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frontpanelen voor de ingebouwde toestellen en een wit  
werkblad van Corian®.

Uniek echter zijn de nissen, vitrinekastjes in hout met indirecte 
verlichting die zorgen voor een warme sfeer en het geheel 
een soort van woonkamergevoel geven.  Rond de afzuigzone 
boven het kookeiland werd gebruik gemaakt van gekleurde 
ledstrippen die voor een ander accent in de verlichting zorgen.
Dat de bewoners van deze woning levensgenieters zijn die 
optimaal gebruik van hun keuken willen maken, bewijst de aan-
wezigheid van een ingebouwde bar die achter schuifdeuren 
schuilgaat in het midden van de grote wand. Ook hier weer 
maakt aangepaste verlichting het plaatje compleet. 

Aan de overkant nodigt een ingebouwde wijnkoelkast uit tot 
een gezellig avondje degusteren. Aansluitend aan de keuken 
bevindt zich de zithoek met groot haardmeubel waarin ook de 

Een keuken die meer is dan een ruimte waarin eten bewaard 
en bereid wordt... het is al langer een trend. Steeds meer wordt 
dit deel van de woning mee geïntegreerd in de leefruimte. Een 
goed voorbeeld daarvan is dit project van Vermeiren Keukens.
In deze nieuwbouwwoning realiseerde deze maatwerkspecialist 
niet alleen de  leefkeuken, maar ook het haardmeubel, de dres-
sing en het meubilair van badkamers. Bij Vermeiren Keukens 
halen ze letterlijk en figuurlijk alles uit de kast.

Dat in een keuken mag geleefd worden, bewijst deze woning 
in het Antwerpse. De eigenaars wilden een leefkeuken waar 
comfort en functionaliteit hand in hand gaan met een gezellige 
sfeer. De ruimte werd dankzij het maatwerk optimaal benut 
met aan weerszijden van het centrale kookeiland wandvul- 
lende kasten. Alles werd uitgevoerd in witte gelakte mdf,  
helemaal volgens de hedendaagse trend. De soberheid van het 
geheel werd nog geaccentueerd door het gebruik van witte  

Een samenspel van licht en materialen
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dankzij de combinatie van wit en hout, met een nis waarin 
aangepaste verlichting voor de juiste sfeer zorgt.

Dit project is slechts één van de velen die men bij Vermeiren 
Keukens tot in de fijnste details heeft gerealiseerd. De jarenlange 
expertise  en investering in de modernste apparatuur zorgen 
ervoor dat u bij deze firma terecht kan voor alle soorten 
maatwerk in welke stijl ook.
Landelijk, zwart-wit, tijdloos of een meer industriële look... 
alles kan op maat van de smaak van de klant gemaakt worden. 
Vertrouwde samenwerking met een loodgieter, elektricien en 
vloerder zorgen ervoor dat u hier ook terecht kunt voor een 
totaalproject, afgewerkt tot in de puntjes.

Ga alvast inspiratie opdoen voor uw droomkeuken, dres-
sing, bureau of badkamer in één van de drie toonzalen in  
Hoogstraten (Jansen Keukens), Wijnegem ( Keukenateljee) of 
Wuustwezel (Vermeiren Keukens).

Vermeiren Keukens
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tv werd geïntegreerd. De strakke vormgeving van de keuken 
loopt hierin door, terwijl de keuze voor houten panelen voor 
de warme sfeer zorgt. Heel mooi accent is de hoge nis voor 
de houtvoorraad in mat zwart gelakt metaal.

Ook de dressing is een staaltje van orgineel vakmanschap. 
Hout vinden we hier op de vloer, dus werd voor het kastwerk 
opnieuw geopteerd voor witte glanslak zodat de combinatie 
van deze materialen zorgt voor soberheid, rust en sfeer.  
Ook deze ruimte werd optimaal benut om een maximaal aan 
opbergingsmogelijkheden te garanderen. Verlichtingsaccenten 
geven de ruimte een uitnodigende uitstraling. Eyecatcher hier 
is de nis met schuin ingewerkte spiegelwand. In combinatie 
met de glazen bladen op de centrale kasten lijkt het alsof je je 
in een luxeboetiek bevindt.

Meer luxe-uitstraling is te vinden in de badkamers. Ook hier 
zorgde  Vermeiren Keukens voor het kastwerk. De twee  
tegenover elkaar liggende wastafels zijn voorzien van een  
zwevend blad waar ook hier weer de indirecte verlichting een 
prominente rol speelt. Ook in de badkamer van de kinde-
ren vinden we hetzelfde concept en gelijkaardige sfeer terug. 
Tot in het kleinste kamertje werd dezelfde stijl doorgetrokken 
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