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Collectie 2022: vorm, functie en leefruimte: een keukenontwerp dat zorgt 
voor structuur en gericht is op gezellig samenzijn

De combinatie van de LEICHT-series BOSSA walnoot, ROCCA taj mahal sanded en CONCRETE brasilia zorgt voor een harmonieuze 
materiaal- en kleurencompositie. Foto: P. Schumacher/LEICHT 

Royale en open interieurs geven een luxe gevoel van vrijheid en bieden ruimte voor persoonlijke ont-
wikkeling. Dan is het des te belangrijker om in de open ruimte zones te creëren die optisch rust en ge-
borgenheid uitstralen en tegelijk zorgen voor op zichzelf staande functionele zones. Voor de collectie 
2023, waarmee LEICHT verschillende ontwerpscenario‘s illustreert, toont de Duitse premiumfabrikant 
een concept dat aan de hand van omlijstende architectonische elementen goed laat zien hoe koken en 
wonen in een maximaal geopende leefruimte mooi samengaan. De keuken wordt gezien als een essen-
tieel onderdeel van het wonen, die bewoners enerzijds een plaats biedt voor samenzijn en communicatie 
en anderzijds een veilige plek om zich terug te trekken in het hectische leven van alledag. 
In het middelpunt en als centrum van het dagelijks leven ontworpen staat in dit ontwerp een greeploos 
kookeiland met geïntegreerde zitgelegenheid. De succesvolle serie BOSSA met echt houten fronten in 
walnoot zorgt hier voor de bijzondere structuur. Het reliëf met stroken van het meermaals bekroonde 
BOSSA-front zorgt voor een warm, gelijkmatig totaalbeeld en geeft de keuken een driedimensionaal en 
heel levendig effect. Een bewuste keuze in het ontwerp om zowel een elegant als speels effect te creë-
ren. In combinatie met een natuurstenen werkblad uit de LEICHT-serie ROCCA en daarachter liggende, 
op zichzelf staande wandelementen met geïntegreerde functie- en woongedeelten, ontstaat een visio-
nair scenario, dat enerzijds inzet op duurzame, hoogwaardige materialen en anderzijds een gevoel van 
thuis overbrengt.
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Het indelen van ruimtes met vormen en materialen  

Een ruimte die aan alle kanten open is spreekt voor zich. Hij staat symbool voor de maximale verwe-

zenlijking van eigen woonideeën. Maar ook een volledig open ruimte heeft structuur nodig om optimaal 

afgestemd te zijn op de behoeften van bewoners. De ontwerpcompetentie van LEICHT maakt het moge-

lijk om ook in open ruimtes in te spelen op alle interieurwensen. De keuze van vorm en materiaal speelt 

hierbij een doorslaggevende rol, zoals het huidige voorbeeld goed laat zien. Terwijl rondom het centrale 

kookeiland als communicatief middelpunt BOSSA walnoot in de uitvoering reliëf met echt hout warmte 

uitstraalt, zorgt het werkblad in natuursteen ROCCA in taj mahal sanded voor tegenwicht en een koelere 

uitstraling. Daarachter bepalen twee vrij in de ruimte geplaatste wandelementen de noodzakelijke struc-

tuur. Aan de linkerkant staat een blok met een inbouwkast uit de donkere LEICHT-serie Concrete brasilia. 

Het betonoppervlak wordt met de hand vervaardigd door vloeibaar en gekleurd beton op een dragerplaat 

aan te brengen, deze te slijpen en een supermatte afwerking te geven. De krachtige kleur in combinatie 

met het koele, ruwe gevoel van beton geeft een speciaal diepte-effect. Analoog is aan de rechterzijde een 

tweede wandelement vrij in de ruimte geplaatst, met de zijwanden naar het kookeiland gericht. Dit wan-

delement is sfeervol ingericht: de verlichte glasvitrines VERO zijn beschikbaar in vijf breedtes en meer 

dan tien hoogtes. Ze vormen als bovenkast het tegenwicht voor het sideboard in carbongrijs eronder. Hier 

is ruimte voor een koffiezetapparaat of andere belangrijke keukenspullen. Boven het meubel loopt over de 

gehele breedte een natuurstenen lijst in ROCCA die het materiaal van het kookeiland weer mooi oppakt. 

Het samenspel van materiaal en vorm zorgt voor een gelijkmatig beeld in het ontwerp dat door de gehele 

ruimte loopt. 

Succesvol concept in de leefruimte: serie BOSSA met echt houten fronten

Met de serie BOSSA met echt houten oppervlakken presenteerde LEICHT in 2020 voor het eerst een 

front dat in deze vorm nog niet bestond op de wereldwijde keukenmarkt en dat er sinds zijn lancering in 

geslaagd is, zowel in de keuken als in de hele woonruimte een volledig nieuwe vormentaal te creëren. Een 

hoogwaardig, echt houten front in eiken- of walnootfineer kreeg hiervoor een karakteristieke structuur: 

een reliëf met stroken met een slank, driedimensionaal effect. De rasterafstand van de stroken komt 

exact overeen met de afstand van de smalle naden tussen de keukenkasten van LEICHT. Zo ontstaat 

optisch een versmelting van keuken-, wand- en kastfronten. BOSSA kan naast de keuken ook worden 

gebruikt in woonkamers, gangen, trappenhuizen en andere ruimtes en maakt zo interieurdromen waar.

Bij publicatie ontvangen wij graag een presentexemplaar.

LEICHT Press Gebied: leicht.com/press

Uw contactpersoon in de onderneming:
LEICHT Küchen AG 
Sabrina Nagel 
+49 (0) 7171 402-395 
sabrina.nagel@leicht.de
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Preview persbeelden

LEICHT illustreert hier toekomstgericht een maximaal geopen-
de leefruimte met een optische en functionele indeling in zones.  
Foto: P. Schumacher/LEICHT

De twee vrij in de ruimte geplaatste wandelementen zorgen voor 
structuur: links met functionele hoge kast, rechts met sfeervol 
meubilair. Foto: P. Schumacher/LEICHT

Het centrale kookeiland met echt houten front in BOSSA walnoot 
vormt in dit scenario het middelpunt voor gezellig samenzijn. 
Foto: P. Schumacher/LEICHT

Harmonieuze materiaalcompositie: terwijl het notenhout van BOS-
SA warmte uitstraalt, voegt het natuursteen ROCCA in taj mahal 
sanded een koelere uitstraling toe. Foto: P. Schumacher/LEICHT
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In de kasten van het kookeiland komt het hoogwaardige en mini-
malistische totaalbeeld terug in het strakke en slanke design van 
de M8 ladezijwand in carbongrijs. Foto: P. Schumacher/LEICHT
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Een inrichting met visie: in de ru-
imte die aan alle kanten open is, 
genieten de bewoners van de vri-
jheid voor persoonlijke ontwikke-
ling.  Foto: P. Schumacher/LEICHT

In de verlichte VERO-vitrinekas-
ten komen mooi serviesgoed en 
decoratieve accessoires goed tot 
hun recht. Foto: P. Schumacher/
LEICHT

Het karakteristieke BOSSA-op-
pervlak met reliëf zorgt voor een 
gelijkmatig totaalbeeld met een 
slank, driedimensionaal effect. 
Foto: P. Schumacher/LEICHT
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