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Innovatieve kracht, kwaliteit „Made in Germany“, nauw contact met de handelspartners en hoogwaar-

dige keukens in ieder prijssegment: Bij LEICHT staat een goed georkestreerd samenspel garant voor 

succes. 90 jaar na de bedrijfsoprichting is LEICHT een merk met internationale uitstraling en net als 

voorheen op koers naar groei.

Het in 1928 door de gebroeders Alois en Josef Leicht als timmermanswerkplaats opgerichte bedrijf 

werd in 1975 aan de familie Welle in Paderborn verkocht. De weg naar succes verliep voor de onder-

neming niet altijd in een rechte lijn. Begin jaren 1990 streefde Welle ernaar LEICHT naar de beurs te 

brengen. Men moest zich echter aanpassen aan de vereisten van een toenemend internationaal ge-

oriënteerde markt en het was zaak een nieuwe en duurzame strategie met voldoende draagvermogen 

te ontwikkelen.

LEICHT wordt 90

De LEICHT | WELT op de vestigingslocatie van de onderneming in Waldstetten. Het in 2014 geopende gebouw met showroom, confe-
rentieruimtes, een keuken en een lounge is een aantrekkingspunt voor de internationale vakhandel. Foto: LEICHT / T. Vukosav

De traditionele Zwabische onderneming LEICHT heeft zich in de loop van 90 jaar tot een 
succesvol internationaal architectuurmerk ontwikkeld.
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Product, service, merk

Het toetreden van Stefan Waldenmaier tot de onderneming in het jaar 2002 markeerde een keerpunt. 

Met het concept „product, service, merk“ beschrijft hij in trefwoorden de strategische heroriëntering: 

Een duurzaam, veelzijdig planbaar en kwalitatief hoogwaardig product te ontwikkelen en dit via gekwa-

lificeerde dealers naar de consument te brengen. Bovendien moest het merk op internationale beurzen, 

met online- en reclamecampagnes, ensceneringen in de showroom op de vestigingslocatie evenals 

imagovormende publicaties een bredere uitstraling krijgen. De merkbelofte om klassiek tijdloze, hoog-

waardige, exclusieve en voor elke smaak passende keukens aan te bieden, heeft LEICHT tegenover 

handelspartners en klanten steeds waargemaakt en daarmee is door de jaren heen een groot vertrouwen 

opgebouwd.

LEICHT staat inmiddels wereldwijd voor behaaglijke, representatieve en open keukens in alle prijsseg-

menten en bezet met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding voor zeer individueel planbare keukens 

een echte niche. De laatste tijd biedt de onderneming ook de inrichting van de eet- en woonzone aan 

met ruimteverdelers, open kastsystemen en volledige wandbekledingen in de bijpassende kleuren en 

materialen.

Samenwerking met architecten – LEICHT is niet alleen in het luxe segment planbaar

Voor LEICHT is de nauwe samenwerking met vooraanstaande architecten uit de gehele wereld bij-

zonder vruchtbaar gebleken. In de publicatiereeks „Architecture + Kitchen“ worden LEICHT keukens 

in buitengewone huizen voorgesteld en wordt getoond hoe zich in de verschillende landen de meest 

uiteenlopende planningsideeën laten realiseren. Maximale verscheidenheid aan varianten en individuele 

planningsmogelijkheden zijn voor Waldenmaier evenwel niet alleen in het luxe segment, maar ook in 

de lagere prijssegmenten de maxime: „Wij leveren perfect geplande keukenconcepten vanaf 8.000 tot 

10.000 euro voor ruimten in alle groottes en maten.“
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Investeringen

De uitgebreide productportfolio en dynamische groei zijn vooral te danken aan de beslissing om in de 

productie heldere structuren te creëren en consequent prioriteiten te stellen. Meer dan 20 miljoen euro 

werd in de afgelopen vier jaar in modernste machines en installaties geïnvesteerd; ook de digitalisering 

heeft compleet zijn intrede gedaan. De onderneming draait SAP-gestuurd, zodat het mogelijk is om de 

meest uiteenlopende maatvereisten moeiteloos aan de machines door te sturen. Momenteel staan bij 

LEICHT nieuwe uitbreidingen van hallen en aanschaffingen van machines ten bedrage van meerdere 

miljoen euro in het vooruitzicht; ook de opening van een nieuwe montagefabriek is in de loop van het jaar 

2020 gepland. Waldenmaier staat heel duidelijk achter de vestigingslocatie; de ondernemingscentrale 

en de productie zullen in de regio blijven.

De in oktober 2014 geopende „LEICHT | WELT“ speelt voor de onderneming op de vestigingslocatie een 

belangrijke rol. Dit uitgebreid en doelgericht geplande tentoonstellingsgebouw met seminar- en confe-

rentieruimtes heeft zich ontwikkeld tot een druk bezocht trefpunt voor klanten, dealers, architecten en 

ontwerpers uit de gehele wereld.

Verdere uitbreiding van online-activiteiten

Een van de prioriteiten om de internationale vraag naar het merk LEICHT verder op te voeren, is sinds 

het jaar 2015 de uitbreiding van de internetactiviteiten en de sociale netwerken. „Ook op internet stuiten 

onze onderwerpen op veel enthousiasme“, aldus Waldenmaier over de grote waardering van de kant 

van de consumenten: Bijna 100.000 fans en ongeveer 300.000 page views per maand genereert LEICHT 

door zijn diverse online-activiteiten, bijvoorbeeld met het thema „Weg met wit“, dat succesvol op Face-

book werd gepost.
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Uniek: het wedstrijdportaal Global Kitchen Design

Uniek in de gehele keukenbranche is bovendien het in de herfst van 2015 gelanceerde online-portaal 

www.global-kitchen-design.com dat dit jaar de derde ronde in gaat. Op dit portaal kunnen ontwerpers 

en architecten hun met LEICHT keukens gerealiseerde projecten uploaden, die dan door de bezoekers

in een ideeënboek worden opgeslagen. Het idee erachter: LEICHT brengt de keukenontwerper en de 

consument bij elkaar. Dit succesvolle initiatief bereikte pas kort geleden zijn hoogtepunt met een prijsuit-

reiking in de LEICHT | WELT: Meer dan 600 internationale bezoekers kwamen naar Waldstetten om de

uitreiking van de Global Kitchen Design Awards te vieren, waarmee de best geplande landspecifieke en

internationale keukens werden bekroond. „De koppeling van speciaal opgezette evenementen, wedstri-

jden en dergelijke met de strategisch goed doordachte verspreiding via internet leidt voor ons tot een 

sensationele respons“, aldus Stefan Waldenmaier, voor wie het internet „een machtig instrument“ is met

betrekking tot de informatieverschaffing en klantenwinning in de vakhandel.

Onderscheidingen en prijzen

LEICHT is volgens een onderzoek van het instituut voor marktonderzoek GfK het „best verkochte pre-

miummerk voor keukens“; een verder predicaat als „innovatiefste merk van het jaar“ werd LEICHT in de 

jaren 2015 en 2017 toegekend. Ook de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding werd bekroond: Volgens 

een in Duitsland gehouden enquête is LEICHT „prijswinnaar 2016“ bij keukenmeubelen en behaalde de 

eerste plaats. Met een export naar 55 landen wereldwijd en een omzetrecord van 137 miljoen euro in het 

jaar 2017 is LEICHT Küchen AG negentig jaar na de oprichting alleen al in 2017 met 11 procent gegroeid 

en goed gepositioneerd.
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90 jaar LEICHT - belangrijkste data

1928  Opgericht door de gebroeders Alois en Josef Leicht als timmermanswerkplaats.

1940-1950 Leicht ontwikkelde de eerste aanbouwkeuken met een nog heden geldig maat- en 

  rasterstelsel.

1975  LEICHT wordt overgenomen door Welle Holding en zet de activiteiten als op zichzelf 

  staande vennootschap voort.

1993  Omzetting van de vennootschap in LEICHT Küchen AG.  Tegenwoordig is LEICHT 

  Küchen AG een niet-beursgenoteerde dochtervennootschap van Welle-Holding.  

  Aandelen bevinden zich nog steeds in familiebezit.

2014  Opening van de LEICHT | WELT op de vestigingslocatie in Waldstetten. 

2015/2017 LEICHT ontvangt het predicaat „innovatiefste merk van het jaar“ van de Plus X Awards.

2017  LEICHT heeft wereldwijd 610 medewerkers in dienst en kent een omzet van 137 miljoen

  euro.
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Uw contactpersoon voor journalistieke vragen: 
Pressebüro neumann communication 
Claudia Neumann, Isabel Meyer, Carla Bohn
+49 (0) 221 9139490  
leicht@neumann-communication.de 

Uw contactpersoon in de onderneming:
LEICHT Küchen AG 
Sabrina Arnold 
+49 (0) 7171 402-395 
sabrina.arnold@leicht.de

De LEICHT | WELT geniet internationale bekendheid. In het 
meer dan 1.500 vierkante meter grote tentoonstellings-
gebouw vindt onder andere de jaarlijkse DESIGN SHOW 
plaats. Foto: LEICHT / T. Vukosav

Met de productie en de montage staat LEICHT nadrukkeli-
jk achter de vestigingslocatie. LEICHT keukens staan voor 
kwaliteit „Made in Germany“ en worden over de hele wereld 
gewaardeerd. Foto: LEICHT / P. Schumacher

Gerenommeerde architectuurprojecten worden wereldwijd 
van LEICHT keukens voorzien – hier in Tainan/Taiwan een 
exclusief clubhouse. In de eigen publicatie „Architecture + 
Kitchen“ stelt LEICHT talrijke projecten zoals dit voor. 
Foto: LEICHT

Het door LEICHT in het leven geroepen wedstrijdplatform 
Global Kitchen Design bekroont de best geplande LEICHT 
keukens uit alle delen van de wereld. In de keukenbranche is 
dit initiatief uniek – het brengt LEICHT dealers en consumen-
ten bij elkaar. Foto: LEICHT / A. Pogue
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