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Met de collectie voor 2022 staaft LEICHT zijn competentie op het gebied van hoogwaardige interieur-

bouw, die veel verder gaat dan alleen de keuken. De producent uit Waldstetten in Baden-Württemberg 

biedt een indrukwekkend aantal mogelijkheden voor ontwerp en inrichting van de gehele leefruimte. Hij 

positioneert zich daarmee als toekomstgerichte speler in een tijd, waarin koken en wonen steeds meer 

een eenheid vormen. Als designkeuken is LEICHT meestal te vinden in moderne gebouwen met een tijd-

loos karakter. Het bedrijf speelt in op alle mogelijke wensen en behoeften en biedt maximale vrijheid in 

vormgeving voor ontwerpscenario’s waarin rekening wordt gehouden met de totale ruimte: van open 

keukens en woonkamers tot aan badkameroplossingen en moderne dressing rooms. LEICHT maakt met 

de nieuwe collectie een krachtig statement met een blauwdruk van de veelzijdige mogelijkheden om een 

nieuwe invulling te geven aan het wonen in 2022 en daarna. LEICHT beschikt hiervoor over de nodige 

knowhow en de bijpassende productportfolio aan hoogwaardige materialen, mooi op elkaar afgestemde 

kleuren en innovatieve technieken. Bovendien focust de nieuwe collectie enerzijds op de productnoviteit 

van een verfijnde, subtiel verborgen M8-zijwand en anderzijds op de voortzetting van de succesvolle serie 

BOSSA met echt houten oppervlakken. Hij staat voor de belofte, een elegante en toch strakke uitstraling 

te combineren met een perfecte afwerking en hoge mate van functionaliteit en zo net dat beetje extra te 

bieden in de leefruimte. 

M8 ladezijwand: zichtbaar purisme gaat samen met verborgen functionaliteit 

Met het uittreksysteem M8 presenteert LEICHT dit jaar een innovatieve technische noviteit, die met zijn 

strakke, gereduceerde design het elegante signatuur van de keukenfabrikant voortzet en de productlijnen 

PRIMO, CONTINO en EVO aanvult. M8 staat voor een 8 mm zijwand van gepoedercoat staal in carbon-

grijs met bodemmontage. De ladegeleider zit anders dan bij gewone zijwanden niet aan de zijkant van 

de schuiflade, maar onder de bodem. Ondanks de summiere afmetingen kan de solide gelaste zijwand 

de onderdelen van het uittreksysteem toch volledig verbergen. De zijwand is uiterst stabiel en zeer com-

fortabel in gebruik. LEICHT geeft met dit nieuwe product een nieuwe invulling aan een functioneel on-

derdeel in de interieurbouw en brengt een even elegant als duidelijk grafisch product op de markt, dat in 

keukens, woonkamers en badkamers veelzijdig kan worden toegepast. Daarbij maakt het oog voor detail 

het verschil. Want luxe is voor LEICHT niet alleen een kwestie van dingen die voor de hand liggen – ook de 

meer subtiele functies zoals het puristische uittreksysteem M8 dragen bij aan de beleving van de design-

keuken. Het bedrijf volgt daarmee de tijdgeest van meubeldesign tot in de kern – met een minimalistische 

vormentaal en toepassing van hoogwaardige materialen. 
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BOSSA: de succesvolle serie met echt houten oppervlakken voor een elegante uitstraling 

Met de collectie 2021 betrad LEICHT een volledig nieuw terrein en legde met de serie BOSSA de basis 

voor een nieuwe manier van ontwerpen en inrichten in het hogere keukensegment. Dat bleek een schot in 

de roos: sinds de lancering is BOSSA een groot succes en stijlbepalend voor veelzijdige interieurontwer-

pen waarin koken en wonen in elkaar overlopen. Het karakteristieke vormgevende element zit in de echt 

houten fronten met een verticale lijnenstructuur die zorgt voor een krachtige uitstraling. Een reliëf met 

7,5 mm brede stroken op 5 mm afstand van elkaar geeft BOSSA een slank, levendig en driedimensionaal 

effect. De totale rasterafstand van de stroken van 12,5 mm komt exact overeen met de afstand van de 

smalle naden tussen de kasten van LEICHT. Dit grafische effect komt ook terug in het nieuwe uittreksys-

teem M8. Het resultaat is een markante, optische versmelting van keuken-, wand- en kastfronten tot één 

meubelelement. BOSSA is verkrijgbaar in twee soorten fineer: licht eikenfineer heeft een rustige uitstra-

ling die Scandinavisch aandoet, terwijl de versie in donker walnoot fineer luxe overkomt en doet denken 

aan typisch Italiaanse grandeur. BOSSA is architectonisch, modern, moedig – ook in de leefruimte van 

de toekomst.

LEICHT biedt veelzijdige oplossingen voor moderne interieurbouw 

Zijwand M8 en de serie BOSSA met echt houten fronten maken deel uit van een holistisch concept waar-

mee individuele oplossingen gerealiseerd kunnen worden voor de gehele leefruimte. In keuken, eetkamer, 

woonkamer, kleedkamer, badkamer of hal: met de beide hoofdelementen van de collectie 2022 kunnen 

oppervlakken en meubels in een uniforme stijl van materiaal en kleur worden vormgegeven en zo ge-

combineerd worden tot een mooi op elkaar afgestemd totaalbeeld. BOSSA bepaalt de uitstraling aan de 

buitenkant en zorgt voor een interieur met een warme, gezellige sfeer. Als de la opengaat zet de verfijnde 

en toch robuuste zijwand het hoogwaardige, minimalistische beeld aan de binnenkant voort. Samen ma-

ken ze een statement voor een tijdloze look met een puristische, luxe uitstraling tot in het kleinste detail. 

Bij publicatie ontvangen wij graag een presentexemplaar.
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