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Een keuken is tegenwoordig het hart van 
het huis, een plek om samen te komen en te 
genieten. Een kookeiland waaraan de kinderen 
ontbijten terwijl papa de boterhammen smeert? 
Of de meest recente hogedruk steamer voor 
de single die graag gezond eet? Want niet 
alleen smaken verschillen, ook levensstijlen  
zijn anders. Op degrotekeukengids.be vind je 
de nodige inspiratie en een ruim aanbod aan 
keukenspecialisten om jouw perfecte keuken 
samen te stellen.

KEUKENS
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LANDELIJK
HUISELIJKHEID EN HEERLIJKE MOMENTEN Een landelijk geïnspireerd interieur zorgt voor een charmante 

en rustgevende omgeving. Terwijl de landelijke stijl 
vroeger vooral voorkwam in buitenverblijven, boerderijen 
en chalets is het tegenwoordig steeds vaker terug te 
vinden in hedendaagse woningen. Of het nu gaat om een 
villa, loft, herenhuis of appartement, in elke woning kan je 
een landelijke cottage stijl integreren. Met een landelijke 
inrichting kan je heel wat richtingen uit, sommigen houden 
het graag klassiek terwijl anderen dan weer houden van een 
modern landelijk interieur.
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Wanneer er geen zichtbare grepen 
zijn aan je keukendeuren, dan straalt 
je keuken een zekere kalmte en 
elegantie uit. Deze moderne look 
leent zich perfect voor een groot 
aantal mogelijkheden. Het subtiele 
horizontale en verticale lijnenspel, in 
combinatie met de juiste materialen 
en een prachtig werkblad zijn 
voldoende elementen om elke 
keuken een unieke uitstraling te 
geven, in alle subtiliteit.

GREEPLOOS
DE PERFECTE AANVULLING OP EEN STIJLVOLLE, STRAKKE WONING
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MODERN
DE KLASSE DIE JOUW WONING VERDIENT

Design, luxe en elegantie komen bij 
elkaar in een high end, grensverleggend 
woondesign op maat. Inspirerende 
woonkamers, keukens met cachet, ... 
tillen uw leef- en woonomgeving naar 
een zeldzaam hoog niveau. De rode 
draad doorheen deze ontwerpen? 
Een strak, rustgevend lijnenspel, 
verrassende afwerkingen en materialen 
met karakter. Wil je een unieke keuken 
in huis? Dan is een moderne keuken 
een goede keus!
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