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Model 2 "Jardin"
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HET CONCEPT

De innovatie in de bestaande keukenmarkt bestaat 
al decennialang uit wijziging van materialen, 
kleuren, grepen, details, etc. Verder worden 
keukens (nog) altijd samengesteld uit losse 
onderdelen ( kasten, werkbladen, apparatuur etc.).
De tijd vraagt om een vernieuwing/innovatie, los 
van alle gebruikelijke oplossingen.
Het uitgangspunt voor een nieuw keukenconcept 
binnen deze markt was:

” LESS IS MORE “

●   Uitgaan van minimaal materiaalgebruik. 
●   Door de solitaire opstelling snel opgebouwd. 
●   Moet snel van locatie kunnen wisselen.
●   Eenvoudig te transporteren 
●   Geen bewerkelijke montage. 
●   Besparen aan bouwkundige voorzieningen.
●   Uitbreidbaar met een aanvullend programma.
●   Innovatief nieuw keukenontwerp.
●   Gebruik van circulaire materialen.

•

Het door Atelier Denessen ontworpen concept gaat 
uit van buizenframes in standaard maatvoeringen 
waarin alle onderdelen voor de bewegende delen 
als ladegeleidingen etc. zijn opgenomen.
Door deze benadering en een doordacht systeem 
voor de lades ontbreken alle overbodige tussen- 
wanden, plinten, kastbodems en achterwanden.
Het uitgangspunt is dat het basismodel altijd 
voorzien kan worden van een inductiekookplaat, 
recirculatie afzuigkap (al dan niet met plasmafilter) 
en een spoelbak met kraan.
Een en ander wordt via een opgenomen “Nutsbox” 
op een simpele wijze aangesloten op de bouwzijds 
aanwezige aan- afvoer- en nutsleidingen. 

” plug and play “ 

Het concept zal middels een aanvullend leverings- 
programma nog worden geoptimaliseerd.

Voor grotere oplages behoort B.T.O 
(Build to Measure) ook tot de mogelijkheden.

Voor meer informatie neem 
contact op of ontdek meer op:
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Model 1 : "Cour"

Basismodel ontwikkeld voor corporaties.

Met ruimte voor :

●  Inductiekookplaat 
●  Afzuigkap
●  Spoelbak 

Leverbaar compleet met apparatuur.

Model 2 "Jardin"

Model 3 "Scene"

Model 2 : "Jardin"

Met ruimte voor:

●  Inductiekookplaat
●  Afzuigkap
●  Spoelbak
●  Inbouwkoelkast
●  Inbouwoven

Leverbaar compleet met apparatuur.

 

Model 3 : "Scène"

Ontwikkeld voor de particuliere woningmarkt 
Vakantieparken etc.

Met ruimte voor:

●  Inductiekookplaat
●  Afzuigkap
●  Spoelbak
●  Inbouwkoelkast 
●  Inbouwoven
●  Volledig geïntegreerde vaatwasser.

Leverbaar compleet met apparatuur.
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By:

Atelier Denessen Architecture b.v.

Roersingel 2a/b 
6041 KX Roermond
0031 (0) 475 310820
info@atelier-denessen.com
www.atelier-denessen.com

Voor meer informatie neem contact op 
of ontdek meer op : 

www.projectkeuken.com

Tevens is De Coulisse op afspraak te 
bezichtigen.

V08092020-001

Aan de inhoud van deze brochure 
kunnen geen rechten worden 
ontleend.
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