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Iets heel bijzonders: keukenplanning die glanzende accenten plaatst
Dit keukenontwerp volgt de trend naar edele metalen en weet de hoge waarde van de
materialen vakkundig in scène te zetten.

Programma‘s: DORADO-E | CONCRETE-E | Foto: LEICHT / C. Meyer

Of het nu gaat om zacht glinsterende of opvallend glanzende materialen – metalen materialen zijn
aantrekkelijk, zien er stralend uit en creëren een heel bijzonder gevoel van warmte. Met de komst van
goud, brons en koper in het interieur en de binnenhuisarchitectuur wordt deze elegante en aantrekkelijke kleurenwereld ook in de keukenplanning toegepast. LEICHT pakt bij dit keukenconcept meteen
twee actuele interieurtrends op: In de kleur „oro luz“ – Spaans voor „gouden licht“ – wordt het nieuwe, aangenaam aanvoelende, supermatte kunststof oppervlak DORADO een echte eyecatcher die
overtuigt door de trendy metallic look in het spel met de donkere nuances van het beton-programma
CONCRETE.

Edele schittering: DORADO brengt de warme glans van goud in de keuken
De kleur goud heeft altijd al voor fascinatie gezorgd en doet dit nog steeds. In het bijzonder in contrast
met donkere oppervlakken en houtsoorten creëert het nieuwe gouden kunststof programma een spannend, elegant effect in het interieur; het blinkt uit door een warme schittering die doet denken aan het
glamoureuze fonkelen van de jaren twintig.
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De kleur van de zon, van keizers en koningen plaatst in deze matte oppervlakte-uitvoering accenten,
geeft meer waarde, zonder zich op te dringen. Door een decente geborstelde structuur breekt het licht
zich op levendige wijze in het hoogwaardige Fenix-materiaal en zorgt voor een gracieus effect – en nodigt ertoe uit gasten te onthalen, voor hen te koken, met hen te communiceren. Daarbij blinkt DORADO
uit door gebruiksvriendelijk onderhoud en een aangename haptiek. Het sandwichpaneel is aan de voorzijde gecacheerd met geborsteld echt metaal en heeft een acryl nano-coating, waarvan het oppervlak
een fijne textuur krijgt dankzij de elektronenstraalharding. Dit productieproces garandeert het no-fingerprint-effect voor het lichtgouden programma, dat daardoor nog meer kan schitteren met zijn soft matte
haptiek. Daarmee ligt DORADO in matgouden optiek volledig in de trend: luxueus en edel verbindt het
een vleugje glamour met de gereduceerde rechtlijnigheid van de hedendaagse interieurarchitectuur.

In de geest van de moderne architectuur: het beton-oppervlak CONCRETE
Pure esthetiek: In deze keukenplanning overtuigt het gouden oppervlakprogramma in een trefzekere
combinatie met de karaktervolle, lichtjes geheimzinnige structuur van beton. Met het programma CONCRETE bevestigt LEICHT in dit ontwerp, hoe de bestseller van fijnbeton de architectuur van moderne
keukenconcepten accentueert en met zijn levendige effect de ideale tegenpool wordt van het verfijnde
gouden oppervlak. De donkere CONCRETE-uitvoering in de kleur „brasilia“ geeft de levendig warme
elegantie hierbij een extra essentie.

Heldere planning en een uitgebalanceerd materiaalconcept zorgen voor sfeer
Een passend podium vinden de twee expressieve programma‘s DORADO en CONCRETE in deze
keukenopstelling met de vormgevingslijn EVO: In het middelpunt staat een helder gestructureerd werkblok dat het pendant vormt van de functionele keukenwand met kooknis. De parallelle opstelling van de
twee even lange planningselementen oogt opgeruimd, terwijl de keukenbar een open overgang naar de
ruimte vormt: Hier kan je samen een toost uitbrengen, van een aperitiefje genieten en je in relaxte sfeer
op de avond voorbereiden.

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