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Jouw Keuken is een uitgave van Dekker Zevenhuizen, 
producent en leverancier van bladen en accessoires. De 
producten zijn verkrijgbaar bij de keukenspeciaalzaak.
Kijk voor verkopers van de bladen en accessoires op
www.dekkerzevenhuizen.nl/dealers.

Dekker Zevenhuizen  I  Postbus 11
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In wel 13 materialen

ONBERISPELIJKE AFWERKING Van laminaat tot keramiek, van 
hout tot rvs; Dekker heeft wel 13 verschillende materialen, in bij 
elkaar meer dan 400 kleuren. Er is dus altijd een keukenblad dat 
past. Letterlijk, want Dekker maakt elk keukenblad nauwkeurig op 
maat. En de afwerking? Die is natuurlijk onberispelijk!

1212

Maatwerk
Achterwanden
Van spatwand tot compleet systeem

MAATWERK
ACHTERWANDEN

IN HETZELFDE MATERIAAL ‒ OF JUIST NIET? Net zoals het 
maatwerkblad de toon zet in de keuken, is ook de achterwand 
beeldbepalend. En ook die wordt precies op maat gemaakt. Van 
hetzelfde materiaal als het keukenblad, of van het 4 mm dikke 
AluSplash. Zelfs complete systemen zijn mogelijk, zoals The Wall 
by Dekker, waar de telefoonoplader in geklikt kan worden.

4040

Kranen
Finishing touch

KRANEN

FUNCTIONALITEIT & KLEUR Of het nu gaat om kleur of om 
functionaliteit, het is altijd de kraan die de keuken áf maakt. Dat 
de kraan inmiddels veel meer kan dan alleen warm water geven, is 
bekend: in menig keuken prijkt een kokendwaterkraan. Maar weet 
je dat er ook 5-in-1-kranen zijn? In wel vijf verschillende kleuren?   

Selsiuz Hexagon in Copper  I  TopCore Maya Gold  I  AluSplash Iceberg White

4848

Spoelbakke n
Rvs? of kleur?

SPOELBAKKEN

IN ELKE PRIJSKLASSE Van bodemrekje tot zeepdispenser: met 
Lanesto kun je keukens in elke prijsklasse inrichten. Betrouwbare 
kwaliteit en innovatief design: daar staat het huismerk voor. De 
accessoires zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd; qua vorm, maar 
ook in kleur. Kies je voor klassiek rvs, chroom en zwart? Of krijgt 
de keuken een accent met Gold, Copper of Gun Metal? 

TopLaminate Variety  I  Lanesto Victoria spoelbak

5454
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 Dit drukwerk is Cradle to Cradle  
 CertifiedCM op het Silver niveau voor  
 de gebruikte materialen, recyclebaar- 
 heid en productiekarakteristieken. Alle 
gebruikte grondstoffen zijn geselecteerd, geïdentifi- 
ceerd en geëvalueerd op hun milieu-en gezondheids- 
effecten door EPEA milieu-onderzoeksinstituut, en 
geoptimaliseerd en speciaal ontwikkeld om te worden 
opgenomen in de biologische of technische kringlopen.

Accessoires
Harmonie in de k  euken

ACCESSOIRES

IN ELKE PRIJSKLASSE Van bodemrekje tot zeepdispenser: met 
Lanesto kun je keukens in elke prijsklasse inrichten. Betrouwbare 
kwaliteit en innovatief design: daar staat het huismerk voor. De 
accessoires zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd; qua vorm, maar 
ook in kleur. Kies je voor klassiek rvs, chroom of zwart? Of krijgt de 
keuken een accent met Gold, Copper of Gun Metal? 

Lanesto Cassino in Inox
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en patronen. In combinatie met natuurlijke tinten zorgt 
dit voor beleving en rust. Je leest er meer over in de 
trendcolumn van trend forecaster Monique van der 
Reijden op pagina 6.

Nuanceverschil hier, ander accent daar
Door de jaren heen zien we de trends niet komen en gaan, 
maar langzaam evolueren. Ze ontwikkelen stapje voor 
stapje door. Met een nuanceverschil hier, en een ander 
accent daar. Je vangt als het ware de tijdgeest in de 
combinaties die je maakt, en de accessoires die je kiest.

Ook voor accessoires kun je bij Dekker terecht. Met Lan-
esto hebben we een complete collectie spoelbakken, kra-
nen, verlichting en andere accessoires. Onderscheidend 
en actueel, en zorgvuldig op elkaar afgestemd. Perfectie 
tot in details!  

Steeds duurzamer
Wil jij vooral een verantwoorde keuze maken? Van 
verschillende keukenbladen hebben we een duurzame 
variant: Greengridz. In dit magazine lees je meer over het 
prijswinnende materiaal, eerlijk steen en ‘groene’ producten. 

Veel leesplezier en inspiratie!

Jouw Keuken gaat over maatwerk. 
Letterlijk. Want Dekker Zevenhuizen 
maakt jouw keukenblad tot op de 
millimeter op maat. Van laminaat tot 
keramiek, van hout tot rvs; er zijn wel 
13 verschillende materialen, in bij elkaar 
meer dan 400 kleuren. 

Alles op maat!
Ieder jaar introduceren we weer nieuwe kleuren die 
naadloos aansluiten bij de trends. Daarvoor volgen we 
samen met trend forecaster Monique van der Reijden 
alles wat ons wonen en leven beïnvloedt: mode, natuur, 
auto’s, architectuur, meubels. We vangen die ontwikkelin-
gen en vertalen ze door naar de trends voor de keuken. 

Dé trends van nu zijn Colour Recharge en Mythical 
Rerooted. Colour Recharge is expressief en inclusief. 
Geen materiaal, kleur of vorm wordt gediscrimineerd! 
In de Mythical Rerooted keuken zien we respect voor 
de natuur en een focus op duurzame en sociale aspecten, 
waarbij een link wordt gelegd naar vergeten tradities en 
symbolen. Mythical Rerooted kent veel verfijnde structuren 

Keukentrends 2023
INSPIRATIE I TRENDS I MAATWERK

Voorwoord
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Mythical Rerooted & 
Colour Recharge

Kranen 
>pagina 48 t/m 53 

Of het nu gaat om kleur of om functionaliteit, 
het is altijd de kraan die de keuken áf maakt. 
Dat de kraan inmiddels veel meer kan dan 
alleen warm water geven, is bekend: in menig 
keuken prijkt een kokendwaterkraan. Maar 
weet je dat er ook 5-in-1-kranen zijn? In wel 
vijf verschillende kleuren?   

Accessoires 
>pagina 60 t/m 65 

Van bodemrekje tot zeepdispenser: met 
Lanesto kun je keukens in elke prijsklasse 
inrichten. Betrouwbare kwaliteit en innovatief 
design: daar staat het huismerk voor. De 
accessoires zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd; 
qua vorm, maar ook in kleur. Kies je voor klassiek 
rvs, chroom of zwart? Of krijgt de keuken een 
accent met Gold, Copper of Gun Metal? 

KRANEN

Spoelbakken
>pagina 54 t/m 59 

Natuurlijk wordt er massaal gekozen voor de 
spoelbakken van rvs. Maar er is meer keuze in 
kleur! Gold, Copper, Gun Metal, zwart: je stemt 
de spoelbak niet alleen af op je keukenblad, 
maar ook op je kraan. Maak een designstate- 
ment! Overigens kan ook de manier van 
monteren nog verschil maken.

Maatwerk keukenbladen
>pagina 12 t/m 39 

Van laminaat tot keramiek, van hout tot rvs; 
Dekker heeft wel 13 verschillende materialen, 
in bij elkaar meer dan 400 kleuren. Er is dus 
altijd een keukenblad dat past. Letterlijk, want 
Dekker maakt elk keukenblad nauwkeurig op 
maat. En de afwerking? Die is natuurlijk 
onberispelijk!

Maatwerk achterwanden
>pagina 40 t/m 47 

Net zoals het maatwerkblad de toon zet in de 
keuken, is ook de achterwand beeldbepalend. 
En ook die wordt precies op maat gemaakt. 
Van hetzelfde materiaal als het keukenblad, of 
van het 4 mm dikke AluSplash. Zelfs complete 
systemen zijn mogelijk, zoals The Wall by 
Dekker, waar de telefoonoplader in geklikt 
kan worden.

MET DEKKER ZEVENHUIZEN

MAATWERK
KEUKENBLADEN

MAATWERK
ACHTERWANDEN

10

ACCESSOIRESSPOELBAKKEN

11

Mixmatch& 
Mix & match met Dekker Zevenhuizen
Het overzicht op pagina 10 laat je zien wat mogelijk is en geeft je tips. 
Kijken, voelen en testen doe je in het Dekker Trend Centre. Je kunt de 
showroom bezoeken op afspraak: www.dekkertrendcentre.com.

Tip!

Trend 2023: Colour Recharge  I  Keukenblad: TopLaminate Sandy Gravel

4



De keuken als centrum in huis; een centrale plek waar we samen 
komen en stil staan bij onze gezondheid en innerlijke en sociale 
welzijn. Inspelend op deze behoefte vormt de keuken zich om 
tot een sfeervolle open ruimte waarin techniek niet zichtbaar is 
maar wel hightech aanwezig. De opkomst van symmetrie in het 
ontwerp is een signalement. De compleet vrijstaande keuken met 
units in verschillende materialen zorg voor nog meer integratie 
in de totale interieursfeer. Hierbij zien we dat de living en de open 
keuken steeds meer direct in contact staan met de natuur met 
meer openheid op de grens van binnen en buiten.

trendcolumntrendcolumn

Door Monique van der Reijden
trend forecaster – journalist

Mythical

Trendcolumn

Panorama
Door het mixen en matchen van hout en 
steen met meer uitgesproken structuren 
en dessins krijgt de keuken een monu-
mentale sfeer. Het uitzicht op de natuur 
verzacht de totale uitstraling en dit wordt 
nog beter met een panoramaraam dat 
net zo breed is als het totale keukenblad. 
Voordeel is de optimale daglicht beleving 
op het keukenblad om goed te kunnen 
werken. Het gedeeltelijk laten wegvallen 
van de hoge keukenkasten in de wand 
maakt de totale keuken ruimtelijker.

STYLINGTIP
KOPJES UIT DE KUNST
Keramieken accessoires en servies worden in de nieuwste 
trends bewerkt met hoogglans gemêleerd glazuur, bobbe-
lige structuren of rare uitsnedes. Zolang het maar niet een 
simpel unikleurig glad object is. Alles lijkt ambachtelijk of 
handgemaakt met tactiliteit en originaliteit als uitgangspun-
ten voor het design.

Rerooted
Eco mindset
Meer aandacht graag voor het behoud van de 
planeet. Hergebruik en recycling zijn bakens voor 
de toekomst in keukendesign. Soms begint het 
klein met duurzaam gemaakte borden van Ecobirdy 
die er uit zien als marmer maar gemaakt zijn van 
gerecycled plastic keukenafval. 
Borden Mabo van Ecobirdy

Indoor garden
Design neemt steeds meer de vorm aan 
van de natuur. Het idee over wat de 
optimale balans is tussen functionaliteit 
en sfeerbeleving in de keuken krijgt een 
nieuwe, holistische en vooral kunstzinnige 
invulling. Hierbij is het contact met de 
natuur essentieel. Alles refereert naar 
natuurlijke elementen van buiten die het 
gevoel van well-being verhogen. 

Keuken Oasi van Stefano Boeri voor arancucine.it

666 7

Rvs & aluminium
Metallics zijn onmisbaar als reflecterend 
detail in een keukenontwerp. Aluminium 
en rvs zijn hierbij voor de aankomende 
jaren ‘leading’ en de warmere metallics 
zoals koper, brons en messing zien we 
nu vooral in een verweerde, gescratchte 
of geoxideerde look terug.
Rvs schalen Bold van stinekeinicke.com

Eet smakelijk
Deze zout- en pepermolens in twee kleuren 
hout zijn decoratieve styling elementen die 
ook functioneel zijn. Het duotone effect in 
hout is wat in keukenontwerp ook actueel is. 
Zout- en pepermolen van Aarhus van crushgrind.com

STYLINGTIP
ZOEK NAAR CONTRAST
Zoek naar contrast in lichte en donkere materialen voor een 
apartere en monumentale combinatie in het ontwerp van het 
kookeiland annex eettafel. Dit is gewaagd en maakt de totale 
uitstraling spannender. Voor de vloer zijn zand- en nog lichtere 
crèmekleuren in opkomst. Een mooi voorbeeld is de uitstraling 
van de koperkleurige Selsiuz Hexagon kraan op het TopCore 
Maya Gold keukenblad, beide van Dekker Zevenhuizen.

Mokken van eunceramics.com



STYLINGTIP
Glazen accessoires passen in deze 
keukentrend en vooral gekleurde 
glazen objecten van vazen tot karaffen 
en kelkvormige glazen zijn actueel.
Vaas Chefchaouen van Alinea

8

Wie durft
Het keukeneiland rond maken 
is een gedurfd ontwerp maar 
het wérkt en zeker in een kleine 
ruimte is het extra gezellig en 
praktisch. Maak het bont met 
een trendkleur zoals ‘abrikoos’ 
waardoor de keuken nog meer 
allure en persoonlijkheid krijgt. 
De ronde metallic poot heeft 
een ruimtelijk effect en doet het 
kookeiland zweven. 

De keuken als dynamisch middelpunt van het huis voor energie 
en activatie van alle zintuigen. Kleur doet dat meteen! Niet 
voor niets dat onder invloed van de turbulente tijden we enorme 
behoefte hebben aan een positieve boost om volle vaart voorruit 
te gaan. In het interieur is een explosie van kleur te signaleren. In 
de trendkeuken anno 2023 worden fellere kleuren toegepast zoals 
oranje/rood, groen, geel en blauwtinten die worden gecombineerd 
met (dag)licht beleving, veel wittinten en natuurlijke materialen 
zoals hout, steen en glas. Deze ultieme mix versterkt ons gevoel 
van well-being.

Recharge
Colour

9

Memphis forever
De vormen en kleurentaal van de Memphis 
stijl uit de jaren 80/90 is een kunstzinnige 
inspiratie voor interieurontwerp en design. 
De vazen van Farbice Juan hebben een mooie 
glanzende optiek en de het color-blocking 
design maakt ze eyecathers voor op het 
keukeneiland. 
Vazen van fabrice Juan (opgevraagd) –
hoogglans en colourblocking

TREND COLOUR RECHARGE: POSITIVE VIBES ONLY!

LIJNENSPEL 

De terracotta stenen vloer is een warme kleurrijke 
basis in deze grafische keuken met hout en zwart-
wit in de hoofdrol. In de nis is de tegelwand als 
een kunstwerk zo mooi. Het zwarte lijnenspel wordt 
herhaald in het ontwerp van het keukeneiland. 
Deze grafische zwarte accenten maken in deze 
keuken het grote verschil. Kleur hoeft dus niet al-
tijd heel fel te zijn, de warme woestijnkleuren zijn 
zeer actueel en tijdloos.

Chef kok op tafel
Wie weet nou beter hoe een servies eruit moet zien dan een van 
de beroemdste chef kok’s ter wereld. De serie ‘Feast’ van Ottolenghi is 
zo'n ultiem voorbeeld. Met een uitgebreide waaier aan kleuren, 
groenteprints en positieve vibes weerspiegelt de nieuwe FEAST- 
collectie alles waar de Brits-Israëlische chefkok Yotam Ottolenghi 
voor staat. Hij maakte deze expressieve collectie met een van de 
meest leuke momenten in gedachten: samenkomen met vrienden 
en familie, een hapje eten en verhalen uitwisselen. De eerlijke, 
vrolijke en kleurrijke stijl zie je terug in zijn gerechten en het servies. 
Deze vrolijke bordjes zijn te zien op keukenblad Evora Ceramics 
Breach van Dekker Zevenhuizen.

Onverwacht
De tegel mania is niet meer te stoppen en 
tegels worden in 2023 vooral toegepast 
daar waar je ze niet verwacht. Trendsettend 
is de nieuwe tegelcollectie van Nathalie du 
Pasquier die eruit springt in kleur en origi-
naliteit. Deze in Milaan gevestigde kunste-
naar en ontwerper is vooral bekend om haar 
werk als oprichtend lid van de Memphis 
Group. De signatuur van de Memphis bewe-
ging zie je terug in de grafische patronen en 
mix & match mogelijkheden die je zelf kunt 
samenstellen. 

Nieuwe vlakverdeling
Voor onder de eettafel is dit kleurrijke vloerkleed van 
Carpet Edition een mooi optisch vlak in de perfecte 
trendkleuren.
Kleed Sentiero di  Alber to van carpetedit ion.com

Casa Mutina Milano x Nathalie du 
Pasquier,  ph. Delf ino Sisto LegnaniKeuken van driesotten.be Tegelcol lectie Terra.Ar t van marcacorona.it 

STYLINGTIP
In de kleurrijke keuken creëert een 

zwart-witte tafel een goede balans. 
De terrazzo optiek is hip en decoratief.

Tafel  Enclave van atel ierpendhapa.com,
ph.Benedicte.Drummond



Kranen 
>pagina 48 t/m 53 

Of het nu gaat om kleur of om functionaliteit, 
het is altijd de kraan die de keuken áf maakt. 
Dat de kraan inmiddels veel meer kan dan 
alleen warm water geven, is bekend: in menig 
keuken prijkt een kokendwaterkraan. Maar 
weet je dat er ook 5-in-1-kranen zijn? In wel 
vijf verschillende kleuren?   

Accessoires 
>pagina 60 t/m 65 

Van bodemrekje tot zeepdispenser: met 
Lanesto kun je keukens in elke prijsklasse 
inrichten. Betrouwbare kwaliteit en innovatief 
design: daar staat het huismerk voor. De 
accessoires zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd; 
qua vorm, maar ook in kleur. Kies je voor klassiek 
rvs, chroom of zwart? Of krijgt de keuken een 
accent met Gold, Copper of Gun Metal? 

KRANEN

Spoelbakken
>pagina 54 t/m 59 

Natuurlijk wordt er massaal gekozen voor de 
spoelbakken van rvs. Maar er is meer keuze in 
kleur! Gold, Copper, Gun Metal, zwart: je stemt 
de spoelbak niet alleen af op je keukenblad, 
maar ook op je kraan. Maak een designstate- 
ment! Overigens kan ook de manier van 
monteren nog verschil maken.

Maatwerk keukenbladen
>pagina 12 t/m 39 

Van laminaat tot keramiek, van hout tot rvs; 
Dekker heeft wel 13 verschillende materialen, 
in bij elkaar meer dan 400 kleuren. Er is dus 
altijd een keukenblad dat past. Letterlijk, want 
Dekker maakt elk keukenblad nauwkeurig op 
maat. En de afwerking? Die is natuurlijk 
onberispelijk!

Maatwerk achterwanden
>pagina 40 t/m 47 

Net zoals het maatwerkblad de toon zet in de 
keuken, is ook de achterwand beeldbepalend. 
En ook die wordt precies op maat gemaakt. 
Van hetzelfde materiaal als het keukenblad, of 
van het 4 mm dikke AluSplash. Zelfs complete 
systemen zijn mogelijk, zoals The Wall by 
Dekker, waar de telefoonoplader in geklikt 
kan worden.

MET DEKKER ZEVENHUIZEN

MAATWERK
KEUKENBLADEN

MAATWERK
ACHTERWANDEN
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ACCESSOIRESSPOELBAKKEN
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Mixmatch& 



Maatwerk
Keukenbladen

MAATWERK
KEUKENBLADEN

In wel 13 materialen

ONBERISPELIJKE AFWERKING Van laminaat tot keramiek, van 
hout tot rvs; Dekker heeft wel 13 verschillende materialen, in bij 
elkaar meer dan 400 kleuren. Er is dus altijd een keukenblad dat 
past. Letterlijk, want Dekker maakt elk keukenblad nauwkeurig op 
maat. En de afwerking? Die is natuurlijk onberispelijk!

TopLaminate Invictus
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TopLaminate®

DecorTop®

TopCore®

Composietsteen

Graniet

Fenix®

Keramiek

Massief Hout

Inox

Corian®

Glas

Dekton heeft vergelijkbare eigenschappen als Evora Ceramics.

  Dit bladmateriaal kan met duurzaam Greengridz geleverd worden. Voor Greengridz 
 zijn minder grondstoffen nodig en bij de productie ligt de CO2-uitstoot 60% lager.

In de materialenindex zie je in één oogopslag de voordelen en eigen-
schappen van de verschillende materialen, en in welke prijsklasse ze 
vallen. Bovenaan staat het toegankelijke TopLaminate; hoe verder naar 
beneden, hoe exclusiever het materiaal. De index geeft alleen een 
indicatie: de prijsgroep en de afwerking zijn bepalend.

Veel marmer- en steenkleuren hebben een uitgesproken tekening die alleen op een groot 
formaat goed zichtbaar is. Daarom staan op de stickers van de kleurmonsters en op de website 
www.dekkerzevenhuizen.nl afbeeldingen van de hele platen. 

MATERIALENINDEX
MAATWERK

Eigenschappen en prijzen

Evora Quar tz NemesisTopLaminate Variety

Wil je de plaat in het echt zien, ga dan naar het Dekker Trend 
Centre. Je kunt dat bezoeken ( je kunt er niet kopen!) op afspraak: 
www.dekkertrendcentre.com.

Tip!

Rechts Evora Ceramics Breach



EN ... WELKE SFEER WIL JIJ?
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Van onderhoud tot gebruiksvriendelijkheid

Materialen
Alle maatwerk keukenbladen zijn 
natuurlijk geschikt voor de keuken. 
Maar elk materiaal heeft unieke eigen-
schappen die het geschikt maken voor 
een bepaalde maatwerk oplossing. Ook 
heeft elk materiaal zijn eigen kleuren. 
Licht of donker, mat of hoogglans: je 
keuze kan óók van invloed zijn op de 
gebruiksvriendelijkheid (lees: het 
onderhoud) van het blad. En ja, ook de 
prijs verschilt. Gelukkig zijn er materialen 
in verschillende prijsklassen!

Laminaat
Laminaat is de voordeligste optie. TopLaminate staat 
zelfs bovenaan in de index. Verder is laminaat ook heel 
gebruiksvriendelijk; het materiaal is namelijk stootvast, 
en vraagt weinig onderhoud. Maar … TopLaminate, 
DecorTop en Fenix zijn óók nog eens het meest duurzaam 
‒ met GreenGridz! Greengridz is het milieuvriendelijke 
alternatief voor multiplex of spaanplaat. Dit innovatieve, 
prijswinnende basismateriaal is biologisch afbreekbaar, 
kan 100% worden hergebruikt en heeft een kleine ecolo-
gische voetafdruk.

TopCore en Fenix
TopCore en Fenix bestaan uit een 10 mm dikke plaat met 
een onderscheidende decoratieve toplaag. Het keuken- 
blad is water- en stootvast en heel hygiënisch. Het fijnste 
van TopCore is de natuurgetrouwe look ánd feel. Want 
het blad voelt echt aan als hout of steen! Terwijl Fenix 
juist zijdezacht aanvoelt. De veelal effen kleuren zijn 
extreem mat.

Steen 
Composietsteen, graniet en keramiek: ze zijn onverminderd 
populair. En niet voor niets, want steen heeft een prachtige 
natuurlijke uitstraling en gaat lekker lang mee. Evora 
Quartz staat vooral voor gemak, het is niet poreus en 
daardoor hygiënisch. Evora Compact Granite is kras- en 
hittebestendig (maar vraagt iets meer onderhoud). Evora 
Ceramics is onvergelijkbaar, en strak afgewerkt. Dit jaar 
is de steencollectie zelfs nog verder uitgebreid met Evora 
Quartzite. Kwartsiet is een uitgesproken steensoort met 
unieke patronen. Het heeft de klassieke uitstraling van 
marmer, maar is hard en heeft dezelfde eigenschappen 
als graniet. 

Overige materialen
Maar er zijn méér materialen. Hout bijvoorbeeld. Solid 
Wood is hét materiaal voor een warme uitstraling, en 
makkelijk te combineren bovendien. Inox (rvs) staat 
natuurlijk voor professioneel koken en optimale hygiëne. 
Corian betekent je eigen droom waarmaken (want je 
kunt er elk ontwerp mee realiseren) en Glass kies je 
voor puur design.

Bekijk de materialen en kleuren bij de keukenspecialist; 
hij heeft de kleurstalen die je een realistisch beeld 
geven van de uitstraling ervan. Welke sfeer wil jij?

Tip!

Verschillende eigenschappen,
verschillende stijlen
elk maatwerkblad is anders!

INGEBOUWDE SPOELBAK
Welk materiaal ook wordt gekozen, 
elk keukenblad wordt tot op de centi- 
meter op maat gemaakt en strak af- 
gewerkt. Soms met ingebouwde spoel-
bak en al! Dekker Zevenhuizen heeft 
vanzelfsprekend kranen en andere 
accessoires in bijpassende, onder-
scheidende modellen en kleuren – 
voor harmonie in de keuken. 

Van links naar rechts Evora Ceramics Glow - Evora Quartz Pardonia 

Evora Quartzite Deep Blue - TopLaminate Invictus



Invictus Sandy Gravel
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TOPLAMINATE
Kan tegen een stootje

18

TopLaminate is functioneel 
en onderhoudsarm, en kan 
best tegen een stootje. Lekker 
makkelijk in de keuken, dus! 
En omdat er zoveel kleuren 
en structuren zijn, is er 
voor iedere smaak wel een 
TopLaminate keukenblad.

Nieuw: Invictus en Sandy Gravel
Dat je met TopLaminate alle kanten op kunt, laten de twee nieuwste kleuren 
wel zien. Sandy Gravel is een lichtgrijze steenrepro met een subtiel patroon. 
Combineer het met kleur en het keukenblad krijgt direct een energieke uitstraling. 
Invictus is veel donkerder, en heeft de looks van marmer. De ader is licht met 
een bruine toon. Dit keukenblad met zijn aardse uitstraling kan prachtig 
gecombineerd worden met goud en koper.

TopLaminate® I www.dekkerzevenhuizen.nl/toplaminate

PRAKTISCH EN VEELZIJDIG
TopLaminate Sandy Gravel
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PRAKTISCH EN VEELZIJDIG
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BEWUSTE KEUZE!
Van alle nieuwe en bestaande 
kleuren in de TopLaminate 
collectie is ook een duurzame 
uitvoering. Je keukenblad 
wordt dan gemaakt van 
Greengridz: een innovatief en 
milieuvriendelijk basisma-
teriaal. Meer weten? Kijk op 
bladzijde …

1919

BEWUSTE KEUZE!
Van alle nieuwe en bestaande 
kleuren in de TopLaminate collectie 
is ook een duurzame uitvoering. 
Je keukenblad wordt dan gemaakt 
van Greengridz: een innovatief en 
milieuvriendelijk basismateriaal. 

Meer weten? 
Kijk op bladzijde 66.



DecorTop Discovery
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DECORTOP
Met voelbare structuren

20

Van beton tot steen, van 
warm hout tot verroest 
staal: het extra dikke 
laminaat DecorTop heeft 
een natuurgetrouw opper-
vlak met een diepe, grove 
structuur die je kunt voelen.

Nieuw: Braveheart en Discovery
Braveheart brengt direct balans in je keuken. De vriendelijke steenstructuur 
combineert door zijn lichte tint makkelijk met andere kleuren en patronen. Met 
Discovery introduceren we ‘marmer’ in de collectie. Het is een stoere, donkere 
kleur met lichte aders. Het keukenblad kan mooi gecombineerd worden met 
een stoere zwarte spoelbak en elegante Selsiuz kokendwaterkraan in de kleur 
Gold. 

DecorTop® I www.dekkerzevenhuizen.nl/decortop

NATUURGETROUW OPPER VLAK

Bravehear t Discovery
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BEWUSTE KEUZE!
Van alle nieuwe en bestaande 
kleuren in de DecorTop collectie is 
ook een duurzame uitvoering. Het 
keukenblad wordt dan gemaakt van 
Greengridz: een innovatief milieu-
vriendelijk basismateriaal. 

Meer weten? 
Kijk op bladzijde 66.



TOPCORE
Stootvast, watervast en hygiënisch

22
ONDERSCHEIDENDE TOPL  AAG
Een TopCore keukenblad is 
stootvast, watervast en 
hygiënisch. Maar de ware 
kracht van TopCore zit in de 
toplaag. Want de structuren 
zien er niet alleen uit als 
hout of steen, ze voelen ook 
echt zo aan!

Nieuw: Maya Gold en Grandala
Marmer in de keuken is een blijvertje. De nieuwe kleur Maya Gold geeft het 
keukenblad een warme uitstraling. Zeker in combinatie met een spoelbak en 
kraan in de kleur Copper. Voor wie van sfeer houdt, maar het niet te wild wil! 
Grandala is een mooie repro van klassiek hardsteen. Dit keukenblad heeft de 
natuurlijke uitstraling van hardsteen. Want de structuren worden steeds 
geavanceerder! Maar dit 'hardstenen' blad heeft alle voordelen van TopCore! 
En dankzij de V-groove techniek lopen de structuren door in de rand.

TopCore® I www.dekkerzevenhuizen.nl/topcore

2323
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Maya Gold Grandala

TopCore Maya Gold  I  achterwand: AluSplash Essenza Galaxy



Forest Green Night Blue

FENIX
Extreem mat

24
STOER, MAAR ZIJDEZACHT
Fenix is een keukenblad met 
een extreem mat uiterlijk. 
Door de speciale nanotech-
niek blijven er geen vinger- 
afdrukken achter op het 
oppervlak. De uitstraling 
is strak, maar Fenix voelt 
zijdezacht aan!

Natuurlijke kleuren
Dit jaar brengen we de kleuren Forest Green en Night Blue onder de aandacht. 
Deze basiskleuren (groen en blauw) zien we ook veel terug in de natuur. Zo 
zorg je voor rust in je interieur!

FENIX® I www.dekkerzevenhuizen.nl/fenix

Fenix Forest Green
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BEWUSTE KEUZE!
Van alle nieuwe en bestaande 
kleuren in de Fenix collectie is 
ook een duurzame uitvoering. Het 
keukenblad wordt dan gemaakt van 
Greengridz: een innovatief milieu-
vriendelijk basismateriaal.

Meer weten? 
Kijk op bladzijde 66.

Fenix Night Blue



EVORA QUARTZ
Mooi & hygiënisch

26

Een composietstenen 
keukenblad staat voor 
gemak. Omdat het groten-
deels uit kwarts bestaat, is 
het keukenblad niet poreus 
en daardoor hygiënisch.

Nieuw: Nemesis en Terni
Natuurlijke, warme aardetinten passen helemaal in de trend. Nemesis is een 
diepe zwarte kleur met witte ader, en eigenlijk tijdloos. Maar combineren we 
het keukenblad met natuurlijke materialen zoals geweven riet, kurk en steen 
dan is dit klassieke blad heel eigentijds! Terni is een vrijwel effen beige tint, die 
zorgt voor de nodige balans in de keuken.

Evora® Quartz I www.dekkerzevenhuizen.nl/evoraquartz

NATUURLIJKE UITSTRALIN  G
Evora Quar tz Nemesis
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Nemesis Terni
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Cambria Clovel ly

HavergateClovel lyWoodcroftSkara Brea

29

CAMBRIA
4 nieuwe kleuren

28

Zeg je Cambria, dan zeg je:  
superexclusief! De 4 nieuwste 
kleuren zijn dat zeker: Skara 
Brea, Woodcroft, Clovelly en 
Havergate. De uitgesproken 
dessins zijn uniek. 

EXCLUSIEF COMPOSIETST  EEN
2929

Nieuw: Skara Brea, Woodcroft, Clovelly en Havergate
Met hun prachtige kleuren, patronen en afwerkingen geven de Cambria 
werkbladen een unieke sfeer aan je keuken. Cambria is een wereldmerk met 
exclusief composietsteen van topkwaliteit. Met alle voordelen van dien, het is 
niet poreus én hygiënisch. 

Cambria® I www.dekkerzevenhuizen.nl/cambria

28 292929



BEWUSTE KEUZE:
Je kunt gerust voor natuursteen kiezen. Dekker Zevenhuizen is namelijk 
aangesloten bij het TruStone initiatief, waarbij afspraken zijn gemaakt 
voor een meer verantwoorde productie en inkoop van natuursteen. Evora 
Compact Granite is, zoals de naam al zegt, compacter dan gewoon graniet. 
Er wordt dus minder materiaal voor gebruikt, en dat is wel zo duurzaam! 
En bovendien zuiniger in het transport, want het keukenblad is een stuk 
lichter! (Het is trouwens ook minder breukgevoelig, omdat het 12 mm dikke 
graniet volledig onderlijmd is.) 

EVORA COMPACT G RANITE
Natuurlijk en uniek

30
PUUR NATUUR
Graniet is puur natuur. 
Precies zoals het steen 
wordt gedolven, wordt het 
ook gebruikt voor het keuken- 
blad. Er zijn steeds andere 
patronen te ontdekken, en 
zijn tint past zich iedere 
keer aan de omgeving aan. 

Nieuw: Titanium
De nieuwe kleur Titanium heeft alles wat je van graniet verwacht. Een mooie 
structuur, en volop patronen en kleurschakeringen. De expressieve aders 
lopen door in de rand van het blad, maar óók in de spoelbak Lanesto Idro Gold.  
Het nieuwe keukenblad kan op twee manieren worden afgewerkt: polished 
(hoogglans) en Lapato, waarbij het oppervlak zó wordt bewerkt dat alleen 
hoger liggende delen gepolijst worden. Voor een extra levendig effect!  

Evora® Compact Granite I www.dekkerzevenhuizen.nl/evoragranite

Evora Compact Granite Titanium

3131
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EVORA CERAMICS
Luxe uitstraling

Keramiek heeft een onver-
gelijkbare strakke uitstraling. 
Bovendien is er volop keuze 
in kleur, van effen tot ex-
pressief. Fijn dat het mate-
riaal ook nog eens onder-
houdsvriendelijk is.

Nieuw: Fantasy, Breach, Glow, Golding en Nogota
Net zo veelbelovend als de namen zijn de nieuwe kleuren in de Evora Ceramics 
collectie. Wat ze gemeen hebben is hun levendige ader. Romantisch zachtbruin 
bij Glow en Golding, pittig zwart in Breach. In de kleur Fantasy zien we alle veel 
voorkomende aardtinten als het ware in lagen op elkaar liggen. Nogota, ten slotte, 
heeft iets zanderigs. Het heeft wel veel kleur en structuur, maar is zacht en vriendelijk.

Evora® Ceramics I www.dekkerzevenhuizen.nl/evoraceramics

Evora Ceramics Breach
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Fantasy Breach Glow Golding  Nogota 
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VLEKBESTENDIG

32



EVORA QUARTZITE
Best of both worlds

Kwartsiet is puur natuur. 
Het steen heeft de klassieke 
uitstraling van marmer, en 
is net zo hard als graniet. 
Een unieke steensoort met 
natuurlijke patronen, dus. 
Een aanrader voor de luxe 
keuken!

6 nieuwe kleuren
Welke kleur je ook kiest; elk blad is uniek en heeft eigen natuurlijke patronen en 
kleurschakeringen. De Breccia Imperiale en Infinity Black zijn donkere kleuren 
met subtiele patronen. De Sky White en Taj Mahal zijn juist de lichte tinten met 
een zachte fluide ader. De twee expressieve kleuren Deep Blue (met blauw-
groene tinten en bruine ader) en Pardonia (fijne en grove patronen door elkaar 
in aardetinten) hebben een sterke aantrekkingskracht en zetten de keuken 
graag in de spotlights.

Evora® Quartzite I www.dekkerzevenhuizen.nl/quartzite

Evora Quar tzite Deep Blue
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Pardonia Deep Blue  Taj Mahal  Sky White  Infinity Black  
Breccia 
Imperiale  

3535
VOOR DE DESIGNKEUKEN
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ÉLK BLAD IS UNIEK!

Omdat geen enkele plaat het- 
zelfde is en unieke patronen, 
heeft is een bestelling van een 
Evora Quartzite maatwerkblad 
altijd op aanvraag.

|



SOLID WOOD
Warme uitstraling

Een houten keukenblad 
geeft de keuken sfeer en het 
laat zich goed combineren 
met ieder ander materiaal. 
Het vraagt wel om een 
regelmatige behandeling 
met olie, maar dan gaat het 
ook een leven lang mee! 

Houtsoorten
Elke houtsoort heeft zijn eigen unieke uitstraling. Beukenhout heeft een rustige 
nerf, eikenhout oogt al robuuster. Wil je nóg een stap verder, dan neem je Eiken 
Rustiek, dat meer knoesten heeft. En zo zijn er nog meer houtsoorten, zoals 
Europees Noten, Mahonie, Iroko en Teak.

Hout heeft een warme uitstraling en is verkrijgbaar in tal van soorten en tinten. 
De afwerking met olie is de finishing touch. White Wash maakt het hout witter, 
Carbon juist zwarter!

Solid Wood I www.dekkerzevenhuizen.nl/solidwood

Solid Wood Eiken Carbon
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Wheathered Copper  Brass Brown  Shimmer  

INOX
Heeft alles mee

Roestvrij staal heeft veel 
voordelen: het is chip- en  
hittevast, kent een lange 
levensduur en is onderhouds- 
vriendelijk. De afwerking 
creëert de sfeer: glad, K320 
afwerking, richtingloos 
geborsteld of warmgewalst. 

Nieuw: Haze, Shimmer, Brass Brown en Weathered Copper
Haze is een witte kleur voor een gebalanceerde look; Shimmer een zwarte kleur 
voor een stoere look. Brass Brown, de kleur van verroest staal en Wheathered 
Copper een lichte koperkleur. Deze 4 mm massieve keukenbladen zijn warm-
gewalst en met de COL-NOX gekleurd, waardoor ze een mooie levendige 
uitstraling hebben.

Inox I www.dekkerzevenhuizen.nl/inox

Inox Shimmer
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Haze  
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WELKE LOOK WIL JE?
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NIEUW: COL-NOX

Nieuw is een blad van 4 mm massief Inox met kleur. Het 

blad wordt warmgewalst, waardoor het een mooie natuurlijke 

uitstraling krijgt. Het oppervlak is matter en de structuur 

is uniek. Alle kleurtypes worden via een gespecialiseerde 

behandeling toegebracht: COL-NOX. De kleuren van deze 

luxe keukenblad hebben een levendig patroon.



Maatwerk
Achterwanden
Van spatwand tot compleet systeem

MAATWERK
ACHTERWANDEN

IN HETZELFDE MATERIAAL ‒ OF JUIST NIET? Net zoals het 
maatwerkblad de toon zet in de keuken, is ook de achterwand 
beeldbepalend. En ook die wordt precies op maat gemaakt. Van 
hetzelfde materiaal als het keukenblad, of van het 4 mm dikke 
AluSplash. Zelfs complete systemen zijn mogelijk, zoals The Wall 
by Dekker, waar de telefoonoplader in geklikt kan worden.

TopLaminate Statue Grey  I  achterwand: TopLaminate Sparkle Gold
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ZONDER VOEGEN
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ACHTERWAND

OP MAAT
Van vrijwel alle keukenbladmaterialen kan ook een achterwand of 
spatwand worden gemaakt. Handig, want de wand kan dus zo groot 
of zo klein zijn als je maar wilt. Zo’n maatwerk achterwand heeft geen 
voegen, wat wel zo hygiënisch is – en makkelijk bij het schoonmaken!

Een achterwand tot aan de bovenkastjes of toch liever een smetplint? De meest gekozen hoogte 
voor een smetplint is 100 mm, maar we zien steeds vaker 250 mm hoge smetplinten in de keuken. 
Handig tegen spetters van de kookplaat!

Contrast
Je kunt de kleur van je keukenblad dus laten doorlopen in de wand ‒ maar overweeg ook eens 
een andere kleur óf materiaalsoort voor een spannend contrast. Zoals een achterwand van 
AluSplash bij steen. Of een houtlaminaat bij een mat Fenix blad!  

H a n d i g  &  p r a k t i s c h

TopLaminate Sparkle Gold AluSplash Galaxy

Metallics
Heeft jouw keuken accenten in Gold, Copper of Gun Metal? Kijk dan 
eens naar de zes stoere metallics in de TopLaminate achterwanden- 
collectie. Dat zijn warme én koele metaalkleuren met een subtiel 
glimmertje: Sparkle Gold, Sparkle Copper, Sparkle Brown, Graphic 
Silver, Cool metal en Warm Metal. 

Tip!

Boven TopLaminate Sparkle Copper - Rechts The Wall Evora Quartz Sphere



STRAKKE RANDAFWERKIN  G
44

AluSplash
Ideaal tegen spatten

44

Hittebestendig
AluSplash is dé oplossing tegen spatten zónder voegen. 
Het materiaal is hittebestendig, en dus ideaal achter de 
kookplaat. Fijn dat het ook duurzaam en goed geprijsd is! 

Mat of glans? Of een metallic met een fijn patroon? AluSplash 
heeft een uitgebreide collectie trendy kleuren. En van al 
die kleuren kun je een achterwand of spatwand op maat 
laten maken. Vrijwel elke hoogte of lengte is mogelijk! 

Tip!
AluSplash Essenza
AluSplash Essenza is een luxe verrassing in de wereld van 
de achterwanden. Een lijn van kleuren met een structuur; 
een fijn patroon dat je achterwand tot leven brengt, en net 
dat extra accent geeft aan je keuken. De kleuren Neutron, 
Galaxy, Eclipse en Astroid, matchen perfect met kranen, 
spoelbakken en accessoires in Gold, Copper en Gun Metal!

NIEUWE
randafwerking
Met de twee losse aluminium afwerk-
profielen kunnen de zijkanten strak worden 
afgewerkt. Snel, voordelig én mooi! Nieuw 
is de omgebogen rand, waardoor de kleur 
van het paneel ook op de afgewerkte rand 
zichtbaar wordt.

We hebben twee standaardmaten AluSplash 
(60 x 74 cm en 90 x 74 cm) op voorraad die 
perfect passen achter de kookplaat.

45

AluSplash Iceberg White

Nieuwe randafwerking AluSplashInzet rechts AluSplash Galaxy achterwand AluSplash Galaxy
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ALLES BIJ DE HAND

THE WALL

The Wall by Dekker is méér dan een achterwand: 
een innovatief systeem dat niet alleen functioneel is, 
maar meteen de juiste look geeft aan je keuken. Het 
40 mm dikke frame kan namelijk worden afgewerkt 
met keramiek (Evora Ceramics), composietsteen 
(Cambria en Evora Quartz), Glass, TopCore of Fenix. 
Elk materiaal heeft zijn eigen unieke kleuren en 
structuren. Kies je voor hetzelfde materiaal als je 
keukenblad ‒ of ga je voor contrast? 

ZÓ HANDIG!

Kruiden en keukenrolhouder. 
Telefoonoplader en spotjes. 
Alles bij de hand tijdens het 

koken; het kan! 

Met The Wall by Dekker.

By Dekker

Klik!
De clou zit hem in de horizontale, stroomvoerende 
4-faserails die stekkerstation en stroomverdeler ineen 
zijn. Je klikt je telefoonoplader er eenvoudigweg in! En 
de accessoires? Die kun je er gewoon bij bestellen. Van 
bakkwasten tot vazen: de collectie is compleet en prachtig 
uitgevoerd. 

The Wall by Dekker I www.dekkerzevenhuizen.nl/thewall

The Wall  Evora Quar tz Sphere



Kranen
Finishing touch

KRANEN

FUNCTIONALITEIT & KLEUR Of het nu gaat om kleur of om 
functionaliteit, het is altijd de kraan die de keuken áf maakt. Dat 
de kraan inmiddels veel meer kan dan alleen warm water geven, is 
bekend: in menig keuken prijkt een kokendwaterkraan. Maar weet 
je dat er ook 5-in-1-kranen zijn? In wel vijf verschillende kleuren?   

Selsiuz Hexagon in Copper  I  TopCore Maya Gold  I  AluSplash Iceberg White
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ONDERSCHEIDEND

Met Lanesto kun je alle kanten op. Het exclusieve merk van Dekker 
staat voor hoogwaardige kwaliteit en heeft een onderscheidend 
programma. Dat laten de nieuwe modellen kranen wel zien!

Nieuw: Osiris Cone Counter en Hexagon
Voor de nieuwste keukenmengkranen in de collectie tekende namelijk niemand minder dan 
werelddesigner Osiris Hertman! Hexagon (leverbaar vanaf tweede kwartaal 2023) en Cone 
Counter zijn tweegatskranen, met een uitloop uit het werkblad en een aparte menghendel. 
Het materiaal is van geborsteld rvs, dat met de PVD-techniek wordt afgewerkt in Gun Metal, 
Copper, Gold, Inox of (en dat is nieuw) Sturdy Black. Mooi te combineren met een bijpassende 
zeeppomp in dezelfde kleur!

Nu nog meer zwart 
Ook andere kranen van Lanesto kun je nu krijgen in zogeheten Sturdy Black: een afwerking in 
zwart via de keramisch PVD-techniek. Mooier en krasbestendiger dan een poedercoating!

Lanesto Urban Moscow Lanesto Urban Brooklyn Lanesto Sereno

KRANEN
VAN LANESTO
op-en-top design

Grote broers
Ben je dol op het ontwerp van Osiris Hertman, maar wil je liever 
een kokendwaterkraan dan een mengkraan? Dat kan! Want er zijn 
ook 3-in-1-, 4-in-1- en 5-in-1-uitvoeringen van Cone Counter en 
Hexagon. Kijk maar op pagina 52.

Tip!

Cone Counter in Inox

Rechts Hexagon in Copper



KERAMISCH PVD
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Nog meer in Sturdy Black
Het ziet eruit als lak, maar is sterker: 
keramisch PVD Sturdy Black. Een afwerking 
van de kokendwaterkraan met de bekende 
PVD-techniek, maar zonder die kenmerkende 
metaalglans. Alle Selsiuz kranen worden vanaf 
volgend jaar uitgevoerd in keramisch PVD 
Sturdy Black, in plaats van zwart gecoat. 

NIEUW
Iconen
Bij alle kranen van Selsiuz worden de 
traditionele kleuren rood en blauw vervangen 
door stijlvolle iconen in de knoppen. Bij de 
kranen van Osiris is deze aanpassing al 
doorgevoerd. Een detail kan het verschil 
maken!

De kokendwaterkraan is niet meer weg te denken 
uit de keuken. Logisch: je kopje thee is al bijna klaar, 
en op de pasta kun je wachten. Daarom zien we 
steeds meer uitvoeringen. Met steeds weer nieuwe 
functionaliteiten. De Selsiuz alles in één kraan 
is méér dan alleen maar handig: een prachtige 
combi van kleur en vormgeving. Niet voor niets 
is het motto ‘Selsiuz past bij mij’.

Nieuw: Hexagon
Ontwierp Osiris Hertman al de succesvolle Cone Counter, nu 
komt hij met een nieuw spraakmakend ontwerp: Hexagon. Mooi 
detail: aan de voet van de kraan en bij de knoppen in het blad zie 
je dezelfde hexagonale vorm. Er zijn 3-, 4- en 5-in-1-uitvoeringen. In 
Inox, Copper, Gold, Gun Metal en Sturdy Black. Alle met bijpassende 
zeepdispensers! Deze kraan is leverbaar in het tweede kwartaal van 
2023.

Van links naar rechts Selsiuz Unlimited 5-in-1 rond in Gold I Selsiuz Push 3-in-1 rond in Copper I Selsiuz haaks in Gun Metal 
Selsiuz XL in Inox I  Selsiuz rond in Sturdy Black

SELSIUZ
alles in één kraan
In talloze uitvoeringen!

Hexagon zeepdispenser
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Selsiuz 3-in-1 Hexagon Links Selsiuz Push & Turn in Sturdy Black



Spoelbakke n
Rvs? of kleur?

SPOELBAKKEN

IN ELKE PRIJSKLASSE Van bodemrekje tot zeepdispenser: met 
Lanesto kun je keukens in elke prijsklasse inrichten. Betrouwbare 
kwaliteit en innovatief design: daar staat het huismerk voor. De 
accessoires zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd; qua vorm, maar 
ook in kleur. Kies je voor klassiek rvs, chroom en zwart? Of krijgt 
de keuken een accent met Gold, Copper of Gun Metal? 

TopLaminate Variety  I  Lanesto Victoria spoelbak



Lanesto Premeris plug Lanesto Lyse Foggy Black Lanesto Urban Sturdy Black
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SPOELBAKKEN
VOLOP KEUZE
Elk wat wils
Nog nooit was er zo veel keuze in spoelbakken. Lanesto, het exclusieve 
merk van Dekker, biedt voor elk wat wils! En alle spoelbakken zijn 
weer zorgvuldig afgestemd op de andere accessoires. Zelfs de plug kun 
je in dezelfde kleur krijgen als de kraan …

We lichten 3 nieuwe spoelbakken uit:

Lanesto Lyse Foggy Black
Lyse Foggy Black is de allereerste kunststof spoelbak 
die óók geschikt is voor vlakinbouw in TopLaminate, 
DecorTop en Fenix! De unit is vervaardigd van Fybertec®. 
Daardoor is het sterk, en goed bestand tegen stoten én 
uv-straling. 

Lanesto Urban Sturdy Black
De trendy en succesvolle Urban-serie (spoelbakken in 
Gold, Copper en Gun Metal) is uitgebreid met Sturdy 
Black! De spoelbak van Inox wordt dan behandeld met 
een speciale keramisch PVD-techniek, waardoor het 
niet die kenmerkende metaalglans maar juist een matte 
uitstraling krijgt. Zoek je een bijpassend inzetbakje en 
bodemrooster? Dat kan. Er is zelfs een kraan in dezelfde 
kleur. Kijk maar op pagina 50. 

Lanesto Sogne 2.0
De Sogne 2.0 is uit! Deze spoelbakken zijn door en 
door gekleurd en krassen zijn minder snel zichtbaar. 
Verder zijn deze spoelbakken vlekbestendig en 
nagenoeg onderhoudsvrij.

ACCESSOIRES
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Bijpassende accessoires
Hoe mooi is het om alles in dezelfde kleur te hebben; 
kraan, spoelbak, inzetbakje, bodemrekje, zeepdispenser 
en vaatdoekhouder ...

Tip!

Lanesto Lyse Foggy Black

Premeris Plug
Het is een nieuw en bijzonder stijlvol detail van 
de Lanesto spoelbakken in de series Destra, Giro 
en Victoria: de Premeris Plug. Een plug die tijdens 
het productieproces in de bodem van de spoelbak 
wordt geperst, waardoor die een mooi geheel 
vormt met de bodem. Naden met vuil zijn dus 
verleden tijd! 

Rechts Lanesto vaatdoekhouder in Copper
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SPOELBAKKEN
Inbouwmethodes
Mixen & matchen met spoelbakken, kan 
dat? Ja. Want de spoelbak hoeft niet per 
se van rvs te zijn. Er zijn ook kunststof 
spoelbakken. Zwarte, gouden en koperen 
spoelbakken. En spoelbakken in hetzelfde 
materiaal als het werkblad. En al die 
spoelbakken kunnen op verschillende 
manieren worden ingebouwd. Waarbij 
elke methode zijn eigen kenmerken en 
uitstraling heeft …

Lanesto Urban Sturdy Black

ʹ

ʻ

ʼ

ʺ

Vlakinbouw
De meest populaire montagemethode is vlakinbouw. De spoelbak wordt 
dan volmaakt vlak in het werkblad ingebouwd, waardoor er nauwelijks 
randen zijn. Dat ziet er niet alleen strak uit, maar is ook praktisch en 
hygiënisch. Je kunt de spoelbak direct met het keukenblad meebestellen.

Onderbouw
Enkele spoelbakken lenen zich uitstekend voor de onderbouwmethode. 
Daarbij wordt een uitsparing gemaakt in het maatwerkblad, waarna de 
spoelbak onder de uitsparing wordt gelijmd. Zo ontstaat, net als bij de 
vlakinbouwmethode, een vlak werkgedeelte. Van de spoelbak is zelfs 
geen rand zichtbaar! Onderbouw in steen is mooi, maar schadegevoelig. 
Door het afwassen van bijvoorbeeld pannen kan er vooral bij keramiek 
gemakkelijk een stukje van het werkblad afgestoten worden.

Rimless
De nieuwste TopZero spoelbakken – de naam zegt het al een beetje – 
worden als het ware randloos (rimless) in het blad geplaatst. Er is 
dus helemaal geen rand zichtbaar. De TopZero spoelbak is een perfect 
alternatief voor de bekende onderbouwbak. Zo wordt stootschade aan 
randen rondom de bak immers voorkomen. Handig bij keramiek!

Semi-onderbouw
Bij de semi-onderbouwmethode wordt de spoelbak vlak onder de rand 
gemonteerd. Er wordt een onderuitsparing gemaakt in het blad waarna 
de spoelbak net onder de rand wordt gelijmd. Daardoor ontstaat net als 
bij een onderbouwspoelbak een vlak werkgedeelte.

Steen
Het keukenblad loopt door in de rand van de spoelbak. Zo ontstaat er één 
strak geheel. De bodem is van roestvrij staal in de kleur Copper, Gold, 
Gun Metal of Inox. 



Accessoires
Harmonie in de k  euken

ACCESSOIRES

IN ELKE PRIJSKLASSE Van bodemrekje tot zeepdispenser: met 
Lanesto kun je keukens in elke prijsklasse inrichten. Betrouwbare 
kwaliteit en innovatief design: daar staat het huismerk voor. De 
accessoires zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd; qua vorm, maar 
ook in kleur. Kies je voor klassiek rvs, chroom of zwart? Of krijgt de 
keuken een accent met Gold, Copper of Gun Metal? 

Lanesto Cassino in Inox



Lanesto Cassino in Inox

Lanesto Ischia in Gold

Lanesto Ischia in Copper

Lanesto Ischia in Gun Metal

Lanesto Ischia in Inox

Lanesto Napoli  in Zwar tLanesto Capri  in Inox

SFEERVOL MET LED
6362

Kranen, spoelbakken, accessoires: er komt steeds meer kleur in de keuken. 
Gold, Copper, Gun Metal en Inox worden doorgetrokken tot in de details. 
Een verfijnde harmonie! Het zal je dan ook niet verbazen dat er Lanesto 
ledspots zijn in diezelfde kleuren …

Nieuw: Ischia spots
Voor kleur moet je vooral zijn bij de Ischia spots. Je kunt die bestellen in Gold, Copper, Gun Metal 
en Inox. Ben je op zoek naar iets in het matzwart? Kies dan voor Lanesto Capri of Pescara. 
Natuurlijk zijn al die spots op vele verschillende manieren te schakelen en/of te dimmen.

Nieuw: koofverlichting
We zien steeds meer keukens met strakke muren zonder kasten. Daarom is het assortiment 
plafond- en achterwandverlichting uitgebreid. Het populaire model Capri is er bijvoorbeeld nu 
ook in plafonduitvoering. Natuurlijk met aangepaste lichtsterkte, zodat er ook in grotere ruimtes 
voldoende licht is. Kijk ook eens bij de schappen met achterwandspots. Met sfeerverhogende 
indirecte verlichting!

Lanesto Pescara in Inox Lanesto Milano in Inox

VERLICHTING

SPOTS IN
verschillende kleuren
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MET VERLICHTING

WANDPLANKEN
Op-en-top trendy

Olijfolie, peper en zout, maar ook zware 
kookboeken. De wandplank draagt alles. 
De minimalistisch vormgegeven wand-
plank, dat ‘zwevend’ aan de muur wordt 
bevestigd, is vervaardigd van aluminium 
en met een zwarte poedercoat afgewerkt.

Functioneel
Het systeem is er in drie formaten (900, 1200, 1800 mm) 
en is niet alleen strak vormgegeven, maar ook uiterst 
functioneel door de aangebrachte ledverlichting. Het 
wandschap heeft mooie ledverlichting die ook nog eens 
dimbaar is en kan worden ingesteld op wit of warm 
wit licht. Daardoor kan het wandschap perfect gebruikt 
worden als sfeer- én werkverlichting.

Draagvermogen en bevestiging
De wandplank heeft standaard elke 200 mm een 
schroefgat, waardoor het draagvermogen maar liefst 
132 kg is (stenen muur). De plank is eenvoudig en snel 
te bevestigen met het profiel en de waterpas die worden 
meegeleverd.

Lanesto (naam kleur)



Voor ons familiebedrijf is maatschappelijk verantwoord ondernemen 
een vanzelfsprekendheid. Dekker Zevenhuizen onderschrijft dan ook 
de principes van ISO 26000, en is koploper in het MVO-register. Dat zie 
je ook terug in het productieproces en de producten: Dekker produceert 
namelijk 100% CO2-neutraal en compenseert overige activiteiten, zoals 
klantbezoeken, met de aanplant van bomen. 

In de fabrieken wordt voortdurend gezocht naar duurzame alternatieven, zoals het prijswinnende 
Greengridz; een even milieuvriendelijk als sterk basismateriaal dat het FSC-, CARB2- en Nordic 
Swan Eco-label draagt. Nieuw is ook de ontwikkeling van Sustonable: een keukenblad gemaakt 
van gerecyclede petflessen en steengruis. Dekker is transparant over zijn MVO-prestaties; je 
kunt het rapport downloaden op www.dekkerzevenhuizen.nl.

DUURZAAM DEKKER
CO2 NEUTRAAL

Benieuwd hoe de gekozen kleur eruitziet 
in de keuken? Download dan de nieuwste 
VR-app van Dekker. Scan het oppervlak van 
je keukenblad, en geef met punten aan wat 
de hoeken zijn. Kies nu de kleur, en … daar 
ligt het nieuwe blad in je keuken. Je kunt er 
zelfs een kraan en spoelbak van Lanesto 
bij uitzoeken, en er een foto van maken. De 
voorpret kan beginnen! 

TopLaminate Statue Grey met Greengridz inlay

Duurzaam

Dekker Trend Centre
Ontdek de mogelijkheden!

KIJK, VOEL & TEST
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3
Wat is mogelijk met maatwerk? Hoe ziet de keuken er 
in het echt uit? En hoe voelt het materiaal eigenlijk aan? 
In het Dekker Trend Centre in Zevenhuizen (NL) en de 
Architekturwerkstatt in Löhne (DE) kun je kijken, voelen 
en testen (maar niet kopen). 

Deze trend centres zijn een experience op zich, waar je 
wordt ondergedompeld in de laatste trends, kleuren en 
materialen. Wandelend langs de keukenbladen, spoel-
bakken en kranen ontdek je steeds meer mogelijkheden 
‒ en een eigen stijl. 

Colour Experience
In de Architekturwerkstatt kun je bij de monsterkasten 
op een groot scherm swipen door de kleuren. Zo krijg je 
een goed beeld van het complete keukenblad. Binnenkort 
ook in Zevenhuizen!

Ongedwongen rondkijken
Het DTC belooft dus een wow-gevoel! Je kunt het alleen 
bezoeken op afspraak. Zakelijke contacten kunnen daarvoor 
bellen met hun accountmanager. Consumenten kunnen 
hun bezoek plannen via www.dekkertrendcentre.com. 

66 VR-App



The Wall by Dekker
Uniek functioneel achterwandsysteem

www.dekkerzevenhuizen.nl/thewall

The Wall by Dekker achterwandsysteem met werkblad Evora Quartz Sphere en Selsiuz Cone Counter alles-in-één-kraan

Scan de
QR-code 

The Wall by Dekker is méér dan een achterwand: een innovatief systeem dat niet alleen heel functioneel is, 
maar meteen de juiste look geeft aan je keuken. De clou zit hem in de rails waarin heel eenvoudig verschillende 
accessoires geklikt worden en voorzien worden van elektrische voeding.z


