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ALLE KEUKENBLADEN zijn natuurlijk geschikt voor de keuken. 
Toch … ga niet alleen af op de looks. Pak deze keuzehulp erbij! 
Elk werkbladmateriaal heeft zijn eigen uitstraling maar ook zijn 
specifieke eigenschappen. Wat staat hoog op jouw wensenlijst? Dat 
je keukenblad tegen een stootje kan? Of dat het oppervlak extreem 
mat is? Kijk in de materialenindex (bladzijde 15). Ook het kleurenpalet 
is uniek voor de materiaalsoort. Licht of donker, mat of hoogglans: 
je keuze kan van invloed zijn op de gebruiksvriendelijkheid (lees: het 
onderhoud) van je keukenblad. En op de uitstraling van je keuken, 
natuurlijk.

KIES JE
MAATWERK
KEUKENBLAD

Keukenbladen ...
met materiaalindex

1212

ALS JE JOUW IDEALE KEUKENBLAD hebt gekozen, ga je naden-
ken over de wand erachter. Tegels liggen misschien voor de hand 
maar … weet je dat er perfecte alternatieven op maat zijn? Zoals 
AluSplash, dé oplossing tegen spatten zónder voegen, dus lekker 
makkelijk schoon te houden. Er zijn ook achterwanden in dezelfde 
kleur als je keukenblad. Het exclusieve systeem The Wall, met 
functionele accessoires, biedt zelfs een nieuwe beleving aan de 
keuken.

Achterwanden
luxe alternatieven

KIES JE
MAATWERK
KEUKENBLAD

KIES JE
MAATWERK
ACHTERWAND3434
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 Onvergelijkbare strakke uitstraling

EEN 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. Al die spoelbakken kunnen 
op verschillende manieren worden ingebouwd. Waarbij elke methode 
weer zijn eigen kenmerken en uitstraling heeft … Je kunt je oriënteren 
op www.dekkerzevenhuizen.nl/spoelbakken

Spoelbakken
niet eerder zoveel keuze

KIES JE
MAATWERK
KEUKENBLAD

KIES JE
SPOELBAK &
ACCESSOIRES4040

Kranen
en accessoires

EEN KRAAN IS EEN KRAAN? Mis. Niet alleen zijn er honderden modellen, ook 
verschillen ze van kleur. De nieuwste kranen zijn in kleur: Gold, Copper en Gun Metal! 
En verder kán de ene kraan gewoon wat meer dan de andere. Kokend water geven, 
bijvoorbeeld. Of zelfs bruisend water. Voor de finishing touch zoek je je accessoires 
uit. Kleine dingen die grote impact kunnen hebben. Denk aan verlichting en een 
afvalemmer. Maar ook aan een zeeppompje in precies dezelfde kleur als je kraan!

KIES JE
MAATWERK
KEUKENBLAD

KIES JE
KRAAN & 
ACCESSOIRES

34 KIES JE MAATWERK 
 ACHTERWAND
 Luxe alternatieven
36 The Wall
 Goed georganiseerd
38 AluSplash
 Ideaal tegen spatten!

40 KIES JE SPOELBAK
 Niet eerder zoveel keuze
42 Lanesto Urban
 In 3 maten!

44 KIES JE KRANEN
 EN ACCESSOIRES
 De finishing touch
46 Selsiuz kokendwaterkraan
 Elektronisch bediend
48 Osiris Cone
 Op-en-top design
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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.



Aan de slag met je keukenontwerp!
 

Mix & match voor een persoonlijk ontwerp. We laten 
je op pagina 10 zien wat er allemaal mogelijk is in de 

keuken. Kijken, voelen en testen van materialen, kranen en 
spoelbakken doe je in het Dekker Trend Centre. Je kunt de 

showroom bezoeken op afspraak: 
www.dekkertrendcentre.com.

Jouw smaak 
JOUWkeuken telt 64 pagina’s vol inspiratie. Kijk wat je 
mooi vindt, en mix & match. Laat je fantasie de vrije loop! 
Je keukenadviseur kan helpen bij je ontwerp. Wij maken 
het vervolgens op maat in een van onze 4 fabrieken. En 
zorgen er daarna voor dat het samen met de accessoires 
wordt afgeleverd bij je speciaalzaak.

Dé trends: Holistic Home & Mystic Earth
We tippen je hier alvast over dé trends van 2022: 
Holistic Home en Mystic Earth. Trends waarin we 
terugzien dat we bewuster zijn geworden; in onze 
omgang met de aarde, maar ook qua levensstijl. Holistic 
Home staat voor een multifunctioneel interieur met 
een open karakter. De uitstraling is natuurlijk, en lichte 
naturellen en gerecyclede materialen staan centraal. In 
Mystic Earth lopen aardse tinten, grove structuren en 
materialen in elkaar over. Bruin en hout vormen duidelijk 
de basis.  

Nieuwe kleuren
Natuurlijk zie je die trends terug in onze collectie. In 
dit magazine presenteren we de nieuwste kleuren 
keukenbladen. We wensen je veel inspiratie!

INSPIRATIE I TRENDS I MAATWERK

Voorwoord

5

KEUKENTRENDS 2022 
Holistic Home & Mystic Earth

Ontdek je smaak. En creëer je eigen 
stijl. Met Dekker Zevenhuizen! We 
maken keukenbladen in eindeloos 
veel materialen en kleuren. Die je weer 
oneindig kunt combineren met onze 
randafwerkingen, achterwanden, 
(gekleurde) spoelbakken en kranen.

4 4
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De keukentrend HOLISTIC HOME is een delicaat spel van flexibiliteit, 
functionaliteit en sfeerelementen. Er is ruimte voor vaste rituelen maar 
ook voor spontane speelsheid, ontspanning en fun. Het holistische 
keukenontwerp bestaat uit aparte units –vrijstaand of aan elkaar 
geschakeld– waardoor een ruimtelijke eenheid en sfeervolle beleving 
ontstaat. Het voelt niet meer aan als ‘keuken’ maar als een open sociale 
plek waar je kunt koken, eten, studeren, werken of juist tot rust kunt 
komen. De hightech performance van deze keuken zien we terug in nieuwe 
duurzame organische materialen en apparatuur. De nieuwe toepassing 
van trendkleuren wit, crème, pastelgeel en watertonen in combinatie met 
terrazzo, natuursteen en lichte houtsoorten werkt als een ‘verademing’ 
voor de totale sfeer. 

6

Door Monique van der Reijden
trend forecaster – journalist

Holistic 

Trendcolumn

Vormentaal
De basis in deze trendkeuken is licht, natuurlijk en voelt monochroom,  
maar van dichtbij beleven we meer dan ooit variatie in materialen en 
vormen. De nieuwe ontwerptaal met sculpturale vormen zoals de cirkel, 
de schulprand, de zuil en verticale kolommen is gedurfd en origineel. 
De Expansive keuken van ontwerper Kennedy Nolan is daar een goed 
voorbeeld van. 

Kolom
De houten 
‘Column 
Bar’ kast 
van Black 
Table studio 
zet je als 
sculptuur 
los in de ruimte, maar verandert in 
een hippe bar als je hem open doet. 
Het is de warme uitstraling van het 
ambachtelijke hout en de ronde 
vorm die de sfeer verzacht maar 
ook stoer maakt.

Grieks-Romeins
Laat je inspireren door de Grieks-Romeinse 
architectuur voor een monumentale sfeer in de 
keuken. De revival van de klassieke vormgeving 
wordt ingegeven door de behoefte aan duurzame 
en tijdloze interieurs met luxe materialen en een 
handgemaakt karakter. Tafel Rosetta van En Gold 
met de geribbelde zuilen als onderstel en het 
natuurstenen ovalen blad is helemaal van nu en 
doorbreekt de strakke lijnen van de keuken. 

Superzacht
Harde materialen lijken zacht 
dankzij de fluïde belijning en 
gladde textuur zoals in de 
Toogood Homewear collectie 
van topontwerper Faye 
Toogood. De subtiele mix van 
wit, geel, crème en hout voelt 
fris, schoon en ingetogen chic.

Deze vazen van Abs Objects 
lijken op kleine wezens. Zet 
ze als familie bij elkaar op de 
eettafel of het keukeneiland voor 
een tikje spirituele styling.

STYLINGTIP

Schulprand
In hedendaagse vormgeving 
maakt de schulprand of  
gewelfde rand een grote 
comeback. Is dit een voorteken 
van een nieuw modern folklore 
gevoel? Het dienblad Ossicle 
van The Invisible Collection voor 
Giobagnara is gemaakt van 
kalfsleer en is een luxe accessoire 
in de trendkeuken Holistic Home. 

Blikvanger
Een klein detail kan enorm 
opvallen als sfeerelement in de 
ruimte zoals dit wandplankje 
Archetto van Fogia. Net groot 
genoeg om een handgemaakt 
vaasje of kunstobject neer 
te zetten. Puur en alleen ter 
decoratie en daardoor werkt het 
als een sieraad in de ruimte. 

Op maat
De organische look van gekleurd 
marmer wordt gemixt met licht 
hout en tegels aan de wand 
die steeds vaker een markante 
ribbelstructuur hebben.  
De totale beleving van dit op 
maat gemaakte wandelement 
van Luk Studio Design is zowel 
strak als speels.

Foto: keuken The Expansive Kitchen van Kennedy Nolan 

Foto: woonaccessoires Toogood Homewear van t-o-o-g-o-o-d.com, Toogood ©️ Matthew Donaldson
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Foto rechts: appartement An Urban Cottage van lukstudiodesign.com
Foto links: Evora Ceramics Andromeda van Dekker Zevenhuizen 
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Verwondering
De nieuwe generatie tafel- en 
keukenbladen hebben subtiele 
kleuren in lichte pastellen en een 
natuurlijke, zachte uitstraling. 
Bijzondere steenstructuren zoals 
onyx, amethist en rozenkwarts 
activeren de lichte, holistische 
sfeer maar overheersen niet. 
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Beleef de nieuwe artisanale sfeer voor de keuken met aardse kleuren, 
robuuste materialen en grove natuurlijke structuren in de trend MYSTIC 
EARTH. Basale archetypische vormen zoals de boog, het blok, de cirkel 
en de nis vormen een serene basis. Er komt meer dynamiek, meer vrije 
bewegingsruimte en beleving in de nieuwste trendkeuken van Dekker 
Zevenhuizen. Met grotere contrasten in vormgeving en materialen; 
donker en licht, glad en grof, hoge en lagere plateaus en ‘uitgestrekte’ 
werkbladen en werkunits. In de belangrijkste sociale plek in huis voelt 
alles sterk, luxe en natuurlijk aan met gemak, functionaliteit en comfort 
als uitgangspunt.

Earth
Mystic 

Trendcolumn

SPICY! 
Geef de keuken 
een spicy 
accent met een 
hightech Selsiuz 
kokendwaterkraan 
in brons, koper 
of goud. Meer 
traditioneel zijn 
roestvrijstalen 
- of zwarte 
accessoires 
waarmee de sfeer 
een stoere draai 
krijgt.

HOUTSNIJWERK
Parallel aan het gebruik van meer 
houtsoorten en grovere materialen 
in keukenarchitectuur zien we de 
opkomst van handgemaakte houten 
designaccessoires. Het werk van jong 
designtalent Benjamin Fély is daar 
een voorbeeld van; zijn trays, vazen en 
houten lepels met zichtbare ‘geschulpte’ 
structuur 
verrijken de 
ambachtelijke 
sfeer in de 
keuken. 

VERTICALE LIJNEN
Er is bijna geen nieuw interieur waar niet een 
verticaal ribbeltje of lijnenspel in zit. Door te 
spelen met verticale lijnen in de vorm van 
een keukenfront, houten lambrisering of deze 
radiator van Vogue UK, krijgt de landelijke 
woonstijl een meer architectonische look.

MIX & MATCH 
Serviezen hoeven tegenwoordig 
niet meer perfect rond of vierkant 
te zijn; imperfecties zorgen juist 
voor een unieke tafelsetting. 
Het glazuur wordt met de hand 
aangebracht op het servies van 
Lave van Villeroy & Boch. Zo heeft 
elk bord en elke beker een andere 
organische textuur. Mix ze met 
andere organische prints zoals de 
schaal Plateau van Ethnicraft. 

NIEUWE RITUELENNIEUWE RITUELEN
Maak van elk moment in de keuken een Maak van elk moment in de keuken een 
bijzonder ritueel. De styling en decoraties in bijzonder ritueel. De styling en decoraties in 
de keukentrend Mystic Earth krijgen steeds de keukentrend Mystic Earth krijgen steeds 
meer een mystieke uitstraling. Elk object lijkt meer een mystieke uitstraling. Elk object lijkt 
een symbolische betekenis te hebben om zo een symbolische betekenis te hebben om zo 
speciale aandacht te geven aan de creatie van speciale aandacht te geven aan de creatie van 
een gezonde maaltijd of de gezelligheid van een gezonde maaltijd of de gezelligheid van 
samen koffiedrinken.samen koffiedrinken.

STYLINGTIP

GEVLOCHTEN
De handgemaakte objecten van 
Silver Sentimenti hebben een bijna 
ceremoniële uitstraling. Door de 
combinatie van porselein en gevlochten 
leer werken de Gladiateurs blancs 
potten als een modisch kunstwerk in 
de ruimte. Ze staan mooi in de open 
kast, vitrine of blinde plank op de grens 
van de keuken en zitkamer.

DOORBREEK DE ORDE
Strakke lijnen en functionele architectuur 
in de keuken worden gecombineerd met 
ronde en organische vormen voor een betere 
balans en natuurlijke sfeerbeleving. Met kruk 

Rotben van Ferm 
Living doorbreek 
je de ordelijke 
sfeer en heb je een 
kunstzinnig object 
maar ook een 
functioneel kruk-
bijzettafeltje. 

STYLINGTIP

TRENDKLEUR: BRUIN
Warm, stoer en sfeervol zijn 

de nieuwste ‘bruin’gekleurde 
natuurlijke materialen in 
deze keukentrend. Van 

vergrijsde donkerbruine 
houtsoorten en natuursteen 

in bruingeaderde optieken 
tot plaatmaterialen en 

keramiek in meer modische 
bruintonen zoals cognac, 

caramel en terracotta. 

Daglicht
Donkere houtsoorten met 
zichtbare nerf én voelbare 
structuur zijn in opkomst. Mooi in 
combinatie met een verweerde 
look van natuursteen met een 
craquelé-optiek in antraciet, zoals 
in deze keuken van Nordiska 
Kök. Handgemaakte details zoals 
repeterend lattenwerk, subtiele 
handgrepen in combinatie 
met ‘verborgen’ hightech 
designapparatuur creëren luxe en 
comfort. De beleving van daglicht 
en het nog meer in contact zijn 
met de natuur verhoogt het 
gevoel van wellbeing.
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Foto: radiator van vogueuk.co.uk 
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Foto: keukenblad Evora Ceramics Mercury met PITT-cooking van Dekker Zevenhuizen



Kies je spoelbak
>pagina 40 t/m 43 

Een 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. Al die spoelbakken kunnen 
op verschillende manieren worden ingebouwd. 
Waarbij elke methode weer zijn eigen kenmerken en 
uitstraling heeft … Je kunt je oriënteren op 
www.dekkerzevenhuizen.nl/spoelbakken.

Kies je keukenblad
>pagina 12 t/m 33 

Elk werkbladmateriaal heeft zijn eigen uitstraling ‒ 
maar ook zijn specifieke eigenschappen. Wat staat 
hoog op jóuw wensenlijst? Dat je keukenblad tegen 
een stootje kan? Of dat het oppervlak extreem mat 
is? Kijk in de materiaalindex (bladzijde 15)! Ook het 
kleurenpalet is uniek voor de materiaalsoort. Licht of 
donker, mat of hoogglans: je keuze kan van invloed zijn 
op de gebruiksvriendelijkheid (lees: het onderhoud) 
van je keukenblad. En op de uitstraling van je keuken, 
natuurlijk.

Vrijwel alle keukenbladen kunnen tot 10 cm dik 
geleverd worden. Mag 
jouw keukenblad er 
zijn, of houd je van 
minimalistisch? En hoe 
werk je de rand af? Bij een 
keukenblad van keramiek 
kun je bijvoorbeeld een 
prachtige Joca rand nemen 
(bladzijde 30).

JOUW KEUKEN   JOUW SMAAK

KIES JE
SPOELBAK 

KIES JE
MAATWERK
KEUKENBLAD

Keukenplanner

Kies je kraan & accessoires
>pagina 44 t/m 49 

Een kraan is een kraan? Mis. Niet alleen zijn er 
honderden modellen, ook verschillen ze van kleur. De 
nieuwste kranen zijn in kleur: Gold, Copper en Gun 
Metal! En verder kán de ene kraan gewoon wat meer 
dan de andere. Kokend water geven, bijvoorbeeld. Of 
zelfs bruisend water. 

Voor de finishing touch zoek je je accessoires uit. 
Kleine dingen die grote impact kunnen hebben. Denk 
aan verlichting en een afvalemmer. Maar ook aan een 
zeeppompje in precies dezelfde kleur als je kraan!

Kies je achterwand
>pagina 34 t/m 39 

Als je je keukenblad hebt gekozen, ga je nadenken over 
de wand erachter. Tegels liggen misschien voor de hand 
maar … weet je dat er perfecte alternatieven op maat 
zijn? Zoals AluSplash, dé oplossing tegen spatten zónder 
voegen, dus lekker makkelijk schoon te houden. Er zijn 
ook achterwanden in dezelfde kleur als je keukenblad.
Het exclusieve systeem The Wall, met functionele 
accessoires, biedt zelfs een nieuwe beleving aan de 
keuken.

KIES JE
KRAAN & 
ACCESSOIRES

KIES JE
MAATWERK
ACHTERWAND

MIX & 
MATCH



ALLE KEUKENBLADEN zijn natuurlijk geschikt voor de keuken. 
Toch … ga niet alleen af op de looks. Pak deze keuzehulp erbij! 
Elk werkbladmateriaal heeft zijn eigen uitstraling, maar ook zijn 
specifieke eigenschappen. Wat staat hoog op jouw wensenlijst? 
Dat je keukenblad tegen een stootje kan? Of dat het oppervlak 
extreem mat is? Kijk in de materialenindex wat bij jou past (bladzijde 
15). Ook het kleurenpalet is uniek voor de materiaalsoort. Licht 
of donker, mat of hoogglans: je keuze kan van invloed zijn op de 
gebruiksvriendelijkheid van je keukenblad. En op de uitstraling van je 
keuken, natuurlijk.

KIES JE
MAATWERK
KEUKENBLAD

Keukenbladen 
met materiaalindex

Werkblad | Evora Quartz Nebula
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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.

KEUKENBLAD
KIES JE

materiaalindex
met de handige
Alle keukenbladen zijn natuurlijk geschikt voor de keuken. Toch... ga 
niet alleen af op de kleur en de looks. Pak de keuzehulp erbij!

Elk materiaal zijn eigen kenmerken
In de index hiernaast zie je in één oogopslag de voordelen van de verschillende materialen, en 
in welke prijsklasse ze vallen. Bovenaan staat het toegankelijke TopLaminate. Hoe verder naar 
beneden, hoe kostbaarder het materiaal. 

TIP
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. 

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.
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TOPLAMINATE
kan tegen een stootje

16

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

25 nieuwe kleuren
TopLaminate gaat razendsnel met de trend mee. De collectie 2022 telt maar 
liefst 25 nieuwe kleuren. Drie ervan willen we hier speciaal noemen: Pirna, 
Inverno en Green River. Pirna is rustig en naturel. Deze warme beige kleur 
heeft een steenachtige structuur. Inverno is de koele tegenhanger, licht en 
niet heel uitgesproken. Green River is de meest spraakmakende van de drie. 
Deze donkere groene betonlook is een must have voor de Holistic Home 
keuken!

TopLaminate I www.dekkerzevenhuizen.nl/toplaminate

PRAKTISCH EN VEELZIJDIG
Foto: werkblad Inverno
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TOPLAMINATE
kan tegen een stootje

16
PRAKTISCH EN VEELZIJDIG

1717

Pirna Green River Inverno

t

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 …

1717

t

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 60.



Foto: werkblad Groove, achterwand Merope
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DECORTOP
Net echt!

18

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

2 nieuwe kleuren
DecorTop is een perfect alternatief voor hout of steen. Dat laten de twee 
nieuwste kleuren wel zien! Groove is een warme houtkleur, Merope een 
prachtige natuursteen. De mooie diepe structuur brengt deze natuurlijke, 
aardse tinten tot leven.

DecorTop I www.dekkerzevenhuizen.nl/decortop

NATUURGETROUW OPPERVLAK

Groove Merope

191919
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BEWUSTE KEUZE!
‘Hout’ of ‘steen’ van DecorTop 
heeft nóg een voordeel. Je 
kunt namelijk ook kiezen voor 
een duurzame uitvoering. Je 
keukenblad wordt dan gemaakt 
van Greengridz: een innovatief en 
milieuvriendelijk basismateriaal. 

Meer weten?
Kijk op bladzijde 60.



TOPCORE
stootvast, watervast en hygiënisch

20
ONDERSCHEIDENDE TOPLAAG
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, textiel of steen, ze 
voelen ook echt zo aan!

2 nieuwe kleuren
De marmerkleuren zijn met voorsprong de bestverkochte TopCore 
keukenbladen. Daarom is er nu nóg meer keuze: Marmori en Goldfinch. 
Marmori is een mooie aanvulling op de witte marmerlooks in de collectie. 
Want waar Virtuous en Mahal een meer gelijkmatig patroon hebben, is 
Marmori wat ‘wilder’ door de grovere aders. Goldfinch is een donkere 
marmerlook met koperkleurige aders. Deze kleur is heel uitgesproken. Voor 
wie wel wat durft in de keuken! Toch past Goldfinch door de natuurlijke 
uitstraling in heel veel keukenstijlen.

TopCore I www.dekkerzevenhuizen.nl/topcore

Foto: werkblad Marmori
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Marmori Goldfinch



Beige Arizona

FENIX NTM
extreem mat uiterlijk

22
STOER, MAAR ZIJDEZACHT
Fenix NTM is een keukenblad 
met een extreem mat 
uiterlijk. Door de speciale 
nanotechniek blijven er geen 
vingerafdrukken achter op 
het oppervlak. De uitstraling 
is strak, maar Fenix voelt 
zijdezacht aan!

Voor 2022 tippen we vooral Beige Arizona. Omdat deze perfect in de Holistic 
Home trend past. Beige Arizona is een warme unikleur die eigenlijk met alles 
matcht.

Fenix NTM I www.dekkerzevenhuizen.nl/fenix

Foto: werkblad Beige Arizona

2323
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BEWUSTE KEUZE!
Van alle kleuren Fenix NTM  is 
er een duurzame uitvoering. Je 
keukenblad wordt dan gemaakt 
van Greengridz: een innovatief en 
milieuvriendelijk basismateriaal. 

Meer weten? 
Kijk op bladzijde 60!



EVORA QUARTZ
mooi & makkelijk

24

Een composietstenen keuken-
blad staat voor gemak. En het 
gaat natuurlijk lekker lang 
mee! De natuurlijke uitstraling 
is des te sterker doordat het 
voor een groot deel uit kwarts 
bestaat. Dat kun je in deze 2 
nieuwe kleuren goed zien.

2 nieuwe Holistic Home kleuren
Twee nieuwe kleuren composietsteen zijn helemaal Holistic Home: Easy 
Gems en Easy Moon. Mooie, rustige kleuren die een gevoel van balans geven. 
Easy Gems is bruin-gelig; Easy Moon is wit met grijs. Met hun lichte spikkels 
passen ze overal bij. De perfecte neutrale basis voor je keuken!

Evora Quartz I www.dekkerzevenhuizen.nl/evoraquartz

IN HOLISTIC HOME
Foto: werkblad Easy Moon
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Easy GemsEasy Gems Easy Moon
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EVORA QUARTZ
uitgesproken & makkelijk

26

Dat een composietstenen 
keukenblad ook voor 
uitgesproken design staat, 
zien we in deze nieuwe 
marmers. De  
natuurlijke uitstraling is des 
te sterker doordat de  
structuur doorloopt in de rand.

2 nieuwe Mystic Earth kleuren
Chic en aards: twee nieuwe kleuren zijn overduidelijk Mystic Earth! Namelijk 
Nebula en Sphere. Een zwart-witte en wit-zwarte marmerlook met een 
uitgesproken (maar heel verschillende) tekening. Mooi in combinatie met 
fronten en accessoires van donker hout! 

Evora Quartz I www.dekkerzevenhuizen.nl/evoraquartz

IN MYSTIC EARTH
Foto: werkblad Nebula

NebulaSphere
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SphereClovel ly Havergate

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 lijken zó 
uit de natuur te komen. 

SUPER EXCLUSIEF COMPOSIETSTEEN
Foto: werkblad Clovel ly 

Skara Brea

2929

i

Met hun prachtige kleuren, patronen en afwerkingen geven de Cambria® 
werkbladen een unieke sfeer aan je keuken. 

Cambria® is een wereldmerk met natuurgetrouw composietsteen van 
topkwaliteit. 

Cambria I www.dekkerzevenhuizen.nl/cambria

Woodcroft

Cambria Special

Clovelly
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PROTEUS
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TIP
Voor de finishing touch werk je het blad 
van keramiek af met de Joca. Met deze 
hoogwaardige metalen strip kun je de 
kleur van je kraan of spoelbak subtiel laten 
terugkomen in de rand van je blad. 

De strip wordt in de rand van het blad 
verwerkt, waarbij het patroon van het blad 
ook nog eens doorloopt in de rand. Dat 
geeft een fantastisch effect. Gold, Copper, 
Gun Metal of rvs: welke kleur je ook kiest, 
Joca doet zijn naam eer aan. Want Joca is 
een afkorting van Jocalia; het Latijn voor 
sieraad … 

3131

Romantisch en delicaat. Dit bruin-
roze blad met natuurlijke uitstraling 
voelt zich thuis in de stijlvolle warme 
keuken. De TopZero spoelbak en Selsiuz 
kokendwaterkraan in de kleur goud geven 
dit plaatje de elegantie en comfort die in 
elke keuken tot zijn recht komt.

EVORA

Keukenbladen van keramiek zijn 
duurzaam en volkomen onderhoudsvrij. 
Maar wat ze nóg aantrekkelijker maakt, is 
de onvergelijkbare strakke uitstraling. Een 
topper in de moderne keuken! 

3 nieuwe kleuren
Eigentijds klassiek: dat zijn de nieuwste steenkleuren van 
Evora Ceramics. Andromeda is een marmerlook met wit, 
bruin en grijs. Hyperion is donkergrijs en heeft een witte 
ader. Proteus is warm bruin-roze van kleur.  

Evora Ceramics I www.dekkerzevenhuizen.nl/
evoraceramics

CERAMICS

ONVERGELIJKBARE 
STRAKKE EN LUXE 

UITSTRALING

Achterwand |  AluSplash Ecl ipse
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ANDROMEDA
33

HYPERION
32

Kies voor de exclusieve keuken voor dit 
donkergrijze blad met witte aders. De glans 
maakt het blad extra elegant. De stoere 
randloze TopZero spoelbak en Lanesto 
kraan geven het geheel een strakke en 
minimalistische uitstraling.  De achterwand, 
AluSplash Essenza in de kleur Neutron, heeft 
een subtiel grafisch patroon.

Deze luxe witte marmerlook met bruine 
en grijze tekening geeft direct een chique 
uitstraling aan de keuken. Hier is het blad 
gecombineerd met een Lanesto Copper 
spoelbak (vlakinbouw), kraan en Joca 
randafwerking. Op de achterwand zit het 
hittebestendige AluSplash Essenza in de 
levendige en warme kleur Astroid. 

Achterwand |  AluSplash GalaxyAchterwand |  AluSplash Meteor



ALS JE JOUW IDEALE KEUKENBLAD hebt gekozen, ga je 
nadenken over de wand erachter. Tegels liggen misschien voor de 
hand maar … weet je dat er perfecte alternatieven op maat zijn? 
Zoals AluSplash, dé oplossing tegen spatten zónder voegen, dus 
lekker makkelijk schoon te houden. Er zijn ook achterwanden in 
dezelfde kleur als je keukenblad. Het exclusieve systeem The Wall, 
met functionele accessoires, biedt zelfs een nieuwe beleving aan 
de keuken.

Achterwanden
luxe alternatieven

KIES JE
MAATWERK
KEUKENBLAD

KIES JE
MAATWERK
ACHTERWAND

Achterwand | AluSplash Space-Silve



3636

ACHTERWAND
MAATWERK

THE WALL
Koken was nog nooit zó leuk

Kruidenpotten en verlichting. Stroom en je telefoonoplader. Alles bij de 
hand tijdens het koken. Het kan! Met The Wall.

The Wall is een achterwandsysteem dat kan worden afgewerkt met keramiek, luxe composiet- 
steen (Cambria), TopCore of Fenix. Met recht wordt The Wall functioneel design genoemd. In 
de wand zijn namelijk smalle horizontale openingen gemaakt waarin eenvoudig verschillende 
modules geklikt kunnen worden. De accessoires kunnen worden besteld op www.the-wall.com, 
en zijn matzwart en minimalistisch uitgevoerd.

37
ACHTERWANDSYSTEEM

37



Meteor Galaxy Ecl ipse Astroid
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AluSplash is een ideale oplossing tegen 
spatten. Het is natuurlijk hittebestendig 
(handig achter de kookplaat!) maar ook 
nog eens duurzaam én goed geprijsd. 

Mat, glans of Essenza: er zijn 3 smaken in AluSplash. 
AluSplash Essenza is een luxe verrassing in de wereld van 
de achterwanden. Een lijn van kleuren met een structuur; 
een fijn patroon dat de achterwand tot leven brengt en net 
dat extra accent geeft aan je keuken. Er zijn 4 kleuren die 
je prachtig kunt combineren met de Gun Metal, Copper en 
Gold kranen en spoelbakken!

Liever een unikleur? Ook dat kan. In AluSplash zijn er  
glanzende en matte achterwanden in verschillende kleuren. 

AluSplash I www.dekkerzevenhuizen.nl/alusplash

ALUSPLASH IDEAAL TEGEN SPATTEN
3939

a

Hoogglans Mat Essenza



EEN 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. Al die spoelbakken kunnen 
op verschillende manieren worden ingebouwd. Waarbij elke methode 
weer zijn eigen kenmerken en uitstraling heeft. Je kunt je oriënteren op 
www.dekkerzevenhuizen.nl/spoelbakken.

Spoelbakken
niet eerder zoveel keuze

KIES JE
MAATWERK
KEUKENBLAD

KIES JE
SPOELBAK &
ACCESSOIRES

Werkblad | Glem White met Joca in Rvs. Spoelbak | Lanesto Urban in Gun Metal Achterwand | AluSplash Essenza Galaxy
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LANESTO URBAN
SPOELBAK

in 3 kleuren
Nog nooit was er zo veel keuze in spoelbakken. Neem alleen al Lanesto 
Urban. Die is er in 3 kleuren. En in alle kleuren in 3 maten. Dat is nog 
eens maatwerk!

Een enkele bak, of een anderhalve bak. In Gun Metal, Copper, Gold of Rvs. Ook met de spoelbak 
kun je mixen én matchen! Bijvoorbeeld met de Lanesto Urban kranen, die precies dezelfde 
kleuren hebben. 

Metaalglans
De Urban 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 en structuur van geborsteld rvs behouden. Een ander voordeel: vlakinbouw is gewoon 
mogelijk!

43
IN 3 MATEN!

Gun Metal Gold

Copper

1 Lanesto Urban in Copper - 2 Lanesto Urban in Gun Metal - 3 Lanesto Urban in Gold

1 2 3

Bij de Lanesto Urban 
spoelbak kun je 
bijpassende kranen en 
accessoires kopen. Lees 
meer in de Metallic special 
op pagina 50.

Tip



Kranen
en accessoires

EEN KRAAN IS EEN KRAAN? Mis. Niet alleen zijn er honderden modellen, ook 
verschillen ze van kleur. De nieuwste kranen zijn er in de kleuren Gold, Copper en Gun 
Metal! En verder kán de ene kraan gewoon wat meer dan de andere. Kokend water 
geven, bijvoorbeeld. Of zelfs bruisend water. Voor de finishing touch zoek je jouw 
accessoires uit. Kleine dingen die grote impact kunnen hebben. Denk aan verlichting 
en een afvalemmer. Maar ook aan een zeeppompje in precies dezelfde kleur als je 
kraan!

KIES JE
MAATWERK
KEUKENBLAD

KIES JE
KRAAN & 
ACCESSOIRES

TopLaminate Pirna met Selsiuz Unlimited in Gun Metal



SELSIUZ
KOKENDWATERKRAAN

PUSH, COOL & UNLIMITED

46

ELEKTRONISCH BEDIEND
47

Download de Selsiuz app. Dan kun je 
direct zien hoeveel flessen water er al 
bespaard zijn, hoe lang het eventuele 
filter in gebruik is én de temperatuur 
van het gekoelde water instellen.

Downloadtip

Dat is handig. Een kraan met een bedieningspaneel op je keukenblad. 
Waarmee je naar wens warm, koud én kokend water tapt. Of zelfs 
bruisend.

3-in-1, 5-in-1? Of 4-in-1? Selsiuz bedient je op je wenken. Selsiuz Push geeft warm, koud en 
kokend water; Selsiuz Cool zorgt voor warm, koud, gekoeld en bruisend water. En ook Selsiuz 
Unlimited maakt zijn naam waar. Die levert ze allemaal.

Met één druk op de knop
De drukknop is heel makkelijk in het gebruik. Voor kokend water druk je op de rode knop, voor 
plat en gekoeld water op de blauwe knop en voor gekoeld en bruisend op de groene knop. Met 
een speciaal filter kun je het water ook nog eens extra zuiveren. 

Jouw smaak
Inmiddels heeft Selsiuz in totaal 56 kranen, met haakse en ronde vormen. De kraan is uitgerust 
met een 5-liter boiler naar keuze: single, combi of titanium.  Weet je niet welke? 
Je kunt alle modellen bekijken op www.selsiuz.com. Voor gekoeld en gekoeld bruisend water 
wordt een cooler (compleet met koolzuurgaspatroon) meegeleverd. 

1 2 3

1 Selsiuz Push in Copper - 2 Selsiuz Cool in Gold - 3 Selsiuz Unlimited in Gun Metal
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Wil je wél zo’n fantastische  
Cone Counter, maar geen  
kokendwaterkraan? De designkraan 
van topontwerper Osiris Hertman is er 
nu ook als ‘gewone’ keukenmengkraan!

Met zijn conische details en de bediening op het blad 
is Selsiuz Cone Counter een must have voor alle 
designliefhebbers. 

De nieuwe Cone Counter lijkt sprekend op zijn grote 
broer, maar mist natuurlijk de drukknoppen voor heet 
en bruisend water. De kraan is er in 4 kleuren: Gun 
Metal, Copper, Gold en Rvs.

OSIRIS CONE COUNTER: OP-EN-TOP DESIGN
4949

Linkerpagina:  1 Osiris Cone Counter in Gold - 2 Osiris Cone Counter in Gun Metal 

3 Osiris Cone Counter in Copper - 4 Osiris Cone Counter in Rvs1 2 33 4
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De trend van metallics in de keuken zet door. En hoe! 
Van keukenkraan tot zeepdispenser: alles is er in 
Gold, Rvs, Copper en Gun Metal. Een gouden, zilveren,  
koperen of bronzen accent geeft je keuken net dat 
vleugje glamour, of juist een stoere of natuurlijke 
uitstraling.

Metallic special

METALLIC IN DE KEUKEN
Gold I Copper I Gun Metal I Rvs

4 PAGINA’S INSPIRATIE
51

Lanesto Forte  -  Lanesto bodemrekje  -  Lanesto Urban spoelbak (vlakinbouw)  -  Alusplash Essenza achterwand (Neutron)Werkblad | TopLaminate Riverstone

Werkblad | DecorTop Groove. Achterwand | TopLaminate Inverno



WARM & SFEERVOL
53

Selsiuz & Lanesto I De nieuwste kranen zijn ware eyecatchers in Gold, 
Copper en Gun Metal. Kies een Lanesto mengkraan, of zo’n fantastische 
kokendwaterkraan van Selsiuz. Er is zelfs een 5-in-1-kraan (met warm, 
koud en bruisend water) met handig click-and-go systeem. Vergeet de 
(geïntegreerde) zeepdispenser en vaatdoekhouder niet!

GOLD
Joca I Kies je voor een keukenblad van keramiek? Dan is de handgemaakte Joca 
je finishing touch! Met deze hoogwaardige, gepatenteerde metalen strip kun 
je de kleur van je kraan of spoelbak subtiel laten terugkomen in de rand van 
je blad. De strip wordt in de rand van het blad verwerkt, waarbij het patroon 
van het blad doorloopt in de rand. Dat geeft een fantastisch effect! Gold, 
Copper, Gun Metal of Rvs: welke kleur je ook kiest, Joca doet zijn naam eer 
aan. Want Joca is een afkorting van Jocalia; het Latijn voor sieraad.

LUXUEUS & CHIC
52

COPPER

Selsiuz Inox & Lanesto inzetbakje
Selsiuz by Osiris Cone Counter 5-in-1 &

zeefplug met magnaknop

Werkblad | Evora Ceramics Verde Alpi (Lux) met Joca in GoldWerkblad | Evora Ceramics Mercury met Joca in Copper



AluSplash Essenza I AluSplash Essenza is de achterwand 2.0. De ideale 
oplossing tegen spatten die méér is dan alleen praktisch: een designelement. 
Essenza is een lijn van kleuren, waaronder rvs-look, met een structuur; een 
fijn patroon dat je achterwand tot leven brengt en net dat extra accent geeft 
aan je keuken. Neutron, Galaxy, Eclipse of Astroid: kies je kleur en creëer het 
mooiste decor voor je keukenblad.

STIJLVOL & STOER
GUN METAL

54 55

TopZero I TopZero is een spoelbak die als het ware randloos (rimless) in het 
keukenblad wordt afgewerkt. De rand is strak afgewerkt en is ook nog eens 
handig. Deze inbouwmethode voorkomt namelijk stootschade bij de rand!

Zo wordt je keuken een mooi en esthetisch geheel.

MOOI & TIJDLOOS
RVS

Gessi Mechanical & TopZero Global spoelbak (randloos)Lanesto Urban Brooklyn & Lanesto oprolbaar pannenrooster

TopZero spoelbak in Gun Metal met bodemrekje en bakje Werkblad | Evora Ceramics Hyperion met Joca in Rvs



WIL JIJ EEN BEWUSTE KEUZE 
MAKEN? WIJ OOK. WE VINDEN 
HET HEEL VANZELFSPREKEND 
OM OVER DE TOEKOMST VAN DE 
AARDE NA TE DENKEN. 

Als op-en-top familiebedrijf zijn we niet uit op 
kortetermijnwinsten maar op continuïteit, en voelen 
we ons verantwoordelijk voor onze omgeving. 
Daarom willen we zo veel mogelijk herbruikbare 
materialen inzetten, nieuwe producten ontwikkelen uit 
restmaterialen en ons materiaalgebruik terugdringen.

DAAROM
Greengridz 
Zo hebben we Greengridz ontwikkeld: een 
basismateriaal voor TopLaminate, DecorTop en Fenix 
NTM dat het FSC-, CARB2- én Nordic Swan Eco-label 
draagt.

Eerlijk steen
Dekker Zevenhuizen was ook een van de eerste 
bedrijven om het convenant TruStone te ondertekenen. 
Daarin gaan we samen met de Nederlandse en 
Vlaamse overheid de strijd aan tegen misstanden in de 
natuursteensector. ‘Eerlijk steen’ is het motto!

Overigens zijn we heel transparant in onze mvo-
prestaties. Het MVO-rapport is onafhankelijk getoetst 
door FIRA. Je kunt het rapport downloaden van onze 
website: www.dekkerzevenhuizen.nl/
over-dekker/duurzaam-dekker.

DEKKER

Duurzaam Dekker

EEN ‘EIGEN’ BOS
Samen met Trees for All heeft Dekker bomen 
geplant in Limburg om de footprint van het 
bedrijf nog verder te verkleinen. 

Daardoor produceren we nu 100% 
CO2-neutraal en … binnenkort kunnen we 
wandelen in ons ‘eigen’ Dekker bos!

BEWUSTE KEUZES
56 57

Dekker Zevenhuizen heeft 
afspraken gemaakt voor een 
meer verantwoorde productie 
en inkoop van natuursteen. 
We ondertekenden hiervoor 
het  TruStone Initiatief, een 
convenant voor Internationaal 
Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen.

Werkblad | Evora Compact Granite Bangalore White
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Zó doe je dat!
Elk keukenblad is onderhouds-
vriendelijk. Maar hoe je het moet 
schoonmaken, verschilt per 
materiaal.

Onderhoudsadviezen
Voor TopLaminate, DecorTop en TopCore-
keukenbladen gebruik je TopCleaner: een 
laminaatreiniger voor het dagelijks onderhoud. 
Stenen werkbladen (graniet, composietsteen, 
keramiek) behandel je met de Evora Carekit. 
De andere materialen vragen om een eigen 
schoonmaakmiddel. Je kunt ze bestellen op 
www.dekkerzevenhuizen.nl/onderhoud. Daar 
zijn ook alle onderhoudsadviezen per materiaal te 
downloaden.

Onderzetters en snijplanken
Voor welk materiaal je ook kiest, gebruik altijd 
onderzetters voor pannen en ovenschalen die direct
van de hittebron komen. De meeste bladen zijn 
hittebestendig, maar de pannen en schalen kunnen 
een temperatuur bereiken van 350 ºC tot wel 400 ºC! 
Werk ook altijd met snijplanken; dat is hygiënisch en 
beschermt je messen en het keukenblad.

JE KEUKENBLAD

Ga je je keukenblad nog kopen? Bedenk 
dan dat op matte effen kleuren vet en 
(kalk)vlekken eerder zichtbaar zijn.

TIP

Onderhoudsoverzicht

MOOI HOUDEN
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bewuste keuze #GREENGRIDZ basismateriaal

TopLaminate®

DecorTop®

TopCore®

t
c
s

29
01

26

Dekton®d

Keramieke

Granietf

Composietsteeni 29
01

32

Fenix®k 29
01

29

Houtv 29
00

73

Rvsr 29
01

28 Scan de QR-code voor 
het onderhoudsadvies.

KEUZEHULP
ONDERHOUDS-
MIDDELEN



Inverno Groove Beige Arizona

JE IDEALE KEUKENBLAD IS GROEN!
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Greengridz

DEKKER EN
GREENGRIDZ
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Wist je dat bij 
de productie van 
GREENGRIDZ 60% 
minder CO2 wordt 
uitgestoten?

Ook in de keuken kun je duurzame 
keuzes maken. Bijvoorbeeld voor een 
waterbesparende kraan of energiezuinige 
apparatuur. Maar weet je dat je keukenblad 
óók duurzaam kan zijn? Met Greengridz! 
Een werkblad dat niet alleen ideaal is in 
de keuken, maar ook nog eens groen is.

Ideale eigenschappen
Greengridz is stootvast en watervast. Het materiaal 
is licht van gewicht, en de platen zijn tot maar liefst 
520 x 120 cm uit één stuk. Om maar een paar ideale 
eigenschappen te noemen … Omdat Greengridz kan 

worden afgewerkt met TopLaminate, DecorTop of Fenix 
NTM, zijn heel veel kleuren en structuren mogelijk. Zo 
past Greengridz dus in elke trend. Maar voor welke 
kleur je ook kiest, het keukenblad is altijd groen. 
Want Greengridz draagt het FSC®-keurmerk, en het 
productieproces is milieuvriendelijk.

Groen
We beseffen het allemaal: materiaalgebruik is eindig. 
Met Greengridz werken we aan een circulaire economie 
en verbruiken we 60% minder hout. Toch is het een 
heel stevig en sterk werkblad. Het plaatmateriaal wordt 
gemaakt van hout van Europees Staatsbosbeheer, en bij 
de productie wordt 60% minder CO2 uitgestoten. Geen 
wonder dat Dekker Zevenhuizen voor dit keukenblad 
de Nationale Innovatie en Duurzaamheidsprijs heeft 
gewonnen!

Greengriz | www.dekkerzevenhuizen.nl/greengridz

t c k
bewuste keuze #GREENGRIDZ basismateriaal
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3

Dekker Trend Centre
Kijken, voelen, testen

In het Dekker Trend Centre (DTC) kun je kijken, voelen en 
testen (maar niet kopen). Het DTC is een experience op 
zich, waar je wordt ondergedompeld in de laatste trends, 
kleuren en materialen. Wandelend langs de keukenbladen, 
spoelbakken en kranen ontdek je steeds meer jóuw stijl. 

Ongedwongen rondkijken
Bij de keukenadviseur geven stickers op de 
monsterstukken van de keukenbladen een beeld van de 
hele plaat. Kies je voor een expressieve kleur? Dan kun 
je beter in het DTC komen kijken. Want we hebben nu 
nog meer grote platen staan. Zo kun je ervaren hoe je 
keukenblad eruit komt te zien. 

Maak een afspraak voor je bezoek: 
www.dekkertrendcentre.com.

Wat is allemaal mogelijk met maatwerk? 
Hoe ziet de kleur er in het echt uit? En hoe 
voelt het materiaal eigenlijk aan? 



Joca
de rand maakt het verschil

www.dekkerzevenhuizen.nl/joca

Niets zo fijn als een keukenblad dat onderhoudsvriendelijk en hitte-, vlek-, en krasbestendig is. Evora Ceramics is dat 
én meer. Namelijk heel mooi! De beton- en steenkleuren hebben een unieke uitstraling. En de Joca? Die geeft een 
unieke finishing touch aan het blad én voorkomt eventuele stootschade aan de rand. Een subtiele metalen strip in de 
rand van je keukenblad in precies dezelfde kleur als je kraan en/of spoelbak: Gold, Copper, Gun Metal of Rvs!e

GOLD COPPER GUN METAL RVS

Evora Ceramics Verde 
Alpi met randafwerking 
Joca in Gold


