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Het leven begint achter de voordeur: BOSSA, de serie met het echt houten oppervlak

Het nieuwe BOSSA-design-oppervlak in licht eikenhout, dat ook in walnoot verkrijgbaar is, wordt in deze 

opstelling vanaf de ingang via de gang naar de keukenruimte gebruikt. Voor het eerst voegt LEICHT 

grote fronten van gestructureerd echt hout toe aan haar productportfolio – en slaat daarmee een nieuwe 

weg in. Al in de doorgang naar de woonkamer en de keuken biedt dit nieuwe, naar boven toe gestruc-

tureerde en perfect op 5 mm afstand gesneden houten front de mogelijkheid om wanden te ontwerpen 

en zo elegant kasten te verbergen. 

NORDIC BY NATURE – ALS MODERNE LUXE EEN KWESTIE IS VAN 
HET PERFECTE OPPERVLAK

Het gezellige gevoel van ‘thuis’ komt je tegemoet zodra je de deur opendoet. Want de woonbeleving 
begint bij de ingang met hoogwaardig eikenhout en gaat via de gang naadloos over naar de uitno-
digende keuken en eetkamer. BOSSA, het nieuwe echt houten frontpaneel met verticaal reliëf van 
LEICHT, structureert elk oppervlak – of het nu gaat om keuken-, wand- of kastfronten. Dit creëert in 
de hele woonruimte een uniform, rustig beeld dat dankzij het natuurlijke lichte eikenhout in esthe-
tisch opzicht doet denken aan Scandinavië. BOSSA leidt de blik door de afzonderlijke ruimten, die 
samensmelten tot een totaalconcept dat even luxueus als eigentijds is. Dit maakt de serie net zo 
geschikt voor kleine stadsappartementen als voor royale huizen. LEICHT creëert een modern thuis 
dat is toegesneden op de huidige manier van leven. Hiermee gaat het merk over van ‘gewoon’ keu-
kendesign naar een holistisch interieurdesign. 
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Functionele opslagruimte is geïntegreerd in het geheel en valt niet meer op. De gang wordt al gebruikt 

als maximale leefruimte die het begin van de aangrenzende keuken markeert. Eenmaal aangekomen in 

het open kook- en woongedeelte zetten BOSSA-wandoppervlakken tot aan het plafond de uniforme stijl 

met een Scandinavisch tintje voort: aan de rechterkant pakt een greeploze keuken met twee keuken-

blokken de strakke lijn van de hal weer op Beide keukenunits staan iets uit elkaar - een grafisch detail 

dat de ruimte visueel diepte geeft. De met BOSSA beklede provisiekastmodules met uittrekbare legbor-

den en schuifdeuren aan de voorzijde benadrukken het rustige, vriendelijke ruimtelijke effect. Dankzij 

het nieuwe oppervlak worden deze keukenmodules niet als functionele, maar als huiselijke elementen 

ervaren. Het ranke kookgedeelte is het enige visuele kenmerk van de twee keukenunits. Het modulaire 

rekkensysteem FIOS, dat dankzij een nieuwe stutconstructie nu voor het eerst beschikbaar is als vrijsta-

and wandelement, staat er tegenover en verluchtigt het gesloten BOSSA-front. 

De visuele striktheid wordt voortgezet in de aangrenzende open eetruimte. Een wandmeubel in BOS-

SA-stijl met daarvoor een royale tafel-zitgroep met geïntegreerde bank benadrukt de Scandinavische 

stijl door de natuurlijke, puristische charme van eikenhout. Hier vindt een jong gezin niet alleen de per-

fecte ruimte voor gemeenschappelijk samenzijn. De minimalistische vormen en uniforme materialen, 

evenals de talrijke functionele, verborgen opbergmogelijkheden, creëren een rustige woning die het idee 

van luxe interpreteren in overeenstemming met onze moderne tijd – terughoudend, persoonlijk, gevoelig, 

vertrouwd.  

‘New Work’ by LEICHT: thuiskantoor in de ‘ruimte in een ruimte’ 

Het vrijstaande concept ‘ruimte in een ruimte’ – voorheen beter bekend als bijkeuken – krijgt in dit ont-

werp een nieuwe functie. Gebaseerd op de moderne ideeën over werken in de 21e eeuw en de daaruit 

voortvloeiende veranderende eisen aan de woning, is de in de ruimte geïntegreerde kubus ontworpen 

als flexibele kantoorruimte. Thuiswerken aan de keukentafel is dus niet meer nodig – de modulaire thu-

iswerkplek is in een handomdraai opgebouwd.  

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