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Welke interieurs en keukens zijn van 

deze tijd? U herkent ze direct. Een 

keuken met grove terrazzopatronen is 

trendy. Net als een interieur met houten 

schroten. Al die kenmerken komen 

terug in de nieuwe Raw Rituals stijl, 

maar ook in die andere belangrijke 

trend voor 2019: New Classic. 

In dit magazine leest u meer over de 

laatste trends, en over de keukenbladen en 

-accessoires die in die trends passen. En

omdat uw keuken niet alleen mooi moet zijn 

maar ook makkelijk (en binnen uw budget 

moet passen) geven we extra informatie 

over de verschillende materialen en hun 

eigenschappen. Zodat u straks een goede 

keuze kunt maken. Want u zult nog heel wat 

tijd in uw keuken doorbrengen!

Gelukkig hoeft u uw nieuwe keuken niet 

helemaal zelf  te ontwerpen – u hoeft niet 

eens overal aan te denken. Dat doet uw 

keukenadviseur wel. Gaat u dus rustig naar 

een van onze dealers als u nog vragen 

heeft. Samen met hem komt u tot de 

ideale keuken voor ú. Een keuken waarin 

u optimaal gebruikmaakt van de ruimte

die u heeft, voldoende bergruimte heeft en 

efficiënt kunt werken. Waarin alles voor u 

op maat is gemaakt. En die ook nog eens 

precies de juiste look-and-feel heeft!
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KEUKEN NIEUWS is een magazine 
van Dekker Zevenhuizen, producent 
en leverancier van keukenbladen en 
keukenaccessoires. De producten 
zijn verkrijgbaar bij de 
keukenspeciaalzaak. 

Dekker Zevenhuizen
Postbus 11
2750 AA Zevenhuizen
info@dznet.nl

Facebook: @dekkerzevenhuizenbv 
Instagram: @dekkerzevenhuizen 
Twitter: @dekkerinterieur
www.dekkerzevenhuizen.nl

Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag zonder 
toestemming gekopieerd worden.

Met speciale dank voor het gebruik van accessoires voor onze afbeeldingen:
Couleur Locale www.couleurlocale.eu, Jos Ten Berg www.jostenberg.nl, Iittala www.iittala.com, Potten&Pannen www.pannen.nl, Strand West www.strandwest.nl en H.Gallery www.
hgallery.nl. Verder hebben we ook accessoires gebruikt van VT Wonen, Fonq, Bol, De Bijenkorf, Dille&Kamille en Wonen Met Lef.

Raw Rituals & New Classic
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Raw Rituals en New Classic
De ultieme mix van functionaliteit en sfeerbeleving 
staat centraal in deze Dekker Trendprognose* voor 
2019.  Zowel voor keukens als voor de badkamer 
geven deze nieuwe trends inspiratie voor het gebruik 
van de nieuwste materialen en actuele kleuren. Met 
interieurideeën en stylingtips wordt een vertaalslag 
gemaakt van trendsignalementen naar concrete 
toepassingsmogelijkheden. In het nieuwe Dekker Trend 
Centre zijn de trends vanaf  oktober ‘live’ te beleven en krijg 
je een totaaloverzicht gepresenteerd van nieuwe materialen, 
collecties en spraakmakende noviteiten van onder andere 
Gessi en FENIX NTM®. In de trend Raw Rituals wordt de 
natuur op een rauwe en verstilde manier toegepast in 
de keuken en badkamer. Een monumentale vormgeving 
waarbij de mix van hout, natuursteen en metaal de ruimte 
robuust maakt. In de trend New Classic herleven de warme 
retro-kleuren in het interieur met een nieuw gevoel van 
grandeur en glamour. De eclectische mix van stijlen uit de 
vorige eeuw geeft een gevoel van nostalgie, luxe en subtiele 
glamour.  

Monique van der Reijden

*De Dekker trendprognose is ontwikkeld in samenwerking
met trendcompass.nl, hét trendmagazine voor interieur-
design & wonen.

Column

Monique van der Reijden
trend forecaster en hoofdredacteur 
Trendcompass.nl
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De nieuwste keukentrend Raw Rituals draait om 
het gebruik van natuurlijke materialen op een 
monumentale manier. De verstilling in de totale look-
and-feel van de keuken is opmerkelijk. Kookeilanden 
doen aan als een altaar ogenschijnlijk gemaakt uit 
één stuk rots. De achterwanden zijn een symmetrisch 
schouwspel van prachtige houten wandpanelen, 
natuursteen, glaswerk en ledverlichting waarmee een 
sfeervol lijnenspel wordt gecreëerd. 

Combineer luxe materialen zoals natuursteen en de warme 

uitstraling van robuust hout. Je wordt niet meer afgeleid door te 

veel vormen, kleuren en apparatuur. Creëer rust door apparaten 

achter deurtjes te plaatsen. Zoals in de nieuwe Luxury Stone 

Angus keuken van Doca. De achterwand heeft links en rechts 

intrekbare fronts waardoor twee nissen ontstaan  voorzien van 

de laatste gadgets, voldoende werkruimte en opbergruimte voor 

apparatuur, koffiecorner en elektrische aansluitingen.

VERWEERDE LOOK
De greeploze designkeuken met minimalistische contouren krijgt in de trend Raw Rituals een meer doorleefde en natuurlijke uitstraling 

dankzij de materiaalkeuze. De Snaidero Italiaanse keuken Way is uitgevoerd in Evora Ceramics Virtual Black; dit materiaal heeft de look van 

zwaar geoxideerd metaal en zorgt voor een verweerde optiek die ook op de achterwanden en op de vloer is doorgevoerd. Het is een ode 

aan de schoonheid van het natuurlijke verouderingsproces zoals de Japanse esthetiek van Wabi Sabi ons leert. 

STYLINGTIP
In plaats van een zwarte of  aluminiumkleurige kraan en spoelbak geef  je de keuken een warm kleuraccent met een 

koperen kraan en spoelbak.

MARMER MANIA
Het gebruik van marmeren accessoires 

zoals deze monumentale waxine-

lichthouders van Ooumm, zijn essentieel  

voor in de Raw Rituals keuken.  Zet ze op 

een sidetable of  eettafel neer en er ontstaat 

een sacraal gevoel dat rustgevend werkt. 

Mede dankzij de bijzondere geur oliën en 

geurkaarsen verdwijnen de geuren van het 

koken al snel naar de achtergrond en is het 

heerlijk natafelen.

HOUT & NATUURSTEEN
In de keuken 2.0 wordt hout met natuur-

steen gecombineerd; in keukenbladen, 

wanden, kookeilanden tot en met de 

meubelen, vloeren en accessoires aan 

toe. Voor een nog exclusievere look wordt 

het materiaal glas toegevoegd; verwerkt 

in bijvoorbeeld glazen deurtjes of  een 

glazen kast. Het keramieken servies is 

ook met de hand gemaakt waardoor elk 

kopje en schoteltje een unieke vorm heeft. 

Van bovenaf  zie je dan dat de eettafel de 

organische vorm van de boom heeft be-

houden. Natuurgetrouw is het sleutelwoord 

in deze trend.

Foto: keuken Way uitgevoerd in Evora Ceramics Virtual 
Black van Snaidero.it , trendcompass.nl

Foto: waxinelichthouder van Dan Yeffet voor ooumm.com 
– trendcompass.nl

Foto: Keuken Luxury Stone Argus van doca.es – 
trendcompass.nl 

RAW RITUALS

Foto: sfeerbeeld van 101cph.com
Foto: sfeerbeeld brostecopenhagen.com – 
trendcompass.nl

Foto: keuken Way uitgevoerd in Evora Ceramics 
Virtual Black van Snaidero.it – trendcompass.nl
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De modern-klassieke woonstijl is een bron van 
inspiratie voor in de luxe keuken. De tijdloze, warme 
sfeer van de zitkamer loopt naadloos over in de 
eetkeuken. Rijke materialen en retro-kleuren zoals 
groen, blauw en bruin laten de nostalgie en rijkdom 
van toen herleven. 

De nieuwe collecties plaatmaterialen verrassen door een luxueuze 

uitstraling én opmerkelijke praktische voordelen. Ondanks de 

prachtige, matte optiek zie je op materialen zoals FENIX NTM® geen 

vingerafdrukken en hebben ze een herstellend vermogen bij vlekken 

en kleine krassen. Combineer de matte, donkergekleurde materialen 

met glanzend messing. De beleving is compleet door de keuken te 

stylen met sfeerlampen en barkrukken die mooi als ‘eyecatchers’ 

combineren met de rest van het nieuw klassieke interieur. 

STYLINGTIP: 
Gebruik voor de styling in de keuken eens gekleurd glaswerk. Dit versterkt het retro- 

gevoel en de luxe sfeer van weleer. 

LUXE MATERIALEN
In de modern-klassieke keuken is een houten vloer de nieuwe basis. Grote klassieke blokpatronen 

in parket zijn de nieuwste trend en worden gecombineerd met andere luxe materialen (of  looka-

likes) zoals gekleurd marmer en kristalglas. Het verwerken van meerdere decoratieve materialen 

in één keukenontwerp wordt steeds gewaagder. 

GOUD RANDJE
Er hangt een subtiele decadentie in de lucht. We mogen weer 

genieten van de luxe van goudaccenten verwerkt in servies, 

behang en bestek. Door één wand in de keuken te decoreren met 

bijvoorbeeld het geometrische behang Revera, verrijk je de sfeer. 

Bij deze ‘Art Deco’ wanddecoratie zorgt de lichtinval voor magie:  de 

tekening van het patroon lijkt door de reflectie wel te verdwijnen. Van 

veraf  heb je de indruk dat je naar glanzend staal aan het kijken bent, 

van dichtbij lijkt het patroon dan weer bijna ingeweven als stof.

ROND
Spelen met ronde vormen is een 

must in de New Classic trend voor 

de keuken. Wand- en hanglampen 

in de vorm van bollen en tegels met 

de cirkel als patroon zijn echte must 

haves geworden. Met dit design 

van beroemde topontwerpers zoals 

India Mahdavi voor Bisazza en 

lichtmeester Michael Anastassiades 

maak je in de nieuw klassieke 

keuken een stijlstatement. 

GEEN GRENZEN
Door in de open keuken een  

designkast te plaatsen die ook 

dienst kan doen als cocktailbar 

waan je je al snel in een hippe 

leef-keuken uit de vorige eeuw. 

Omdat deze kast niet per definitie 

in de keuken hoeft te staan maar 

ook in de zitkamer past, wordt de 

totale sfeer in de living en keuken 

meer één geheel. 

NEWCLASSIC

Foto´s: Keuken  ‘Azure’ Tamara Batsmanova – trendcompass.nl

Foto: Borden Aegean van l-objet.com – 
trendcompass.nl

Foto: Tegelcollectie Eclipse van India Mahdavi 
voor bisazza.it – trendcompass.nl

Kast WireFrame Bar Cabinet ontworpen door 
Draga & Aurel voor Baxter.it – trendcompass.nl

Foto: Keuken Unika van Giancarlo Vegni voor effeti.com – trendcompass.nlFoto: FENIX NTM® – Dekker Zevenhuizen



TOPLAMINAAT
PRAKTISCH EN ALTIJD UP-TO-DATE

Uitgebreide
kleurencollectie

Scherp geprijsd Watervast Semi
onderbouw

Vlakinbouw

Duurzaam met 
GreenPanel

NEW RITUAL SUBTILESTATUE WHITE EMPIRE BLACK RAW BLACK
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Het laminaatblad is praktisch en altijd up-to-date. Want de 

mogelijkheden in kleur en structuur zijn enorm, en de prints zijn steeds 

natuurgetrouwer. Het fijne van TopLaminaat is dat u geen omkijken heeft 

naar het onderhoud. En het materiaal kan letterlijk tegen een stootje 

(chipvast)!

De 5 nieuwste kleuren
Volgt u de trends? Deze kleuren zijn de must haves voor 2019:

Statue White
Droomt u ook van luxe, trendy Carrara marmer? Statue White is een TopLaminaat kleur 
die niet van echt marmer te onderscheiden is.

Empire Black 
Deze prachtige steenprint geeft uw keukenblad een robuuste uitstraling. En dankzij het 
patroon ziet u er niet zo snel kruimeltjes of  vlekken op.

Raw Black
Een zwart blad is van alle tijden. Door de look van verweerd metaal krijgt uw blad een 
stoere uitstraling.

New Ritual
New Ritual is een rustige houttint. Voor de luxe, verstilde keuken!

Subtile
Deze rustige donkere kleur toont door de fijne terrazzosteentjes net een tikkie meer lef. 

Beter voor het milieu én uw portemonnee
U kunt ook kiezen voor een duurzame variant van uw blad. Dan wordt 
het basisblad gemaakt van Greenpanel®. Dat materiaal is niet alleen veel 
milieuvriendelijker dan multiplex, maar ook nog eens voordeliger. En het is beter 
voor de keuken omdat het stoot- en watervaster is.

11Toplaminaat PRAKTISCH EN ALTIJD UP-TO-DATEKEUKEN NIEUWS

Onderhouds-
vriendelijk

Uitgebreide
kleurencollectie

Scherp geprijsd

WatervastVlakinbouw

Duurzaam met 
GreenPanel
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DECORTOP
UNIEKE KLEUREN EN STRUCTUREN

Watervast

Unieke kleurenExtra dik
laminaat

Voelbaar 
grove structuur

Semi
onderbouw

Vlakinbouw

Duurzaam met 
GreenPanel

WOODY CLAYMODEST GOLD WILD SILVER
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DecorTop® heeft power! Het extra dikke laminaat heeft een voelbare 

diepe, grove structuur en exclusieve kleuren: van beton tot leisteen 

en van warm hout tot verweerd metaal. Door het natuurgetrouwe 

oppervlak vormt het DecorTop®blad een goed alternatief  voor 

bijvoorbeeld een houten of  stenen blad!

De 4 nieuwste kleuren
Richt u uw keuken in Raw Rituals stijl in? Of  kiest u voor New Classic? Deze nieuwste 
DecorTop bladen passen er perfect in:

Modest Gold 
Deze gedurfde en spraakmakende nieuwe kleur zet de sfeer in uw keuken. Met zijn 
warme goudtinten heeft Modest Gold een rustige, matte uitstraling.

Wild Silver
De tegenhanger van de Modest Gold is een grijze metallic kleur met een lichte glans 
en geborstelde structuur. Net zo opvallend en trendy, en net zo betaalbaar!

Woody
De naam zegt het al: Woody is een houtkleur. Lekker licht.

Clay
De grijze betonlook is eigentijds, maar dankzij de neutrale tint past Clay in heel veel 
keukenstijlen.

Watervast

Unieke kleurenExtra dik
laminaat

Voelbaar 
grove structuur

VlakinbouwDuurzaam met

 

GreenPanel

13DecorTop UNIEKE KLEUREN EN STRUCTURENKEUKEN NIEUWS12

Beter voor het milieu én uw portemonnee
U kunt ook kiezen voor een duurzame variant van uw blad. Dan wordt 
het basisblad gemaakt van Greenpanel®. Dat materiaal is niet alleen veel 
milieuvriendelijker dan multiplex, maar ook nog eens voordeliger. En het is beter 
voor de keuken omdat het stoot- en watervaster is.



14

TOPCORE
ONDERSCHEIDEND BLADOPPERVLAK

Innovatief 
design

Semi
onderbouw

Watervast

Stootvast V-groove

PITT cooking
mogelijk

Spoedservice

Voelbaar 
grove structuur

Onderhouds-
vriendelijk

STEEP SILVERVIRTUOUS LIGHTNING
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TopCore® heeft een kern van 1 cm dik compactlaminaat. Wat het 

materiaal vooral onderscheidt is de toplaag. Niet alleen door de 

prachtige prints, maar ook omdat de textuur van het blad door de 

speciale V-groove techniek doorloopt in de rand.

De 3 nieuwste kleuren
TopCore draait in 2019 om natuur. Om marmer en steen met een weelderige uitstraling:

Virtuous
Marmer brengt rust in de keuken, maar creëert ook moeiteloos een sfeer van luxe. En 
u kunt er prachtig mee combineren in de Raw Rituals keuken. Zeker met Virtuous: een
uitgesproken witte marmerkleur.

Lightning
De donkere tegenhanger van Virtuous is een luxe zwarte marmertint: Lightning.

Steep Silver
Steep Silver heeft niet alleen de kenmerkende voelbare structuur van TopCore, maar ook 
een revolutionaire adering: diagonaal. De tekening van het blad loopt door in de rand, die 
van 10 tot wel 100 mm dik kan zijn. Een spannend effect!
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Innovatief 
design

Semi
onderbouw

Watervast

Stootvast

PITT cooking
mogelijk

Voelbaar 
grove structuur



TOPLAMINAAT? OF STEEN? DOE DE KEUZEHULP!

HOE KIES IK 
MIJN KEUKENBLAD?
Alle keukenbladen zijn natuurlijk geschikt om aan te werken in de keuken. 

Toch … ga niet alléén op de looks van het blad af. Doe de 4 stappen!

2 4321

KEUKENWERKBLADEN
MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Kleine ecologische 
voetafdruk 

Minder CO2-
uitstoot

Formaldehyde 
arm

100%
recyclebaar 

Licht
van gewicht 

Voordelig 
qua transport

Biologisch 
afbreekbaar

FSC
gecertificeerd

NRC 0,55 (70%)
geluidsdemping

Schuurvast

100% Krasvast Zuurbestendig Vlekbestendig Hittebestendig

Onderhoudsvrij

Door-en-door 
gekleurd

Stootvast Innovatief 
design

Uitgebreide
kleurencollectie

Uitstekende 
kwaliteit

Onderhouds-
vriendelijk

Uitgebreide
kleurencollectie

Scherp geprijsd WatervastSpoedservice Semi
onderbouw

Vlakinbouw

Spoedservice

WatervastUnieke kleurenExtra dik
laminaat

Voelbaar 
grove structuur

Semi
onderbouw

Vlakinbouw
Innovatief 

design
Semi

onderbouw

Watervast

Stootvast V-groove PITT cooking
mogelijk

Spoedservice

Voelbaar 
grove structuur

Onderhouds-
vriendelijk

Innovatief 
design

WatervastStootvast V-groove

Lange 
levensduur

PITT cooking
mogelijk

Spoedservice Voelbaar 
grove structuur

Onderhouds-
vriendelijk

Uitgebreide
kleurencollectie

Natuurlijke
uitstraling

Natuurlijk
materiaal

RobuustSpoedservice Unieke kleuren
en tekeningen

Uitgebreide
kleurencollectie

Zelfherstellend 
vermogen

Fingerprint
proof

Extreem mat
oppervlak

Anti-bacteriële 
eigenschappen

Soft touch

VormvastNiet statisch StootvastPITT cooking
mogelijk

100% Krasvast OnderhoudsvrijZuurbestendig Vlekbestendig Hittebestendig

RepareerbaarLicht
van gewicht 

Natuurlijk
materiaal

Garantie Scherp 
geprijsd

Unieke kleuren
en tekeningen

Natuurlijk
materiaal

Natuurlijke
uitstraling

Scherp 
geprijsd

Semi
onderbouw

Innovatief 
design

Stootvast Onderhouds-
vriendelijk

Naadloos
verlijmd

3D
vervormbaar

Schuurvast

100% Krasvast Zuurbestendig Vlekbestendig HittebestendigOnderhoudsvrij

Door-en-door 
gekleurd

Greenpanel®
TopLaminaat®

DecorTop®

TopCore®

Composietsteen

Graniet

FENIX NTM®

Keramiek

Light Beton XL

Hout

Lapitec I Dekton®

Glas

Corian®

Rvs

KRAS-
BESTENDIG

Schuurvast

100% Krasvast Zuurbestendig Vlekbestendig HittebestendigOnderhoudsvrij

Door-en-door 
gekleurd

Schuurvast

100% Krasvast Zuurbestendig Vlekbestendig HittebestendigOnderhoudsvrij

Door-en-door 
gekleurd

ONDERHOUDS-
VRIENDELIJK

Schuurvast

100% Krasvast Zuurbestendig Vlekbestendig HittebestendigOnderhoudsvrij

Door-en-door 
gekleurd

HITTE-
BESTENDIG

LEVENS-
DUUR

w w w. d e k ke r z e v e n h u i z e n . n l / ke u ke n b l a d e n

100

150

200

250

Pr
ijs

in
de

x
op

lo
pe

nd

CHIP-
VAST

17Hoe kies ik mijn keukenblad? TOPLAMINAAT? OF STEEN? DOE DE KEUZEHULP!KEUKEN NIEUWS16

Randdikte
Net als u denkt dat u alles 
heeft afgetikt, vragen ze u om 
de randdikte. Mag uw blad 
er zijn, of  kiest u voor een 
minimalistisch blad? Vrijwel alle 
bladen kunnen tot 10 cm dik 
worden geleverd.

Materiaal 
Elk materiaal heeft zijn eigen 
eigenschappen. Daarom 
is het ene keukenblad 
hittebestendiger of  krasvaster 
dan het andere. Wat is voor ú 
belangrijk?

Kleuren 
Binnen elke materiaalsoort zijn 
er verschillende kleuren en 
afwerkingen mogelijk. Licht of  
donker, mat of  hoogglans: uw 
keuze kan óók van invloed zijn 
op de gebruiksvriendelijkheid 
(lees: het onderhoud) van het 
blad. 

Prijsklassen
En ja, het blad moet binnen 
uw budget passen! Gelukkig 
zijn er keukenbladen in 
alle prijsklassen. En in elke 
prijsklasse zijn er weer volop 
kleuren. Oók mooie lookalikes!

In de materiaalindex ziet u in één oogopslag de voordelen van de materialen, en hun 
prijsklasse. Bovenaan staat het toegankelijke TopLaminaat®, onderaan de exclusievere 
materialen zoals Lapitec® en glas. Zo kunt u het blad afstemmen op uw gebruik, uw smaak 
en uw budget.



FENIX NTM®
EXTREEM MAT EN FINGERPRINTPROOF

Zelfherstellend 
vermogen

Fingerprint
proof

Extreem mat
oppervlak

Anti-bacteriële 
eigenschappen

Soft touch

VormvastNiet statisch StootvastPITT cooking
mogelijk
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FENIX NTM® is een keukenblad met een extreem mat uiterlijk. 

Het heeft een massieve uitstraling, maar deze stoere jongen voelt 

zijdezacht aan. Gelukkig blijven er geen vingerafdrukken achter 

op het oppervlak! En vlekken en lichte krassen? Die kunnen vaak 

eenvoudig weggepoetst worden.

De 3 nieuwste kleuren
FENIX NTM® omarmt de New Classic stijl. De nieuwe intense tinten bruin, blauw en 
groen met hun nostalgische, luxueuze uitstraling vormen de perfecte combinatie met 
goud en koper. Een swingend muziekje erbij, een drankje in de hand: dat is de warme 
Classic stijl van nu! 

Makkelijk schoon!
Dankzij de nanotechniek is FENIX NTM® fingerprintproof. Een zorg minder! 
Maar op een effen oppervlak zijn wel sneller kringen en kruimels te zien – 
zelfs bij FENIX NTM®. Gelukkig is het blad makkelijk schoon te maken. 
U neemt het af  met schoon water en eventueel een klein beetje afwasmiddel. 
Droog het blad goed na en het is weer streeploos schoon! Op de website 
(www.dekkerzevenhuizen.nl/onderhoud) vindt u onderhoudsinstructies en een 
speciale FENIX NTM® schoonmaakset.
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Evora Quartz® bestaat overwegend uit kwarts, net als graniet. Het 

voordeel van composietsteen zit ‘m in de toevoeging van bindmiddel en 

pigment. Daardoor is het blad niet poreus, goed bestand tegen zuren en 

heel duurzaam. En er zijn veel meer kleuren mogelijk! 

De 4 nieuwste kleuren
De verschillende collecties Evora Quartz bieden meer kleurschakeringen. Wilt u iets heel 
speciaals? Of  zoekt u die kenmerkende Raw Rituals stijl waarbij een robuuste uitstraling 
en verstilling gecombineerd worden? In de Ultimo collectie vindt u bladen die heel 
uitgesproken zijn. Qua kleur, maar zeker ook in de afwerking van het oppervlak! Dit zijn de 
4 nieuwste kleuren in de Classic en Ultimo collectie:

Metallico
Puur Raw Rituals, dat is deze stoere betonkleur met zijn ruwe maar natuurlijke uitstraling. 
Metallico is lichtgrijs met lichte en donkere grijsschakeringen.

Solaro
De tegenhanger van Metallico is antracietkleurig, en heeft een subtiele maar levendige 
oppervlakstructuur. 

Raw Graphite
Kunnen we het zeggen van een keukenblad? Raw Graphite is een charmante lieveling! 
Een grijze maar vriendelijke betonkleur die door de structuur een zachte uitstraling krijgt.

Brilliante 
Briljant! Zwart met een subtiele marmerlook. En een kleine glittering voor wat meer diepte.

RAW GRAPHITE BRILLIANTEMETALLICO SOLARO

EVORA
QUARTZ
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NEUTRAAL EN GOED BETAALBAAR

EVORA QUARTZ
NIEUWE COLLECTIE

De nieuwe Smart collectie
Voor iedere keuken en elk budget, is dat niet Smart? De nieuwe Smart collectie telt 
8 kleuren composietsteen. Hydra springt er echt uit; een terrazzolook met een licht 
nostalgisch tintje, maar die helemaal van nu is. Combineer deze grijstint met marmer 
en u zet de trend!

De Smart collectie is net als de Easy collectie heel toegankelijk. Dus goed betaalbaar. 
Wie geen lookalike van laminaat wil, koopt echt steen uit de Easy of  Smart collectie 
van Evora Quartz.

CHIOS

LIPSI OREI

EVIAAEGINA

HYDRA

ATTICA

ITHAKI

Past het niet in het budget, maar wilt u wel liever composietsteen dan 

laminaat? De Evora Quartz Smart collectie biedt uitkomst. Door de 

neutrale kleuren en prettige prijsstelling valt deze nieuwe collectie 

gegarandeerd in de smaak.
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Evora® Granite is puur natuur. Precies zoals het steen wordt gedolven, 

wordt het ook gebruikt voor het blad. Daarom is ieder granieten blad 

uniek. Natuursteen vraagt wel iets meer onderhoud, maar het is de 

moeite waard. Een granieten blad verveelt nooit! 

Twee eigentijdse afwerkingen
De meest verkochte kleur is zwart. Saai? Zeker niet. Want u kunt spelen met de afwerking, 
waardoor het blad net even anders wordt. 

Lapato 
De structuur Lapato gaat door waar leather ophoudt. Leathering graaft als het ware de 
zachtere delen van het steen uit waardoor het een diepe ‘honed’ uitstraling krijgt. Terwijl in 
het Lapato proces de hoge plekken daarna glanzend worden ´opgepoetst´. Het effect is 
een verbluffend mooi oppervlak met een afwisseling van mat en glans.

Riverwashed
Het oppervlak van het blad wordt geruwd met krachtige waterstralen. De scherpe 
kantjes worden daarna met een borstel weggepoetst. Zo geeft u uw blad een matte en 
luxe uitstraling. Riverwashed is dus eigenlijk een vriendelijke variant van het klassieke 
gebrande of  gehamerde oppervlak. 

Gaat u eens kijken bij een keukenspeciaalzaak, dan ziet u het verschil! Bedenkt u wel dat 
uw keukenblad een wat grover oppervlak krijgt door deze afwerkingen. Vuil en vet zijn 
daardoor eerder zichtbaar. Het onderhoud vraagt dus meer aandacht dan dat van een 
glad gepolijst blad.

GAMBIA BLACK RIVERWASHED

MISTY BLACK HONED

DARK PEARL LAPATO

STAR GALAXY POLISHED

MISTY BLACK POLISHED

DARK PEARL RIVERWASHED

TAN BROWN LAPATO

SHIVKASHI POLISHED

GRANITE
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PITT COOKING WAVEALLE KLEUREN STEEL

HET WOW!-GEVOEL IN HET DEKKER TREND CENTRE

DEKKER 
TREND 
CENTRE

Wilt u voelen hoe zijdezacht FENIX NTM® is? Zien hoe een patroon uitpakt op een keukenblad? 

U bent van harte welkom in het Dekker Trend Centre. Deze splinternieuwe, 900 m2 tellende 

showroom laat het hele jaar door de laatste ontwikkelingen zien op het gebied van keukens en 

badkamers. 

De nieuwste kleuren en techniek
In het Dekker Trend Centre in Zevenhuizen (ZH) wordt u ondergedompeld in de nieuwste trends. Centraal staan de 
maatwerkbladen en wastafels van Dekker Zevenhuizen, met hun strakke afwerking en perfect bijpassende (gekleurde) 
kranen en spoelbakken. Maar ook de geavanceerde gasbranders van PITT cooking, de luxe afzuigkappen van Wave en de 
robuuste ovens van Steel worden er gepresenteerd. Het Dekker Trend Centre is alleen op afspraak te bezoeken. 

27Dekker Trend Centre HET WOW!-GEVOEL IN HET DEKKER TREND CENTREKEUKEN NIEUWS26
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EVORA

KRASVAST EN HITTEBESTENDIG

100% Krasvast OnderhoudsvrijZuurbestendig Vlekbestendig Hittebestendig
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Duurzaam en onderhoudsvrij. Hitte-, vlek- én krasbestendig. Geen 

wonder dat keramiek steeds populairder wordt! Evora Ceramics 

bestaat uit kleipoeder, bindmiddel en kleurpigment, die onder hoge 

druk en temperatuur worden geperst. De bladen worden daardoor niet 

alleen solide, maar krijgen ook een onvergelijkbare strakke uitstraling. 

De 4 nieuwste kleuren
De complete collectie telt maar liefst 32 kleuren. Dit zijn de 4 nieuwe kleuren 2019:

Taron 
Taron is een grijze kleur met een groene ondertoon. Het heeft een patroon van mooie 
lichte marmeraders. 

Mulan 
Een echte klassieker, dat is Mulan. Een natuurlijke witte kleur met een luxe grijs 
marmerpatroon en een glanzend oppervlak.

Grava
In 2019 kiezen we voor natuur in huis. Grava heeft de look-and-feel van steen waarin 
lichtgrijze en sporadisch ook lichtbruine steentjes te zien zijn. 

Sovrano 
Ook deze kleur heeft de natuurlijke uitstraling van steen, maar is wat donkerder.

GRAVA SOVRANOTARON MULAN

Easy, Classic en Premium collectie
De 32 kleuren keramiek zijn verdeeld over 3 collecties: Easy, Classic en 
Premium. De Easy collectie is heel toegankelijk met de beste prijs. De Classic 
collectie biedt meer luxe. Zoals Grava, Sovrano en Taron. Wilt u iets heel 
speciaals? Kies dan uit de Premium collectie. Bijvoorbeeld Mulan!

CERAMICS
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STOER EN STRAK!

Schuurvast

100% Krasvast Zuurbestendig Vlekbestendig HittebestendigOnderhoudsvrij
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Dekton is keramiek met een stoere uitstraling. Van robuust beton 

of  verweerd steen. Tegelijkertijd is het duurzaam en hitte-, vlek- én 

krasbestendig. Tel daar de strakke afwerking bij op, en u heeft een ideaal 

blad!

De 7 nieuwste kleuren
Véél steen. Dat is Dekton. Vaak met niet van echt te onderscheiden beton- en 
marmerprints. Kijk maar naar de nieuwste kleuren! 

Soke
Soke is een lichte betonkleur met marmerstructuur.

Laos
Het broertje van Soke is Laos: een donkere betonkleur met een marmerstructuur. 

Kira
Wilt u stoer, maar warm? Kies voor Kira met z’n vele kleurschakeringen.

Lunar
Combineert met alles: een wit blad met subtiele lichtgrijze accenten!

Kreta
Deze nieuwe kleur onderscheidt u niet van echt beton. Maar is natuurlijk wel makkelijker in 
het gebruik!

Radium
Gewaagd! Een vlammend patroon met donkergrijze schakeringen.

Trilium
Helemaal Raw Rituals: een blad met een verweerd en woest patroon in roest- en 
betonkleuren. 

Orix
Deze stoere betonkleur heeft een natuurlijk grof  en onregelmatig patroon met grijze en 
lichte schakeringen.

DEKTON

KIRA

TRILLIUM ORIX

LUNARSOKE LAOS

RADIUM
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TOPKWALITEIT EN ÉCHT ANDERS
Een uitgesproken en herkenbaar ontwerp, 

van de hand van gerenommeerde 

designers. Een kraan die niet alleen van 

de hoogste kwaliteit ís, maar dat ook 

uitstraalt. Dat is Gessi. Een topmerk!

De nieuwste modellen
Ieder ontwerp is uniek. Maar Gessi 316, met alle 
mogelijke kleuren en patronen op het kranenhuis, 
is zelfs helemaal nieuw als concept in Nederland. 
Het model Inciso, ontworpen door de Amerikaanse 
ontwerper David Rockwell, is een spannende 
combinatie van hedendaagse vormgeving en 
ambacht, waardoor deze tweeknopskraan een 
warme uitstraling krijgt. 

GESSI KRANEN

De kleuren Steel Brushed, Black Metal Brushed, 
Copper en Warm Steel Brushed passen perfect bij 
de spoelbakken Copper, Gold, Gun Metal en Inox.

MESH

• Woven steel
• Rvs met zwarte bediening

MECHANICAL

• Stoere elementen
• 4 kleuren

SU & GIU

• Industrieel
• 4 kleuren

INCISO

• Hoekig 
• Tweeknopskraan 
• 5 kleuren

OFFICINE

• Chic industrial 
• Eenhendel- of tweeknopskraan met 

brandweer knoppen
• 4 kleuren

GESSI 316

• Brushed Nickel 
• Patronen: Flessa (glad), Meccanica 

(vierkantjes), Cesello (rondjes)

33Gessi kranen TOPKWALITEIT EN ÉCHT ANDERSKEUKEN NIEUWS32



DOOR EN DOOR GEKLEURD
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Corian is een volkunststof  (solid surface) en de structuur loopt 

door in de kern. Het materiaal voelt zacht en warm aan, en kan alle 

vormen aannemen. Denk out of  the box! Groot kan ook, want het 

materiaal kan naadloos worden verlijmd.

De nieuwste kleuren en techniek
Corian beleeft een revival. Al zo’n 50 jaar ligt het blad in de Nederlandse keuken. 
Maar nu, met de nieuwe ontwikkelingen in kleur en uitstraling, is er nog meer 
mogelijk. Door de Deep Color Technology zijn de kleuren anno 2019 rijker, dieper 
en donkerder. Kijk maar naar de allernieuwste betonkleuren! Tegelijkertijd zijn de 
bladen slijtvaster, en nog beter te vervormen en te verlijmen. Corian Deep Color is 
een designproduct dat helemaal in het tijdsbeeld past! 

Resilience Technology
Corian is constant in ontwikkeling en altijd op zoek naar verbetering en nieuwe 
mogelijkheden. Een van deze ontwikkelingen is de nieuwe Resilience Technology. 
Door deze techniek zijn krassen minder snel zichtbaar en is het blad nog 
eenvoudiger schoon te maken. De Resilience Technology wordt toegepast bij de 
nieuwste kleuren. Medio 2019 zullen meer kleuren volgen. 

Marmer structuren
Corian is al jarenlang gewild vanwege het grote aanbod van mooie effen kleuren. 
Nu zijn er ook de nieuwe marmerkleuren die perfect aansluiten bij de huidige trends. 
Corian laat hiermee zien dat het klaar is voor de toekomst.

Ontdek ook alle nieuwe kleuren en mogelijkheden op de vernieuwde website, 
www.corian.nl.

CORIAN

COCOACOSMOS CONCRETE
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design
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vriendelijk
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Waar komt uw keukenblad vandaan? Hoe wordt het gemaakt? 

Door wie – en onder welke omstandigheden? Die vragen worden 

steeds belangrijker. Want we realiseren ons welke impact ons 

consumptiegedrag heeft op de aarde en de wereld waarin we leven,

en we kiezen steeds vaker bewust. Greenpanel is het groene alternatief.

Greenpanel is het perfecte basismateriaal voor TopLaminaat en DecorTop bladen. Het is 
niet alleen milieuvriendelijker dan het gebruikelijke multiplex, maar ook stoot- en watervaster. 
Héél fijn dat het ook nog eens voordeliger is! Omdat Greenpanel wordt afgewerkt met 
TopLaminaat of  DecorTop (zie bladzijdes 10 t/m 13), heeft u keuze uit oneindig veel kleuren 
en structuren. Zelfs een niet van echt te onderscheiden marmeren blad!

VERANTWOORDE

Kleine ecologische 
voetafdruk 

Minder CO2-
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arm

100%
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KEUZE
MOOI ÉN DUURZAAM. HET KAN!

Zó duurzaam is Greenpanel
• FSC®-gecertificeerd

Greenpanel draagt het FSC®-keurmerk. U heeft dus de garantie dat het hout afkomstig
is uit verantwoord beheerde bossen.

• CARB2-gecertificeerd
Greenpanel voldoet aan de strenge normen voor samengestelde houtproducten van de
California Air Resources Board (CARB). Dat betekent dat de emissie van formaldehyde
ruim binnen de vastgestelde grenzen blijft (namelijk minder dan 0,08 ppm). Greenpanel
is een van de eerste plaatmaterialen die aan deze hoge eisen voldoet.

• Kleine(re) ecologische voetafdruk
Voor de productie van Greenpanel zijn minder grondstoffen nodig dan voor die van
traditionele plaatmaterialen. Dat maakt zijn ecologische voetafdruk relatief  klein.

• Minder CO2-uitstoot
De CO2-uitstoot bij productie en transport is 60% lager dan bij multiplex.

• Recyclebaar
Greenpanel kan 100% worden hergebruikt.

• Biologisch afbreekbaar
Het plaatmateriaal is volledig biologisch afbreekbaar. De gebruikte PVAc B3-lijm is
milieuvriendelijk!

• Zuinig qua transport
Omdat Greenpanel licht is, vraagt het transport minder brandstof, wat de CO2-uitstoot
verder reduceert.

GREENPANEL
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KEUKEN NIEUWS38 Selsiuz LEKKER KOKEN MET DANNY JANSEN

LEKKER KOKEN
MET DANNY JANSEN 
& DE SELSIUZ KOKENDWATERKRAAN

“De boontjes voor de kip-cashewwokschotel blancheer ik 
onder de kraan. Hoewel m’n dochter Jones ze ook graag 

rauw lust. Zo staat dit recept in no time op tafel.”

Kijkt u ook zo graag naar 24Kitchen? Wij wel. Een van onze favoriete chefs is Danny Jansen. Hij 

weet ons als geen ander te verleiden met Aziatische of  andere culinaire heerlijkheden. Soms 

traditioneel, soms met een twist, maar altijd lekker van smaak.  

Altijd kokend water
En laat Danny nou niet zonder onze Selsiuz XL Gold kunnen! Hij gebruikt ‘m elke dag: om thee te zetten, maar 
natuurlijk ook om te koken! De mie is bijvoorbeeld binnen 2 minuten klaar, omdat het water al kookt. 

Maak de boontjes schoon en snij ze in stukjes 
van circa 3 centimeter. Hou ze kort onder de 
kokendwaterkraan en laat ze uitdampen. Halveer 
de grote paddenstoelen. Halveer en was de 
struikjes paksoi en snij ze in repen. Pel de rode 
uien en snij deze in ringen. Snij de kip in stukjes. 
Verhit een scheut olie in de wok en bak de kip in 
circa 5 minuten goudbruin en gaar. Schep de kip 
uit de wok.

Verhit opnieuw een scheutje olie in de wok. Wok 
de paddenstoelenmix op hoog vuur in circa 2 
minuten goudbruin. Voeg de sperziebonen, paksoi 
en de uien toe en bak deze mee in circa 4 minuten. 
Voeg de kip toe en wok deze kort mee. Meng de 
hoisinsaus en het sesamzaad door de wokschotel 
en breng op smaak met zout en peper. 

Wel de rijstmie in kokend water uit de 
kokendwaterkraan. Bestrooi de wokschotel met de 
cashewnoten en serveer met de rijstmie. 

Wokschotel
125 g sperzieboontjes 
125 g paddenstoelenmix
2 struikjes paksoi
2 rode uien
4 kippendijen zonder bot
arachideolie

3 el hoisinsaus
1 el sesamzaad
zout en versgemalen 
zwarte peper
80 g geroosterde 
cashewnoten

Deze en andere recepten vindt u ook in het kookboek WOKKING LEKKER van Danny Jansen!

Recept kip-cashewwokschotel
Danny deelt met ons zijn onweerstaanbare kip-
cashewwokschotel. Een feestje!

KEUKEN NIEUWS38 39



• Tijdbesparend: het water kookt al
• Geldbesparend: u bespaart water én energie
• Ruimtebesparend: één kraan voor koud, warm en kokend

water
• Veilig dankzij de druk-draaibediening
• Eenvoudig zelf  te installeren
• Goed geprijsd
• Past altijd in de keuken: veel modellen én kleuren

Lees meer over de Selsiuz op www.selsiuz.com. U vindt 
daar behalve de XL Gold nog heel veel andere modellen én 
kleuren. Er is altijd een Selsiuz die bij u past. 

ALLEEN MAAR VOORDELEN

SELSIUZ
KOKENDWATERKRAAN

SELSIUZ CHROOM

SELSIUZ STEEL HAAKS

SELSIUZ STEEL XL

SELSIUZ STEEL ROND

41Selsiuz kokendwaterkraan ALLEEN MAAR VOORDELENKEUKEN NIEUWS40

Dat een kokendwaterkraan makkelijk is, weten we allemaal. Een kopje thee is al bijna 

klaar, en op de pasta kunt u wachten. Maar is zo’n kraan wel zuinig? En veilig? Want 

u moet er niet aan denken dat uw kind zijn vingers brandt … Het antwoord op die

vragen is ja. Het voordeel van de nieuwe Selsiuz (bekend van tv) is bovendien dat u

de kraan heel makkelijk zelf  kunt installeren – ook in een ‘oude’ keuken. En ze is nog

eens betaalbaar ook. Daarom is Danny er dol op!
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GEKLEURDE KRANEN EN SPOELBAKKEN
Dekker Zevenhuizen heeft een eigen lijn van keukenaccessoires: Lanesto. Lanesto staat voor 

kwaliteit en design voor een goede prijs. En omdat Dekker nu eenmaal een trendsetter en geen 

trendvolger is, haalt u altijd het nieuwste van het nieuwste in huis!

De nieuwste kranen en spoelbakken 
Zwart, goud en koper: dat zijn de nieuwste kleuren in kranen- en spoelbakkenland. Lanesto® maakt van spoelbak 
en kraan één esthetisch geheel. In kleur, maar ook qua vormgeving. U kunt er zelfs een bijpassende zeeppomp en 
vaatdoekhouder bij kiezen. Voor harmonie in de keuken!

LANESTO

Hoogwaardige, geavanceerde PVD-techiek
De spoelbakken zijn vervaardigd van rvs, en danken hun kleur aan de PVD-techniek. 
PVD staat voor ‘Physical Vapour Deposition’: een geavanceerde technologie waarbij 
moleculen uit een gas of  damp hechten aan het rvs waardoor een kleur ontstaat. 
Dankzij deze techniek blijft de metaalglans van het rvs behouden. De URBAN 
past in de huidige trend van strakke bakken. En … bij elke bak is een bijpassend 
inzetbakje, zeepdispenser én bodemrekje verkrijgbaar!
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Tip
De Lanesto spoelbakken 
matchen ook perfect met de 
Copper, Gold en Gun Metal 
Selsiuz kokendwaterkranen.
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BESCHERMD TEGEN SPATTEN

Waar gewerkt wordt, vallen spetters. Vuil en vet achter de kookplaat 

en het keukenblad zijn onvermijdelijk, maar vaak lastig weg te krijgen. 

Tegels zijn een oplossing, maar passen niet altijd bij de gekozen keuken. 

Glas is puur design, maar niet voordelig. Maar weet u dat er veel meer 

mogelijkheden zijn?

In alle werkbladmaterialen
In bijna elk keukenbladmateriaal is ook een achterwand verkrijgbaar. Van laag (smetplint) 
tot hoog (tot aan de keukenkast). Voor achter de kookplaat of  helemaal rondom. Van 
8 mm dik (TopLaminaat, DecorTop) tot 10 à 12 mm dik (TopCore, FENIX NTM® en 
composietsteen). Op maat gemaakt of  uit voorraad. Kortom, u heeft keuze genoeg.

En verder … zijn er nog de speciale Alusplash achterwanden!

In AluSplash
Hittebestendig, duurzaam, onderhoudsarm, voordelig en ook nog eens milieuvriendelijk: 
AluSplash is een ideale oplossing tegen spatten. En … dankzij de grote afmetingen 
passen de achterwanden in vrijwel elke keuken! 

De innovatieve, 4 mm dikke achterwanden hebben aluminium als basis, en zijn afgewerkt 
met een duurzame uv-bestendige (hoogglans)coating. In totaal telt de collectie 10 kleuren. 
De nieuwste 2 kleuren zijn Winter Dream (lichtgrijs) en Ivory Mist (off  white).

De platen kunnen precies op maat worden gemaakt, waarbij vrijwel elke hoogte en/of  
lengte mogelijk is. Ook zijn er 2 standaardmaten voor achter de kookplaat (60 x 74 cm en 
90 x 74 cm).  De naad tussen de achterwand en het blad kan afgewerkt worden met een 
kitrand, maar ook met een fraai aluminium afwerkprofiel.

ACHTERWANDEN

Licht
van gewicht 

Hittebestendig Scherp 
geprijsd

eenvoudige 
montage

100%
recyclebaar 

45Achterwanden BESCHERMD TEGEN SPATTENKEUKEN NIEUWS

Al
us

pl
as

h 
W

int
er

 D
re

am

Licht
van gewicht 

Hittebestendig Scherp 
geprijsd

eenvoudige 
montage

100%
recyclebaar 

IVORY MISTWINTER DREAM
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EEN KOOKOPSTELLING DIE BIJ U PAST

Eindelijk voldoende ruimte voor uw pannen. Altijd een keuken om trots 

op te zijn. Met PITT cooking! Professionele, krachtige branders die 

rechtstreeks op uw favoriete keukenblad worden geplaatst.

De collectie van PITT cooking bestaat uit 31 verschillende modellen. Voor ieder wat wils. 
En alle modellen binnen het assortiment kunnen ook nog eens eindeloos met elkaar 
worden gecombineerd. Neem uw kookgedrag en de beschikbare ruimte in de keuken als 
uitgangspunt, en ontwerp uw ideale kookopstelling op maat.

Het nieuwste model
Veelgevraagd, nu beschikbaar: PITT cooking Front Side. Minimalistisch en tijdloos, met de 
bedieningsknoppen niet óp het blad, maar aan de voorzijde. Dat betekent méér ruimte en 
rust op het werkblad! De vlam is natuurlijk gecontroleerd en nauwkeurig te bedienen. PITT 
cooking Front Side is verkrijgbaar in alle 31 modellen.

PITT COOKING
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ZUINIG, ONDERHOUDSVRIJ ÉN TRENDY

Ledverlichting is functioneel en 

effectief. Energiezuinig, onderhoudsvrij 

en eenvoudig te monteren onder de 

keukenkast. Vergeten we nog iets?  

O ja! De ledverlichting van nu is … 

trendy.

De nieuwste uitvoeringen
De tijd dat ledverlichting puur functioneel was, is 
voorbij. De nieuwste spots zijn sfeermakers bij 
uitstek: ze stralen warm licht uit en zijn ook nog 
eens dimbaar. Dus wat led u? Gold, Copper en 
Gun Metal: die kleuren zien we in de keuken. Bij 
kranen, spoelbakken en zeepdispensers. Maar 
óók in verlichting.
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LEDVERLICHTING
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COPPER GOLDGUN METAL

Het model Inciso, ontworpen door de Amerikaanse ontwerper David Rockwell, is een spannende 

combinatie van hedendaagse vormgeving en ambacht waardoor deze tweeknopskraan een warme 

uitstraling krijgt. De Inciso is er in 5 kleuren.
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STRACKK Wandplanken
Met of  zonder bordenrek, glashouders, 

magnetische kastjes en haken.

Keukenblad TopCore Nuts 
Dit compactlaminaat heeft een prachtige 

houtprint.
PITT Cooking Colo Messing

De knoppen kunnen ook als frontbediening 
gemonteerd worden.

SMAAKMAKERS IN DE KEUKEN
Met het keukenblad, de kraan en de spoelbak kunt u de keuken precies de sfeer 

geven die bij u past. Dekker is gespecialiseerd in het bewerken van hoogwaardige 

materialen tot maatwerkbladen. U herkent de bladen aan de exclusieve kleuren en de 

strakke afwerking. Daarnaast heeft Dekker een ruim assortiment van even innovatieve 

als betrouwbare keukenproducten zoals spoelbakken, kranen en wandplanken. Welke 

smaakmakers kiest u? Kijk voor meer inspiratie ook op www.dekkerzevenhuizen.nl.
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DÉ 3-IN-1 KOKENDWATERKRAAN

STEEL
GUN METAL

STEEL
INOX

STEEL
GOLD

STEEL
COPPER

Kokendwaterkranen 

van Selsiuz zijn er  

in verschillende  

mooie stijlen.

Ontdek die van  

jou op selsiuz.com.

SELSIUZ
PAST
BIJ
MIJ




