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“ZE MOET MOOI EN
TEGELIJK PRAKTISCH
ZIJN”

Samen hebben Melanie Raff en Marco Hornung
hun persoonlijke droom waargemaakt: Een keuken
die esthetiek en functionaliteit combineert en hun
levensstijl perfect weerspiegelt. Het stadje
Allensbach aan de oever van de Duitse Bodensee
biedt een heerlijk uitzicht over het landschap: We
zien appelbomen, velden en weiden, in de verte
onderscheiden we de bergen van de Alpen. ‘Een
omgeving waarin we ons allebei goed voelen’,
verklaart Melanie.
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Allensbach,
Duitsland





Moderne keuken met uitzicht op het meer
“De keuken is absoluut het centrale deel van ons huis”, vertelt
marketingexpert Marco. “Het was voor ons heel belangrijk om rekening te
houden met onze dagelijkse bezigheden en onze ideeën bij de planning − op
basis daarvan hebben we die gerealiseerd met onze keukenplanner.” De
eilandkeuken van Melanie en Marco is van boven tot onder gecustomized.
“De strakke, witte fronten stralen een aangename rust uit”, vertelt het
model tevreden. Zij houdt thuis eerder van een puur natuur, maar mooie
highlights horen er echter wel bij.



Puristische fronten, opvallend werkblad
Een bijzonder, elegant accent is het opvallende werkblad rond de spoelbak.
“Het materiaal hebben we intensief besproken: Klassiek roestvrij staal (inox)
wilde ik niet, omdat je daar vingerafdrukken op ziet en wij een modernere,
wat industriële charme wensten’, zegt Melanie. Ze vonden de oplossing in
Noord-Duitsland: in een gelaste, vijf mm dik werkblad uit warmgewalst
roestvrij staal (inox).



Perfecte werkprocessen gegarandeerd
Voor de enthousiaste kok waren vooral "perfecte werkprocessen" belangrijk.
Om in de keuken geen “nutteloze meters af te leggen” is de indeling van de
keukenkasten exact afgestemd op zijn dagelijkse bezigheden. “Ook bij het
samen koken lopen we elkaar niet voor de voeten”, legt Marco uit. Om niet
te moeten inboeten aan comfort wordt hij bij zijn hobby ondersteund door
functionele oplossingen.

De grote lade direct onder het werkblad in het midden van het keukeneiland
bijvoorbeeld biedt voldoende plaats voor alle mogelijke apparaten en wel
daar waar men ze nodig heeft. Het werkoppervlak zelf, tussen het fornuis en
de spoelbak, is comfortabel breed en diep. Van het snijden van groenten en
tot het uitrollen van deeg – hier gaat alles gemakkelijk.

"Melanie was meteen weg van de elegante,
heldere vormgeving van onze keuken. “Ik
werd vooral overtuigd door de praktische

messenhouders en de foliesnijder ”



In de keuken van Melanie en Marco wordt de beschikbare opbergruimte
optimaal benut. Hoe het paar dat voor elkaar gekregen heeft verklappen ze
hier:

Eenvoudig aantikken – met SERVO-DRIVE
Maar wat doen we met het afval? Geen enkel probleem, want de afvallade
bevindt zich zowat onder de spoelbak en is uitgerust met de elektrische
bewegingsondersteuning SERVO-DRIVE. Wanneer men het front kort aantikt
met heup, knie of voet, gaat de voorraadlade als vanzelf open en hij sluit zich
zacht en geruisloos dankzij de geïntegreerde demping van BLUMOTION.

“Ideaal voor een multitasker als ik’, gniffelt Marco. “Ik heb altijd volle of
natte handen. Dan bewijst deze voorraadlade zich elke dag.’ En Melanie gaat
verder: “Als de gasten tijdens een feest toevallig tegen de kasten aanleunen,
blijft de voorraadlade dicht.’

Het paar is zo enthousiast over de nieuwe bewegingsvrijheid dat het
naderhand ook de koelkast heeft uitgerust met de greeploze oplossing
SERVO-DRIVE flex. Met behulp van een extra schakelaar kan SERVO-DRIVE
naar wens ook uitgeschakeld worden – ideaal om te poetsen.



Elegante lades met geavanceerde lade-
indelingen

Het slanke, strakke design van
de LEGRABOX-lades uit
roestvrij staal met
antifingerprint-bekleding
draagt aanzienlijk bij tot de in
detail geslaagde symbiose van
design en functionaliteit. Net
zoals de bijbehorende lade-
indeling AMBIA-LINE.

Een nauwkeurige planning is het halve
werk

“Ik kan ook niet klagen over
te weinig opbergruimte”,
grijnst Marco en vervolgt, “bij
de hele planning hebben we al
vooraf overlegd waar wat
moet worden opgeborgen.”
De kruidenlade, bijvoorbeeld,
is op maat gemaakt en staat
naast de kookplaat.”



Nog slechts één laatste vraag...
Heeft iemand bij de keukenplanning moeten inleveren? ‘Nee, hoor’,

verzekert het paar ons. Onze ideeën en wensen zijn voor honderd procent in
de keuken gerealiseerd. ‘Melanies zin voor schoonheid en mijn eisen op het
vlak van functionaliteit sluiten elkaar immers niet uit. Integendeel: Samen

resulteren onze eisen in de voor ons perfecte keuken’, concludeert Marco. En
Melanie bevestigt: ‘Wij zijn gewoon een onoverwinnelijk team!’

Alle voordelen in één oogopslag

Wel rekening gehouden met
werkverloop

Voldoende opbergruimte
gepland

Handig openen van greeploze
fronten door kort er tegen aan
te duwen

Lade-indelingen voor orde en
overzicht

Hoogwaardige voorraadlades in
een lineair ontwerp
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