN INTEGRATIEVE RUIMTE-OPLOSSING MET SCHUIFDEUREN OP MAAT
Tussen tonen en verbergen, tussen functionaliteit en zichtbare elegantie: Door op maat gemaakte
individuele concepten is het mogelijk de ruimte over de gehele breedte en hoogte optimaal te benutten. LEICHT laat in deze planning de klassieke voorstelling van een keuken met afzonderlijke nissen
en bovenkasten vallen ten gunste van een harmonische woonkamer-keuken. Grootvlakkige fronten
en plafondhoge schuifdeuren in het hoogwaardige oppervlakteprogramma STEEL zorgen voor een
luxueus totaaleffect. In combinatie de multifunctionele en inloopbare „ruimte in de ruimte“ straalt
dit keuken- en ruimtescenario rust en elegantie uit. Koken en wonen vinden hier plaats in nauw samenspel, dankzij het uniforme effect van materialen, kleuren en oppervlakken – een kerncompetentie
van het architectuurmerk LEICHT, dat keuken en wonen ruimteverbindend opvat.

Programma‘s: STEEL-A | BONDI | Foto: LEICHT / C. Meyer

Van top tot teen verbonden: Plafondhoge schuifdeuren in de woonruimte keuken
Een zachte beweging opzij en meteen ontstaat er een nieuw beeld. Groot formaat schuifdeuren laten
handige opbergruimte en open kasten in het keukengedeelte visueel verdwijnen. In dit keukenscenario
vormen de beweegbare fronten in gesloten toestand een uniform totaalbeeld met een subtiel staalachtig
glinsterend effect. Het sfeervolle oppervlak STEEL maakt gebruik van materiaalaccenten van fijn geborsteld staal, waarvan de werking nog wordt versterkt door de donkere tint „ferro“. De nieuwe 28 mm
dikke schuifdeuren kunnen vlak in het plafond worden ingebouwd en optioneel met materiaal uit het
betreffende keukenprogramma worden bekleed.
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Hun individuele afmetingen zijn vrij te kiezen en in bijna alle oppervlakken van het LEICHT-portfolio
verkrijgbaar. In combinatie met sierlijke legplanken ontstaat een ritmisch samenspel tussen gesloten
en open vlakken, waardoor er ruimte ontstaat voor nuttige keukenhulpmiddelen en decoratieve momenten.

Vrijstaande kubus met maximale functionaliteit: de aantrekkelijke planningsoplossing „ruimte in de
ruimte“
Qua grootte, vorm en materiaal harmonisch geïntegreerd in de keukenplanning, is het „ruimte in de ruimte“-concept een vormgevend element met een slim karakter. Van schuifladen en legplanken tot inzetelementen voor bestek, handige opbergboxen en integreerbare wasmachine: Als inloopbare, luxueuze
opbergruimte biedt deze individualiseerbare oplossing van binnen ruimte voor tal van functies, waarbij
persoonlijke wensen en eisen vrijwel geen grenzen kennen. Van buiten zorgen in de wand geïntegreerde
open kastelementen voor een huiselijk effect dat perfect aansluit bij het aangrenzende keukenscenario.
De „ruimte in de ruimte“ neemt de materialiteit van de keuken weer op en zet deze voort, zodat formele,
creatieve herhalingen dit holistische concept visueel ondersteunen.

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