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Met Contino Ξ12 breidt LEICHT de collectie 2023, die verschillende inrichtingsscenario‘s presenteert, 

uit met een nieuw, greeploos keukenfront in een dikte van 12 mm en de hoogste productiekwaliteit. 

Naar keuze verkrijgbaar met een lakfinish of in aluminium, rondt het dunne front verschillende interi-

eurs af met een elegante vormentaal en architectonisch heldere lijnen. Door de geringere materiaal-

dikte overtuigt Contino Ξ12 niet alleen optisch dankzij de hoogwaardige uitstraling van een greeploos 

oppervlak, maar ook voelbaar ten opzichte van dikkere standaardfronten. Het nieuwe product heeft 

een verfijnde, stijlvolle en luxe uitstraling, waarmee het architectuurmerk zijn esthetische en techni-

sche competentie op het gebied van vormgeving en uitvoering van greeploze keukens stilistisch heeft 

uitgebreid. Dankzij de bewuste reductie van materialen maximaliseert Contino Ξ12 de luxe uitstraling 

van de keuken als leefruimte.

Met een materiaaldikte van 12 mm zorgt Contino Ξ12 voor een uiterst verfijnd keukeninterieur. De greeploze keuken krijgt hierdoor een 
heel esthetische en strakke uitstraling. Foto: P. Schumacher/LEICHT

Contino Ξ12: een nieuw, slank front met ambachtelijke kwaliteit

Greeploze keukens worden optisch gedefinieerd door hun lijnen: ze benadrukken het horizontale, de leng-

te van een keukenblok in een tweedimensionale ruimte. De dunne 12 mm materiaaldikte van Contino Ξ12 

zorgt nu voor  een derde ruimtelijke dimensie: zodra het oog op de bovenrand van het front valt, komt er
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een bijzonder strakke en gereduceerde architectonische lijn naar voren. Deze rechte lijn wordt nog eens 

ondersteund door de gebruikte materialen. Verkrijgbaar in de 15 exclusieve matte lakkleuren Les Cou-

leurs® Le Corbusier, alsook in alle RAL- en NCS-kleuren in matte lak en het LEICHT aluminiumoppervlak 

ALURO met afgeschuinde kanten in de uitvoeringen zilver, titaanoxide en bronsoxide, ontstaat een harmo-

nieuze compositie van vorm en oppervlak. In combinatie met de donkere kastinterieurkleur carbongrijs, 

die niet alleen aan de binnenzijde van de kastsystemen, maar ook in het uittreksysteem wordt toegepast, 

vormt zich een consistent totaalbeeld aan binnen- en buitenkant.

Met Contino Ξ12 ontstaat een nieuw type oppervlakteconcept dat in zijn eenvoud voldoet aan de es-

thetische eisen van de keukenfabrikant en bij het openen van het meubel een moderne, hoogwaardige 

kwaliteit uitstraalt.  

Een geometrische keuken in de hoogte: ICONIC open kastsysteem samen met het dunne front Contino Ξ12         

Een essentieel onderdeel van dit keukendesign is het nieuwe open kastsysteem ICONIC, dat op een vri-

jstaande kubus in de ruimte is geïnstalleerd, hier als voorbeeld in de uitvoering bergamo iep. ICONIC 

belichaamt de symbiose van visionaire ontwerpideeën en vakkennis met bijzondere aandacht voor ma-

terialen, die op de jarenlange expertise van LEICHT kan worden teruggevoerd. Aan de zijkant van het 

kastsysteem wordt een doorslaggevend detail zichtbaar: de verticale kastzijden staan op slechts 5 cm 

afstand verwijderd van de wand. Aan de achterzijde van deze wangenopening verloopt een led-strip die 

de doorgaande achterwand optisch accentueert. De bewust indirecte verlichting zorgt voor een driedi-

mensionaal effect van het nieuwe ICONIC open kastsysteem. 

Het begrip ruimte wordt bij dit voorbeeldontwerp van LEICHT geheel uit elkaar getrokken en opnieuw sa-

mengesteld: terwijl architectonische grenzen normaal meestal gericht zijn op vaste muren, concentreert 

dit toekomstgerichte ontwerp zich in eerste instantie op de ICONIC kast en op een vrijstaande en inloop-

bare kubus. Deze ruimte-in-een-ruimte van LEICHT is het structurele middelpunt, dat niet alleen optisch 

zijn stempel op het interieur drukt, maar als functionele bijkeuken ook slimme opbergruimte biedt. Het 

meubelelement loopt van vloer tot plafond en is uitgevoerd in bergamo iep uit de serie TOPOS met echt 

houten fronten. Het trekt de blik vanzelf naar boven, terwijl het koken eromheen plaatsvindt. 

Direct aansluitend op de kubus steekt een royaal kookeiland in de open woonruimte en bepaalt, als con-

trast met de verticaal naar boven lopende kubus, de horizontale lijnen. Hier is het nieuwe, dunne front 

Contino Ξ12 toegepast in de uitvoering ALURO. De unieke materiaaldikte van 12 mm en de afgeschuinde 

aluminium rand ondersteunen de strakke lijnen van het totale scenario.
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Bij het openen van de kastelementen die rondom het kookeiland lopen, zijn het nieuwe uittreksysteem 

M8 en de kastinterieurkleur carbongrijs te zien, die de materiaaleigenschappen van het aluminium mooi 

aanvullen. 

Preview persbeelden

Visionair ontwerpscenario: met de architectonisch beïnvloede col-
lectie 2023 geeft LEICHT een nieuwe definitie aan het traditionele 
begrip van keuken en ruimte.  Foto: P. Schumacher/LEICHT

Met de interieurarchitectuur van LEICHT kunnen ruimtes worden 
vormgegeven met kastelementen. Schuifdeuren of doorgaande 
deuren uit hetzelfde materiaal creëren de toegang. Foto: P. Schu-
macher/LEICHT

Aan de achterzijde van de kastwangen verloopt een led-strip die 
als bewust indirecte verlichting voor een driedimensionaal effect 
zorgt. Foto: P. Schumacher/LEICHT

De greeploze fronten van hoogwaardige materialen zorgen voor 
een heldere uitstraling die zowel elegant als ingetogen is.  Foto: P. 
Schumacher/LEICHT
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Door de geringere materiaaldikte overtuigt Contino≡ 12 niet alleen 
optisch dankzij de hoogwaardige uitstraling van een greeploos 
oppervlak, maar ook voelbaar ten opzichte van dikkere standaard-
fronten. Foto: P. Schumacher/LEICHT

Het slechts 12 mm dikke oppervlak voldoet met zijn verfijnde en 
elegante uitstraling aan de hoge esthetische eisen van LEICHT. 
Foto: P. Schumacher/LEICHT

Functionele ruimte en woonruimte vormen in dit open ontwerp 
een eenheid. Foto: P. Schumacher/LEICHT

Netjes gesorteerd en mooi opgeborgen: de tot in het kleinste 
detail geperfectioneerde kastorganizers van notenhout brengen 
orde in lades.  Foto: P. Schumacher/LEICHT
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Het dunnere front wordt conse-
quent doorgetrokken en komt 
mooi terug in het M8-ladesys-
teem. Het verfijnde karakter van 
de slechts 8 mm dikke metalen zi-
jwanden wordt onderstreept door 
de luxe kleur carbongrijs. Foto: P. 
Schumacher/LEICHT

Rondom de royale architectoni-
sche kubus is plek voor functionele 
elementen en accessoires. Foto: P. 
Schumacher/LEICHT

Achter de echt houten fronten 
van de kubus uit de LEICHT-serie 
TOPOS in de uitvoering bergamo 
iep gaan volop opbergruimte en 
schuiflades in carbongrijs schuil. 
Foto: P. Schumacher/LEICHT

Een vrijstaande, inloopbare kubus 
en een direct daarop aansluitend 
kookeiland kenmerken de open 
keuken en woonruimte. De com-
binatie van koele, technische en 
warme materialen zorgt voor aan-
gename contrasten. Foto: P. Schu-
macher/LEICHT

De hoogte in: de imposante ar-
chitectonische kubus biedt veel 
ruimte voor het nieuwe open kast-
systeem ICONIC. Foto: P. Schuma-
cher/LEICHT

Een minimale afstand van 5 cm 
tussen kastzijden en wand en een 
geraffineerd geplaatste led-strip 
zorgen voor een grafisch accent. 
Foto: P. Schumacher/LEICHT
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