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Deze greeploze AVANCE keuken straalt een aangename rust uit dankzij kleuren en materialen die mooi 

op elkaar zijn afgestemd en op de natuur zijn geinspireerd. Die sfeer komt vooral naar voren door het 

strakke ontwerp van de keuken in U-vorm, met een afgescheiden kook- en werkgedeelte en de zit-

gelegenheid die meteen aansluit op het keukenblok. Het idee voor het ontwerp is gebaseerd op een 

keukenblok met onderkasten in een lichte kleur, die omlijst worden door kasten en schappen in een 

donkere kleur. Dit zorgt voor een duidelijke spanning in het interieur.  De gekozen materialen versterken 

dit effect nog eens extra. De blik valt eerst op de plafondhoge kastenwand uitgevoerd in noten le midi 

uit de serie ORLANDO. De diepe kleurnuance van de houtoptiek met een fineerstructuur die doorloopt 

over de volledige hoogte van de kast, straalt warmte en behaaglijkheid uit. Een harmonieus contrast met 

deze hoge kasten vormt het keukenblok ernaast in licht olijfgrijs. Deze kleur zorgt voor een zachte, koele 

uitstraling in het totaalbeeld. De achterwand die achter het gehele werkblad doorloopt sluit hier mooi 

op aan. Hij is in een natuurlijke marmerlook gehouden in de donkere nuance marmonero. Vlak naast het 

gemarmerde oppervlak loopt het ontwerp dan weer over in een stijlvolle open kast met schappen en een 

achterwand die net als de kastenwand gehouden is in noten le midi uit de ORLANDO lijn. 

Vrij ontwerpen: maatwerk interieurdesign met natuurlijke kleuren en materi-
alen   
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Gesloten bovenkasten in exclusief ombre naturelle uit de kleurencollectie Les Couleurs® van Le Corbu-

sier vormen optisch een kader voor de op maat gemaakte open kast met schappen eronder. De varia-

bele hoogte en breedte van de schappen zorgt voor een speelse uitstraling, zonder dat de duidelijke lijn 

verdwijnt.           

Bij publicatie ontvangen wij graag een presentexemplaar.
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