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KEUKENS VOOR DE TOEKOMST
Het is niet meer dan logisch dat je een keuken wilt die lang meegaat.
Maar hij moet ook groen zijn en energiezuinig worden geproduceerd.
Daarom kun je bij ons, zonder extra kosten, kiezen voor de milieuvriendelijke keukenkasten van Greenline. Greenline keukenkasten zijn gemaakt van BioBoard, een uiterst stabiel materiaal wat voor 90%
bestaat uit gerecycled hout. BioBoard Gen2 voldoet aan de strengste

milieuvriendelijk
en energiezuinig
geproduceerd

90% gerecycled
materiaal

plaatmateriaal
met hoge
stabiliteit

emissienormen. Als het gaat om de emissie van formaldehyde voldoet
BioBoard Gen2 aan de F**** norm; dat is ‘s werelds strengste norm
op dit gebied. Daarmee liggen we ruim onder de normen van CARB2
en E05. BioBoard Gen2 garandeert een gezond binnenklimaat.
Kies voor Greenline, zodat de generaties na jou ook van de natuur
kunnen genieten.

gereduceerde
VOC emissies

geproduceerd
in co2 neutrale
productieomgeving
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nordic swan
normering

normering
voor gezond
binnenklimaat

carb2
normering
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LESS IS MORE
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UMBRA XT | LAVA XT | BLACK VI
Ben je op zoek naar een bijzondere keuken? Dan is de prachtige én
praktische greeploze keuken misschien wel precies wat je zoekt!
Neem nou de fraai vormgegeven greeploze deuren en de deuren met
het smalle aluminium kader. Of de New Dimensions onderkasten die
zo’n 16 procent groter zijn dan normaal. Het resultaat hiervan is niet
alleen dat je meer effectieve opbergruimte creëert, maar ook
dat er geen opvallende hoge plint nodig is voor de afwerking.

En nu we het toch over de afwerking hebben; wat dacht je van het
formidabel “zwevende” werkblad van het kookeiland dat zich op ideale
werkhoogte bevindt? Voeg daar de cubes aan toe die de hoge kasten
subtiel met elkaar verbindt en je kunt met recht zeggen dat deze
greeploze keuken een nieuwe dimensie toevoegt aan het bestaande
keukenaanbod.
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AMBIANCE
GLASS

MORE COLOURS
AVAILABLE
AMBIANCE
GLASS
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KEUZEMOGELIJKHEDEN GREEPLOOS

PUSH TO OPEN

XG-K

XG-E

XG-D

XG-Y

XG-A

PUSH
TO
OPEN
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GREEPLOZE KEUKENS
Wij begrijpen heel goed waarom onze unieke greeploze keukens zo
populair zijn. Doordat we de grepen in de keukenkasten integreren,
creëren we namelijk een moderne minimalistische keuken met strakke
lijnen. En dit zorgt weer voor een rustige uitstraling. Bijkomend voordeel
van onze greeploze keukens is de grote diversiteit aan mogelijkheden,

zodat we altijd een afwerking hebben die bij jouw keuken past. Kies je
bijvoorbeeld voor een komprofiel in edelstaal-kleur of gelijk aan
de kastkleur? Het is jouw keuken, dus jij mag beslissen. Goed om
te weten: bijna al onze keukenprogramma’s zijn leverbaar in een
greeploze variant.
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EUCA MOCCA KQ | EUCA CARAMEL KQ
Houd je van een keuken met een extra strakke en
elegante uitstraling? Dan heeft onze Black line bij jou
ongetwijfeld een streepje, of beter gezegd een zwarte
streep, voor. Want het is juist die horizontale en
verticale zwarte belijning langs de kasten en het kooken spoeleiland die zorgt voor een groots effect in de
hele keuken. Zwarte accenten zijn bovendien makkelijk
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te combineren met kleuren als mocca en caramel.
En natuurlijk dragen het donkere werkblad, de hoge
kasten, de glazen deuren en de verlichting in de kasten
ook een steentje bij aan de algehele indrukwekkende
verschijning van deze stijlvolle keuken. In één woord?
Wauw!

HANDLE-LESS
MORE COLOURS
AVAILABLE
PUSH
TO
OPEN
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CARBON BRUSHED METAL DM
Wilde je altijd al meer verbinding tussen je keuken en je woonkamer?
Kijk dan eens naar deze prachtige en tijdloze woonkeuken! Het
keukenblad van het kook- en spoeleiland wordt opgedeeld door een
nis waarin je kleurrijke plantjes, beeldjes of kandelaars kunt plaatsen,
om maar wat te noemen. De hoge kasten worden gescheiden door
Cubes die zich perfect lenen als opbergplaats voor kookboeken en

keukengerei. En het wandmeubel en het schap creëren een logische
verbinding met de woonkamer. Oh ja, laten we niet vergeten te
vermelden dat de extra dunne kastdeuren bestaan uit aluminium
platen met daartussen HQF. Omdat de randen van de deuren facet
zijn geslepen, wordt de moderne uitstraling van de hele woonkeuken
versterkt.
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GREY ROCK CE
De toegevoegde waarde van keramiek in een keuken is uniek. Als
materiaal is keramiek namelijk zowel mooi als functioneel. Zo heeft
keramiek een luxe uitstraling én staat het materiaal bekend als zeer
hard en daardoor als slijt- en krasvast. In deze keuken zijn de deuren
van het keukeneiland en de hoge kasten, de panelen én het werkblad

dan ook van keramiek. Verder zijn de kasten van het keukeneiland
greeploos, open je de kasten door er lichtjes tegenaan te drukken en
hebben de hoge kasten een greeplijst. De contrasterende cubes met
keukenapparatuur en opbergruimte geven de keuken net dat extra
snufje woonkeuken-gevoel.
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STANDAARD KWALITEITSKENMERKEN
Onze keukens staan voor hoogwaardige kwaliteit op het gebied van keukenprogramma’s, gebruiksgemak, duurzaamheid, materiaalgebruik en
afwerking. Niet voor niets bevatten onze keukens standaard de volgende 9 kwaliteitskenmerken:

1

Luxe antraciet kleurige laden met geïntegreerde demping.

2

Extra stevige bodems en legplanken van 19 mm dikte.

3

De keuze (zonder meerprijs) voor milieuvriendelijke
Greenline-kasten (zie pagina 5).

4

Verdekte ophangsystemen.

5

De keuze uit maar liefst 26 kastkleuren.
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6

Aluminium beschermplaten onder koel-, spoelen vrieskasten.

7

5 cm meer werkruimte (zonder meerprijs)
dankzij een 65 cm diep werkblad.

8

Blum-deurscharnieren met geïntegreerde demping.

9

XTend-kasten voor inbouwapparatuur,
met exact passende deuren zonder pasblenden.

1

2

3

4

5

6

7

8
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1

2

3

4

5

6

7

8
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AANVULLENDE OPTIES
De ideale keuken ziet er voor iedereen anders uit. Daarom bieden we je, naast onze 9 kwaliteitskenmerken, vele aanvullende opties.
Zo kun je jouw persoonlijke voorkeuren in alle aspecten van je droomkeuken doorvoeren:

1

Een doorlopend lijnenspel langs de deuren en zijpanelen.

5

Diverse praktische interieuropbergsystemen.

2

Diverse (houten) ladensystemen.

6

Geïntegreerde ledverlichting in het interieur.

3

Glazen deuren in industriële stijl,
desgewenst met glazen legplanken.

7

Personaliseerbare ladenindelingen.

8

Automatische deuropeners.

4

Gescheiden afvalemmersystemen, zodat je een bijdrage kunt
leveren aan een schoner milieu.

9

Praktische opbergoplossingen voor in de hoekkast.
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NEW DIMENSIONS

BROWN STEEL KQ | CITY NATURE OAK FM
Brown steel en city nature oak: dat klinkt misschien als een groot
contrast, maar wat vormt het een mooi geheel! De lichte kleur en de
natuurlijke uitstraling van het eiland versterken de stoere uitstraling
van de donkere hoge kasten in brown steel. Deze kasten zijn gemaakt
van een hoogwaardig metaal decor en hebben een voelbare structuur.

Je voelt dus wat je ziet. Het donkere deel van het eiland is hoger dan
de rest en er is extra kastruimte gecreëerd waardoor de plint laag
blijft. Achter de glasdeuren, die in meerdere varianten verkrijgbaar
zijn, kun je jouw mooiste voorwerpen presenteren waarbij de
interieurverlichting voor een nog mooier geheel zorgt.
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SNOW MX | SNOW LX XGS
Het woord “design” krijgt een nieuwe betekenis dankzij deze oogstrelende keuken, waarbij werkelijk op elk detail is gelet. Kijk maar
eens naar het kook- en spoeleiland. Het extra dunne werkblad geeft
de keuken een elegante finesse. De grepen zijn geïntegreerd in de
keukenkasten, zodat er een lijnenspel ontstaat dat doorloopt over de
zijkant van het eiland. Maar dat is nog lang niet alles. De wandpanelen

zijn voorzien van horizontale ledverlichting, de hangkast bevat
vierkante ledspots en de ladekast zonder front geeft de keuken een
modieus aanzien. Tel daar de extra hoge kastenwand met extra lange
verticale greep bij op en je begrijpt precies waarom deze keuken hoog
op menig verlanglijstje staat.

XXL HANDLES

CONTINUOUS
LINES
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BLACK CL | BLACK XT
Deze keuken is het toppunt van elegantie en vormt het
bewijs dat “less” nog steeds “more” is. En dat door
slechts een paar verfijnde details door te voeren.
Zo zijn de zijpanelen van het spoeleiland bijvoorbeeld
van luxe afgewerkt hout gemaakt. De deuren van de
hoge kastenwand en het eiland zijn van HPL Extreme

materiaal, dat voor een extreem mat uiterlijk zorgt én
een groot aantal voordelen heeft in vergelijking met
reguliere keukendeuren. Het materiaal is onder andere
voorzien van antivingerafdruk-technologie, waardoor
het supermakkelijk is schoon te maken.
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CUBES
Onze Cubes vormen letterlijk en figuurlijk de
bouwblokken in je keuken. Want met iedere
Cube die je toevoegt, bouw je verder aan
jouw ideale plaatje. Gebruik de Cubes
bijvoorbeeld om je keukenapparatuur in te
plaatsen. Als extra opbergruimte voor je
kookboeken of keukengerei. Of als wandmeubel om een natuurlijke overgang van je
keuken naar je woonkamer te realiseren. De

cubes zijn gemaakt van het extra matte HPL
Extreme materiaal dat er niet alleen stijlvol
uitziet, maar ook krasvast is en is voorzien
van antivingerafdruk-technologie. Eventuele
vette vingertjes zijn dus zó verwijderd. Oh ja,
onze Cubes zijn leverbaar in de kleuren black
en snow en voor wat betreft de deuren heb
je naast de frontkleuren ook de keuze uit
diverse kleuren sfeerglas.
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WIJNKASTEN
Goede wijn behoeft geen krans, maar tegen
een prachtige presentatiekast in de keuken
zegt toch geen enkele wijnliefhebber “nee”?
Onze wijnkasten zijn zowel als hoge kast en
onderkast verkrijgbaar in diverse maten.
Vanzelfsprekend inclusief flessendragers en
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de optie om uit diverse glaskleuren voor de
deur te kiezen. Bovendien kun je ook kiezen
voor een wijnkast die aan twee kanten open
kan, zodat hij kan dienen als verbindend
element tussen je keuken en je woonkamer.

WALL SOLUTIONS
Loop jij tegen een muur op als het gaat om
de inrichting van je nieuwe keuken? Niet
meer als je onze oplossingen ziet voor de
ideale muurbekleding! Onze muurpanelen
zijn namelijk voorzien van ultrahandige
metalen lijsten waaraan je onder andere
schappen van rookglas, zwartmetalen
schappen en schappen in verschillende
kastkleuren kunt bevestigen. Ideaal voor je

tablet, kookboeken, foliehouder of messenset. En ben je de indeling na een tijdje zat?
Dan kan je de wand zeer eenvoudig
veranderen! Nu moet je alleen nog bepalen
of je muurpanelen in dezelfde kleur als
je keuken wilt hebben, of juist in een
contrasterende kleur. Maar daar kom je
vast wel uit!
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FRAMES
Onze Stack-up frames vormen de perfecte
verbinding tussen je woonkamer en keuken.
De frames zijn gemaakt van geborstelde
aluminium dragers en houten planken en
zorgen dus voor een stoere industriële
uitstraling.
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Ideaal als opbergruimte, trofeeënkast
of plek waar je jouw mooiste servies
tentoonstelt. En of je ze nu stapelt of
ophangt, onze Stack-up frames vormen
gegarandeerd een aanwinst voor je
interieur!

NEW DIMENSIONS
Omdat we steeds langer worden, groeit ook de vraag naar hogere
keukens. Met ‘New Dimensions’ voldoen we niet alleen aan deze vraag
om ergonomische werkhoogte, we voegen ook een extra dimensie toe
als het gaat om extra opbergruimte en extra dunne werkbladen.
We bieden je de keuze uit 4 mogelijkheden.
1

2
3

De [X13] is een onderkast met een corpushoogte van 78 centimeter.
In vergelijking met de oude standaardkeukens, waarbij de corpus
hoogte slechts 72 centimeter hoog is, is dat dus 8 centimeter
verschil in hoogte. Naast de extra ergonomische werkhoogte,
betekent dit ook dat de [X13] extra opbergruimte biedt. De plint
onderaan de kast is 10 centimeter hoog en het keukenblad
meestal 4 centimeter dik.

4
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De G78 heeft dezelfde afmetingen als de [X13], maar de G78
wordt bovendien in een greeploze uitvoering geleverd.
De New Dimensions onderkast heeft een corpushoogte van
91 centimeter, wat 13 centimeter hoger is dan de [X13].
Ergonomisch gezien erg aantrekkelijk qua werkhoogte, en qua
opbergruimte betekent dit nog eens 16% extra opbergruimte in
vergelijking met de [X13]. De plint onderaan de kast is 5 centimeter
hoog en het werkblad is doorgaans slechts 2 centimeter dun.
De G91 heeft dezelfde afmetingen als de New Dimensions, maar
het verschil tussen beide onderkasten is dat de G91 in een greeploze uitvoering wordt geleverd.

78 cm

78 cm

1

78 cm
greeploos

91 cm

2

3
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91 cm
greeploos

4

91 cm

KASTKLEUREN
Heb je speciale wensen als het gaat om de kleuren van je keukenkasten? Dat komt goed uit! Bij ons heb je namelijk niet alleen de keuze uit
26 kastkleuren voor de binnen- en buitenkant. We leveren óók de legplanken én de achterzijde van de keukenkasten in vele kleuren. Zo krijg je als
gebruiker een nieuwe keukenervaring!

KAST KLEUR VARIANTEN
Zo kan je jouw keukenkast nog verder personaliseren:
1

Kies jouw favoriete kastkleur voor de legplank, of

2

Kies jouw favoriete kastkleur voor de achterzijde, of

3

Kies jouw favoriete kastkleur voor de legplank én de achterzijde.

Greenline Gen2 kastkleuren worden leverbaar in 2020.
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Bardolia real oak

Lava

Brown wild oak

Carbon

Snow gloss

Daylight grey

City brown oak

Terra grey

Grey real oak

Grigio

City nature oak

Kashmir

Magnolia

Nogero

Old wild oak

Sand

Black

Snow

1

Titan

Greenline Gen2

Tessilo

Truffel

Urban wild oak

City grey oak

White

New Dimension

33

Umbra

2

Stone

3

KWALITEITSKASTEN
Van je nieuwe keuken wil je jarenlang plezier hebben. Terecht. Daarom
zijn al onze keukens uitgerust met 19 millimeter dikke kastbodems en
legplanken. In combinatie met de 8 millimeter dikke en geschroefde
verzonken rugwand zorgt dit voor extra stabiliteit van onze keukenkasten. Bovendien gebruiken we het duurzame, groene en milieuvriendelijke Greenline BioBoard Gen2.

hebben doorlopende onderbodems. En onze hangkasten worden
bevestigd met een verdekte 3-puntsophanging van metaal. Deze is tot
op de millimeter verstelbaar.
OOG VOOR DETAIL
De boring voor de legplankdragers is 3 millimeter, dat ziet er uiterst
subtiel uit. Door de vergrendeling zitten de legplanken rotsvast.
De kasten hebben een watervaste verlijming van alle zijkanten.
De naar voren geplaatste rugwand is uitneembaar. En onder de koelkast en de spoelunit zit een aluminium beschermplaat. Je ziet het,
we hebben echt overal aan gedacht!

TECHNISCH VERNUFT
Dankzij de diepere uitvoering van onze keukenkasten creëren we extra
ruimte voor aansluitingen achter de kasten. De donker metalen
scharnieren zijn driedimensionaal verstelbaar. De keukenkasten
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Blumotion geruisloos
sluitende scharnieren

780 mm.

19 mm. dikke bodems
en legplanken voor
extra stabiliteit

100 mm.

Volledig uittrekbare laden en korven

Meer kastruimte, minder plint: ergonomische werkbladhoogte
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8 mm. dikke,
geschroefde,
verzonken en
vochtbestendige
achterwand
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CITY CHIQUE
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INDUSTRIAL FRAMES

SHERWOOD
38

LED LIGHTNING

GOLDRUSH KQ | SHERWOOD BRONX SY
Stoer, maar toch ook netjes. Strak, maar toch ook warm. Dat is de
beste omschrijving voor deze oogstrelende keuken in Industrial
Chique. Typerend zijn de kastfronten van trendy goldrush en gloedvol
sherwood. Sfeervol zijn de industriële glaskasten en het display
cabinet. Het extra diepe werkblad maakt het draaien en schoonmaken

van de kraan een stuk eenvoudiger. Het ophangsysteem voor panelen
is niet alleen praktisch, maar zorgt ook voor een strak lijnenspel. En
de geïntegreerde ledverlichting biedt de gewenste hoeveelheid licht,
zodat je je direct thuis voelt in deze stijlvolle keuken!
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40

INTERIOR
OPTIONS

FACTORY GLASS
41

GLAZEN KASTEN KUNNEN WORDEN
SAMENGESTELD IN DRIE 3 STAPPEN:
1

Kies frame kleur

Stainless steel (only 50mm frame)

2

Kies frame breedte

Frame 50 mm

3

Frame 20 mm
(only in Black)

Kies glas type

Crystal glass
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Black

Diffuse glass

Chimney glass

Factory glass

Quadrat glass
(only 50 mm
frame)

GLASKASTEN
Glas heeft de aangename eigenschap dat het doorzichtig is. Dus als
jij jouw favoriete keukengerei, sierlijke glazen of dure servies in de
spotlight wilt zetten, zijn glazen deuren voor jouw keukenkasten de

beste optie. En omdat smaken verschillen, bieden we je natuurlijk niet
slechts één soort glas in één framekleur en één afmeting, maar mag
je zelf je glazen kast samenstellen.
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TERRA GREY XT
Industrial, strak, modern… Allemaal prachtig natuurlijk, maar wat nou
als je een meer speelse en ongedwongen uitstraling wenst voor je
keuken? Dan kies je voor deze keuken! Door de toepassing van open
kasten in het kook- en spoeleiland en stack-up frames tegen de muur,
biedt deze keuken diverse mogelijkheden om je favoriete plek in je
huis naar eigen smaak in te richten. Ook handig hierbij zijn de grijs-

tonen die met zo ongeveer elke kleur te combineren zijn. En de antivingerafdruk-technologie is een prachtige uitvinding voor keukens
waar kleine (en grote) bengels met vieze vingers rondlopen. Mooie
finishing touch zijn de ledlampen die onder het wandschapje voor een
extra warme kleur in deze keuken zorgen.
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EXTRA
HIGH

TERRA GREY FM
Deze fantastische keuken bewijst dat kleine details een groot verschil
kunnen maken. Letterlijk. Want de extra opzetkastjes bovenop de hoge
wandkasten geven het geheel een royale uitstraling. De zwarte
geïntegreerde greep in de keukenkasten past perfect in het totale

lijnenspel. En kijk eens naar dat extra dunne werkblad. Knap ook hoe
de open wandkasten en de hoge kast met melkglas, een stijlvol frame
en ledverlichting op subtiele wijze extra jeu geven aan het totaalplaatje.
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SHERWOOD MANHATTEN SY | PEARL TITANE PS
Deze keuken wordt ongetwijfeld de nieuwe woonkamer van je huis. De
combinatie van fronten in verschillende kleuren en donkere metaaltinten zorgt voor een strakke én sfeervolle uitstraling, die wordt
geaccentueerd door de zwarte plinten. Dankzij het industriële ophangsysteem met panelen heb je meer dan genoeg plek voor je favoriete

servies en je verzameling kookboeken. De XTend-keukenkasten zorgen
ervoor dat er geen ruimte verloren gaat boven de ingebouwde
keukenapparatuur. En terwijl jij het eten bereidt, genieten je gasten
aan het knusse zitgedeelte van een wijntje. Dat is nou genieten met
een grote G!
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SNOW MX | SNOW VI
Mat en hoogglans treffen elkaar in deze moderne keuken, uitgevoerd
in de kleur snow. De deuren zijn greeploos, waardoor de keuken nog
strakker oogt. Het eiland is mat gelakt en de kastenwand is gemaakt
van glaslaminaat, wat een diepe hoogglans geeft. Die glans valt extra

goed op door het gebruik van de zwarte grepen over de volle hoogte
van de kastdeuren. Om er een extra smaakvol geheel van te maken
zijn andere details, zoals de plinten, de steunen van de wandplanken
en de tafelpoten, ook zwart.

BLACK
DETAILS

BLACK
DETAILS
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1

3

6

4

2

5

7
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LED VERLICHTING
Je kent ongetwijfeld de voordelen van ledlampen. Ze zijn energiezuinig en hebben een lange levensduur. Maar wat je misschien niet weet, is dat
je door het gebruik van ledverlichting elke kookgelegenheid kunt transformeren in een warme en kleurrijke keuken. Het grootste voordeel van
Ledverlichting is dat wij het eenvoudig en op vele manieren in jouw keuken kunnen integreren, inclusief de stijlvolle donkerkleurige armaturen.
Je hebt de keuze uit:

1

Horizontale ledverlichting.

5

Geïntegreerde ledlampen in een kast met glazen legplanken.

2

Verticale ledverlichting.

6

Up-en-down ledlampen die zowel het werkblad als de ruimtes
in de keukenkasten verlichten.

3

Ronde ledspots.
7

4

Vierkante ledspots.

Ledlampen onder het werkblad, zodat dit deel van jouw
keuken wordt geaccentueerd.

Een ander groot pluspunt van onze Emotion ledverlichting is dat je zelf de sterkte en de kleur van het licht kunt bepalen. Via een normale schakelaar
of dimmer, maar ook via een touch-schakelaar, een afstandsbediening of zelfs via wifi met gebruik van een app. Kortom, wil jij je keuken echt laten
stralen? Kies dan voor ledverlichting!
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CITY GREY OAK FM | TERRA GREY LX
Een bijzondere combinatie in grijs. Het eiland is uitgevoerd in een fijn matte kunststof met houtdecor in
de kleur city grey oak. De deuren hebben een subtiel
kader, wat een groots effect heeft. Het zorgt voor een
speelse, maar nog steeds strakke uitstraling. Lange
tijd werden dikke werkbladen toegepast, maar tegen-
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woordig zijn ze dun om de keuken een modern uiterlijk
te geven. De hoge kasten hebben de kleur terra grey
en zijn mat gelakt. De zwarte details, zoals de plint,
de vierkante knoppen en de steunen onder de wandpanelen, verbinden het geheel.

CUSTOMISED
DOORS

MODERN
FRAMED
DOORS
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52

INDIVIDUAL
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HANDLE-LESS

INTEGRATED
TABLE
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DAYLIGHT GREY MX | ZEROX NOGERO XT
Zie jij jezelf al in deze prachtige keuken staan? Let op
de subtiele wijze waarop de tafel is geïntegreerd in het
kook- en spoeleiland en hoe de greep is verwerkt in de
kastdeur! De zijpanelen en bovenplank van de halfhoge
achterwand zijn extra dun en de grepen zijn verzonken
in de deuren. De extra hoge wandkast in houtdesign is

voorzien van een verticale staafgreep en de deuren zijn
uitgevoerd met scharnieren van het kwaliteitsmerk
Blum. De spoelkast bevat een aluminium antilekbodem.
En beeld je eens in hoeveel opbergruimte deze
keuken biedt. Prachtig én praktisch dus!
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STIJLEN, VORMEN EN KLEUREN
De kleur, stijl en afwerking van een front bepalen het uiterlijk van jouw
keuken. En omdat smaken sterk kunnen verschillen, bieden we jou de
grootste collectie fronten. Kies uit meer dan 3.600 mogelijke
combinaties. Ga je voor een lichte, neutrale of donkere kleur?

Wil je een geborstelde of gestraalde afwerking? Of wordt het toch dat
super matte of glanzende front? Kies je voor een decoratieve ril, een
kader of moet het oppervlak helemaal vlak worden? Aan jou de keuze,
want het wordt jouw keuken.
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WHITE MX
Deze keuken is een klassieker in een modern jasje. Door het
authentieke quadrat glass in de glaskast waan je je meteen in een
Engels herenhuis. Dit gevoel wordt versterkt door de moderne sierlijst
langs de bovenkant van de keukenwand, de zwarte grepen en de

glazen legplanken in de keukenkasten. En door de toevoeging van
een zwarte plint en een zwart wandbord krijgt de keuken nét die
bijzondere eigentijdse uitstraling. Een echte beauty, deze keuken.

QUADRAT
GLASS
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CITY NATURE OAK FM | BLACK XT
Deze keuken toont de kracht van contrast én harmonie. In kleur, maar
ook in uitstraling en functionaliteit. Zo zijn de deuren, kasten en
werkblad perfect op elkaar afgestemd en wordt de kleur city nature
oak moeiteloos afgewisseld met stijlvol grijs. De keuken bevat zowel
greeploze kasten als kasten met een geïntegreerde greep. En de

variatie in open en gesloten kasten en nisjes zorgt voor subtiele
onderbrekingen in het totaalaanzicht van deze keuken. Bovendien
openen de extra hoge lades door middel van een licht duwtje. Over
de lades gesproken; om het contrast optimaal te versterken, zijn de
fronten en de zijkanten in diverse kleuren leverbaar!
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KNOPPEN EN GREPEN
Bij keukens vormt de greep op de deur het ‘puntje op de i’. De juiste
greep kan je keuken nét helemaal afmaken. Met meer dan 100 varianten
bieden we je de grootste collectie grepen. Kies uit diverse vormen en

stijlen. Van knop en beugelgreep tot schelpgreep en ringgreep. En van
strak en design tot modern en nostalgisch. Natuurlijk mag je ook zelf
het materiaal en de kleur bepalen.
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STONE HL
Fris, licht, ruim en met een perfecte afwerking: dat is de omschrijving
die deze keuken verdient. Door de ruime hoekopstelling en de prachtige
bovenkasten biedt deze keuken net die extra opbergruimte die je

wenst. Deze hoekopstelling heeft een klassieke en gelijktijdig moderne
touch.
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WHITE LX | NEW FOREST OAK FL ZERO
Stijlvolle keuken met een landelijke, moderne uitstraling. Het
bijzondere front heeft een lamellenbreedte van 10 centimeter en heeft
dubbele rillen in vertikale richting. Bij deze keuken is het front
gecombineerd met stoere, zwarte grepen. Een stijlvolle combinatie.
Het zwart geeft de keuken pit en komt terug in o.a. de grepen,

de kraan en het fornuis. Het keramieken werkblad in de kleur storm
negro past er ook perfect bij. Voor extra bergruimte is gekozen voor
hoge kasten in blank hout new forest oak. Leverbaar tot 234 cm uit
één stuk. Het hout komt terug in de massieve laden, dat is pure luxe.

DOORS UP TO
234 CM IN
ONE PIECE
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SNOW MX
Deze moderne keuken ademt klasse én gezelligheid.
Dat komt onder meer door de houten lades en ladeindelingen. Het werkblad van 65 centimeter biedt je
extra werkruimte en maakt het eenvoudiger om de
ruimte achter de kraan schoon te maken. Daarnaast

64

zijn de hangkasten voorzien van sierlijsten, wat het
elegante uiterlijk van deze prachtige keuken helemaal
afmaakt. Nog meer goed nieuws: de kaderfronten zijn
in diverse kleuren en combinaties leverbaar!
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PRAKTISCH OPBERGEN
De ideale keuken is mooi én gebruiksvriendelijk. Zo wil je natuurlijk wel genoeg ruimte hebben om al je keukenspulletjes op te kunnen bergen.
Daarom bieden we je, naast de standaard planken in de keuken, onder andere de volgende praktische opbergmogelijkheden:

1

Binnenlades en korven (grote lades). Uitvoerbaar in alle
lade-typen en altijd netjes weggewerkt achter een deur.

5

Open nis met uitschuifbare lade, waarmee je bijvoorbeeld
jouw koffiezetapparaat in één handige beweging naar je toe
trekt en weer terug in de kast duwt.

2

De voorraadkast. Een ideale oplossing als je veel voorraad
wilt opbergen. Dankzij de uitschuifbare lades kun je overal
makkelijk bij.

6

Handig opbergsysteem voor hangkasten. Hierdoor kun je
ook makkelijk bij de keukenspullen die hoger of helemaal
achterin staan, zonder dat je een trapje moet gebruiken.

7

Verschillende lade-indelingen die in sommige gevallen qua
stijl en kleur afgestemd kunnen worden op de stijl van jouw
keuken.

3

4

Gebruiksvriendelijke opbergsystemen voor kookgerei en
schoonmaakspullen.
Gescheiden afvalemmersystemen, zodat je een bijdrage kunt
leveren aan een schoner milieu.

67

68

WOOD
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REAL
WOOD

PUSH
TO
OPEN
STACK UP
FRAMES
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BLACK 19A
Deze keuken dankt zijn pure en robuuste uitstraling
aan zijn houten deur, hier uitgevoerd in de populaire
kleur black, in een gelakte uitvoering. Het stoere
uiterlijk wordt versterkt door zwarte details, zoals
de zwarte kraan en nieuwe zwarte designknoppen
met een oppervlakte met structuur voor extra grip.

Het ‘zwevende’ blad met afschuining aan de onderzijde
in de kleur eiken white wash geeft extra ruimte
om even aan te schuiven. Gezellig als iemand aan
het koken is! Bijpassende wandplanken bieden ruimte
voor accessoires die gezien mogen worden. Ook leuk:
de industrial style stack-up frames onder het raam.
Prachtig!
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WOOD UNLIMITED
Ben jij iemand die van hout houdt? Komt dat even goed uit! Want bij ons heb je een bijna ongelimiteerde hoeveelheid aan keuzemogelijkheden op
het gebied van de houten fronten voor je keukenkasten. In 3 stappen kies je jouw favoriet:

1

2

KIES JE HOUTBELEVING

CLASSIC LINE

FOREST LINE

OAK LINE

zichtbare
houtstructuur,
nauwelijks
noesten.

geborstelde
fronten, duidelijk
zichtbare houtstructuur en
genuanceerde
hoeveelheid
noesten.

gezandstraalde
fronten, diepe en
duidelijk zichtbare
houtstructuur,
noesten en
natuurlijke
onregelmatigheden.
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KIES JE PROFILERING

ZERO

UNO

R20/TWENTY

vlak gefineerd front,
zonder profilering.

één verticale groef
van 2 mm in het
midden.

verticale groeven
van 2 mm, 200 mm
tussenruimte.

R15/FIFTEEN

R10/TEN

R5/FIVE

verticale groeven
2 mm, 150 mm
tussenruimte.

verticale groeven
2 mm, 100 mm
tussenruimte.

verticale groeven
2 mm, 50 mm
tussenruimte.

3

KIES JE KLEUR (BEITSKLEUR OF LAKKLEUR)

WOODEN COLOUR OPTIONS

Grey
Forest Oak

New Forest
Oak

Old Forest Oak

Pastel
Bardolia

Pastel Grey

Pastel Loam

Pastel
Shadow

Pastel Smoke

Ready
to paint

Carbon

Daylight Grey

Grigio

Kashmir

Lava

Magnolia

Retroblau

PAINTED COLOUR OPTIONS

Arabica

Sand

Black

Snow

Stone

Terra Grey

Truffel
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Tundra

Umbra

White

BELEEF
DE HOUT
MOGELIJKHEDEN IN DE
WINKEL

BLACK CL
Bij het ontwerp van deze fascinerende keuken vormden horizontale
lijnen het uitgangspunt. Dit zie je onder andere terug in de horizontale
profilering en verticale houtstructuur op de deuren van de keukenkasten, wat zorgt voor een fraai raster-effect. De deuren zijn uitgevoerd

met stijlvolle handgrepen. En het houten werkblad en de houten
barkrukken vormen een mooie combinatie met de zwarte keukenkasten, de wandkast en de Industrial Frames.
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PASTEL LOAM OL
Is het een woonkamer? Is het een keuken? Het is een woonkeuken!
En nog een stoere ook, dankzij de gezandstraalde houten fronten met
grote nerven. De hoge kasten zijn ingebouwd in de muur en voorzien
van inbouwapparatuur in panoramadesign. Het kookeiland bevat een

open onderkast én een bar/zitgedeelte voor je partner of kinderen.
Want wat is er nou gezelliger dan even lekker bijpraten tijdens het
koken?
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LADEN EN KORVEN
Laden hebben een grote impact op het uiterlijk van je keuken. Daarom
zijn onze laden verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen hout,
metaal of zelfs glas. Onze metalen Zircon laden zijn voorzien van
de modernste techniek en worden geleverd in de kleur zircongrijs.

ZIRCON 950
Super trendy ladensysteem, uitgevoerd in een chique donkere
kleur met donkere glazen zijdelen
aan de zijkanten van de hoge
lades. Met trots gebruiken wij
de geprezen Grass-ladengeleider
techniek. Uiteraard zijn ook de
laden-interieurs passend in kleur
verkrijgbaar.

Vanzelfsprekend hebben we ook nagedacht over het gebruiksgemak.
Daarom zijn onze laden standaard voorzien van een softsluitingsysteem. Omdat de laden volledig uittrekbaar zijn, kun je overal
gemakkelijk bij. Mooi en praktisch dus.

ZIRCON 1400

ZIRCON CITY

WOOD

Wanneer het echt mooi mag zijn.
Het Zircon 1400 ladensysteem is
eveneens uitgevoerd in de donkere
chique kleur en heeft ook donkere
glazen zijdelen aan de zijkanten
van de hoge lades. Doordat de
‘techniek’ verwerkt zit in de dunne
strook van metaal, is er ruimte
voor een bijna volledig donkere
glazen zijkant bij de hoge laden.

Het Zircon City ladensysteem is
identiek aan Zircon 1400, met dit
verschil dat het front in plaats van
een glazen vulling een houtkleurige vulling heeft. Wat betreft
de vulling kun je kiezen uit de
kleuren city brown oak, city grey
oak en city nature oak.

Deze massief houten lade is een
lust voor het oog. Hij is voorzien
van een speciale antislipbodem.
Ook deze lade is verkrijgbaar met
bijpassende bestekindeling.
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PASTEL SMOKE S | SNOW FM
Deze keuken is voor de echte houtliefhebbers! Het moderne, witte
werkeiland bestaat uit een kook- en spoelgedeelte, inclusief een vaatwasser. Dit kookeiland wordt gecombineerd met een prachtige, grote
wandkast met daarin alle benodigde inbouwapparatuur, zoals een
combi-oven en een grote koel- en vrieskast. Het houten front van de

wandkast is voorzien van zaagslag, wat zorgt voor een ruwere structuur.
De open nissen in de wandkast geven de keuken een speels effect.
Kijk hoe de greep perfect past bij de robuuste uitstraling van het front.
En omdat het greeploze werkeiland is voorzien van een dun werkblad
en dunne stollen, krijgt de keuken een super strakke look.

INTRA LINE

MORE COLOURS
AVAILABLE
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NEW FOREST OAK FL
Vaak klinkt 2 voor de prijs van 1 te mooi om waar te zijn. Maar in
dit geval is het echt waar, want we hebben 2 houten deuren
gecombineerd. Het resultaat is adembenemend en in harmonie. Zowel
de deuren van het spoeleiland als de deuren van de hoge wandkast

zijn voorzien van fronten uit onze Wood Unlimited. Het kookeiland
bevat een gezellig bargedeelte. De open schappen aan de wand
bevatten sfeervolle ledverlichting. Voor deze ene keer hoef je dus
niet te kiezen uit je 2 favoriete keukens!
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BIJKEUKENS EN WOONMEUBELEN
BIJKEUKENS

WOONMEUBELEN

De naam zegt het al, een bijkeuken hoort bij de keuken. Niet alleen
wat betreft de indeling van je huis, maar ook qua uitstraling. Daarom
kunnen wij een bijkeuken leveren in precies dezelfde stijl als je
keuken en/of de wandkast in je woonkamer. Compleet met diverse
keukenkasten om je spulletjes in op te bergen. Bovendien staan
de wasmachine en droger niet op de grond, maar is er een ruimte
gecreëerd op werkhoogte. Hierdoor is deze bijkeuken niet alleen
mooi, maar ook gebruiksvriendelijk.

Zou het niet mooi zijn als jouw nieuwe keuken en je woonkamer
qua uitstraling beter op elkaar aan zouden sluiten? Wij maken het
mogelijk! Hiervoor hebben we namelijk verschillende mogelijkheden,
uiteenlopend van zwevende onderkasten tot stoere metalen frames.
Vind je de houten lades uit je keuken mooi? Dan kan je deze ook terug
laten komen in een woonmeubel!
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jarenlang plezier. Keukens met een ruime keuze in kleuren, materialen
en maatvoeringen. Voorzien van de nieuwste technieken en een hoge
mate van gebruiksgemak dankzij diverse handige oplossingen.

MADE IN
GERMANY
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Zet- en drukfouten voorbehouden. Modelwijzigingen voorbehouden. Kleuren kunnen afwijken.

Wij bestaan al meer dan 90 jaar en staan wereldwijd bekend als
kwaliteitsmerk op het gebied van moderne en kwalitatief hoogwaardige
keukens. Kies je voor een keuken van ons, dan kies je voor een
duurzame keuken met een lange levensduur, optimaal comfort en
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