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Voor mij moet mijn keuken  

net zo individueel  
   zijn als ik.

FEELGOOD- 
KEUKENS

Wat is de essentie van een keuken?  Hij moet er
mooi uitzien, en het middelpunt zijn bij het koken, 
kletsen en genieten. Een keuken moet u het werk 
vergemakkelijken en zorgen voor orde en overzicht.
En bovendien optimaal aansluiten bij u, uw wensen en 
behoeften. Maar natuurlijk ook uw stijl weerspiegelen 
en passen binnen uw budget. In dit magazine vindt u 
uitgebreide inspiratie om uw keuken als persoonlijke 
leefruimte perfect volgens uw wensen vorm te geven. 

Laat u inspireren! 

Individuele details, precies zoals u het wilt.
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Onze keukens overtuigen met hoogwaardige materialen:

Voor de hoogste kwaliteit worden 
de fronten in meerdere lagen hoog-
glanzend of softmat gelakt. 

Hout is een oorspronkelijk en zuiver 
natuurproduct dat warmte en 
geborgenheid uitstraalt. 

Glas is zeer hoogwaardig oppervlak 
dat aan de achterzijde gelakt is.

HPL is extreem slijtvast én onder-
houdsvriendelijk dankzij de  
anti-fingerprintcoating.

Gebruikte werkbladen dan wel
wangelementen, dikte in mm.

Gecombineerde lagen van harsen, lak 
en metaaldeeltjes maken het front 
magnetisch. 

Een zowel onderhoudsvriendelijk
als slijtvast oppervlak, naar keuze 
uitgevoerd in hoogglans of softmat. 

Elk van deze handmatig vervaardigde 
fronten heeft een oppervlak van echt 
cement en is een uniek exemplaar. 
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De afgelopen jaren 
heeft de keuken een enorme 

verandering doorgemaakt. Tegenwoordig 
is het niet meer alleen een ruimte waar 
wordt gekookt; de keuken groeit steeds 

meer uit tot het hart van de woning waar zich 
een groot deel van het huiselijke leven afspeelt. 

De moderne keuken ontwikkelt zich steeds 
verder richting een ‘leefruimte’ die vloeiend 
overloopt in het woongedeelte. Hier kom je 
bij elkaar en breng je waardevolle tijd door 

met het gezin of met vrienden. 
Gezelligheid en genieten 

staan daarbij centraal. De tijd dat we 
samenzijn is kostbaar en brengen

 we daarom door op een plek waar 
we ons prettig voelen: 

de keuken - het middelpunt 
van ons dagelijks leven. 

Dit middelpunt geven wij vorm – 
met hart en verstand!
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In de keuken wordt gekookt. Zo was het vroeger. Inmiddels is de keuken uitgegroeid tot   

het levendige middelpunt en een kleine feelgood-oase in de woning. Koken, lezen, praten, 

lachen, leven, ontspannen, werken – hier speelt het leven zich af. Daarom krijgt deze ruimte

een steeds grotere rol. 

Met uw keuze voor een keuken kiest u ook voor een belevingswereld. De uitstraling van   

de keuken is tenslotte als een visitekaartje van uw individuele stijl en daarmee ook van

alle gebruikers. En of u nu single bent, een groot gezin heeft of kookliefhebber bent –

bij Interliving vindt iedereen de juiste keuken. Ontdek het in dit magazine...

VOOR UW LEVEN IN DE KEUKEN 
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1  Interliving-keukenserie 3039 
verwondert door de perfecte 
harmonie tussen koken en 
wonen.

2 Interliving keukenserie 3047 
scoort door zijn compromisloze 
elegantie

3 Interliving keukenserie 3030 
verbindt tijdloos design met 
functionaliteit

Dankzij de gecontroleerde kwaliteit en 5 jaar garantie* weet u zeker dat u 

jarenlang plezier heeft van uw keuken. U heeft ruime keuze uit programma's,  

series, materialen en stijlen. Ontwerp samen met onze professionele 

keukenadviseurs uw droomkeuken op basis van uw individuele wensen en ruimte. 

Stap binnen in de veelzijdige wereld van Interliving – mijn keuken op maat.

ONTDEK DE WERELD
VAN INTERLIVING KEUKENS

*volgens garantiebepalingen van de fabrikant
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INTERLIVING KEUKENPROGRAMMA 3210 & 3150  
SERIE 3039



9



10

1 De hoge kastenwand met binnenlades, bakoven en 
koelkast, verbindt de keuken met de woonkamer.

2 Het extra dikke werkblad in eikendecor Vulkaan scheidt 
het kookgedeelte van het spoelgedeelte op een leuke 
decoratieve manier.

3 Volledig uittrekbare lades geven ruimte en overzicht.

4 De exclusieve opbouwspoelbak en keukenkraan 
zijn elegant zwart afgewerkt en van hoogwaardig 
materiaal. 

Interliving keukenserie 3039 maakt indruk met zijn 

huiselijke inrichting in de hoge kastenwand en met 

het kookeiland. Beide hebben veel opbergruimte

en mooie optische details, waardoor ze zowel 

oogstrelend als functioneel zijn. Alles is van

hoge kwaliteit, waardoor de keuken robuust,   

onderhoudsvriendelijk en duurzaam is

DE LEEFKEUKEN
VAN NU

INTERLIVING KEUKEN-
PROGRAMMA 3210 & 3150
SERIE 3039

1

332
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3210 Laklaminaat Arcticwit softmat

3150 eikendecor Vulkaan

GREEPLIJST 621 Zwart geëloxeerd

4

100
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INTERLIVING KEUKENPROGRAMMA 3670 & 3410

KASTHOOGTE 900 MM
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1

1 Keukenmachine, espressoapparaat of sapcentrifuge; veel 
keukenapparaten zijn uitgegroeid tot heuse lifestyle-objecten. 
Wilt u ze opbergen, maar er makkelijk bij kunnen? Dan biedt een 
opzetkast met liftdeur uitkomst.

2	 Verlichte	greepprofielen	onderstrepen	het	rustige	beeld	van	de	
doorlopende zij- en apparatenkasten.

GREEPLOOS
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Wie de trend van een opgeruimd, rustig 

keukenbeeld met grote oppervlakken wil 

volgen, kan er niet omheen: zij- en

apparatenkasten met doorlopende deuren.

Een minimalistische uitstraling die wordt

versterkt	door	de	verlichte	greepprofielen.	

Het Eikendecor Barriqué van het werkblad 

geeft een bijpassend contrast en komt ook 

terug in het wandrek.

VOOR EEN MODERNE 
LICHTE UITSTRALING

INTERLIVING 
KEUKENPROGRAMMA 3610

25

3610 Lak Wit hoogglans

WERKBLAD Eikendecor Barriqué
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3210 Laklaminaat wit softmat

3210 Laklaminaat kwartsgrijs softmat

WERKBLAD Kwartsgrijs

Interliving keukenserie 3032 is uitermate functioneel en

oogt modern en elegant in deze lichte en sobere kleuren.

De combinatie van wit softmat en kwartsgrijs softmat voor 

fronten, en kwartsgrijs voor werkblad en plinten geeft een 

stijlvolle, puristische en uitnodigende uitstraling. Dankzij de   

harmonieuze en perfect op elkaar afgestemde kleuren voelt  

u zich in deze keuken direct thuis. 

CONTRASTRIJK 
EN TIJDLOOS 

INTERLIVING 
KEUKENPROGRAMMA 3210 
SERIE 3032
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GREEP 217 Zwart, metaal
3

1    De exclusieve ingebouwde spoelbak 
met kraan in stijlvol zwart inspireert 
door hoogwaardige materialen en 
puristisch design.

2     De lades met softclosemechanisme 
lopen vederlicht en vallen geruisloos 
dicht.

3   De apothekerskast in het halfhoge  
 kastelelement biedt eenvoudig  
 bereikbare opbergruimte.
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1

Dit	front	in	eiken	Grafietzilver	laat	zich	

makkelijk combineren en kunt u op heel veel 

manieren toepassen. Bijvoorbeeld zoals hier: 

ton-sur-ton in combinatie met zwarte  

elementen. Dit front biedt tal van mogelijk-

heden en overtuigt daarbij met zijn  

expressieve nerf – ton-sur-ton uitgevoerd,  

of zoals hier met zwarte elementen.

EIKENDECOR  
GRAFIETZILVER
GEEFT KARAKTER

INTERLIVING KEUKEN-
PROGRAMMA 3110

3110	Eiken	Grafietzilver
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3

1 De oven bevindt zich uit het zicht vanaf de 
woonkamer in de apparatenkast aan de 
zijkant van het keukenblok.

2	 Greeplijstprofiel	G	675	combineert	de	
voordelen van een geïntegreerde greeplijst 
met die van een klassieke greep.

3 Veel ruimte in de ladekasten dankzij een 
slimme indeling.

900 MM KASTHOOGTE
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INTERLIVING KEUKENPROGRAMMA 3170 & 3150    
SERIE 3040 
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1 Perfecte opbergruimte voor bijvoorbeeld een lange bezem, 
stofzuiger en andere zaken.

2 In deze onderkast past een extra ruim uittrekelement waar 
je ideaal hoge dingen in kan opslaan.

3 Een oplossing voor iedereen die zijn bijkeuken in dezelfde 
uitstraling en kwaliteit wil uitvoeren als zijn keuken. Hier de 
Interliving keukenserie 3041.
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Wat voor een bijkeuken heeft u graag? Dat is natuurlijk afhankelijk van de ruimte 

en uw persoonlijke behoefte. Met dit ontwerp en slimme oplossingen heeft u de 

wasmachine op een ideale werkhoogte en creërt u plek voor alle schoonmaak-

spullen.	De	keuken	heeft	een	industriële	look	met	de	fronten	Saffiergrijs	cement	

en de kasten die van binnen kwartsgrijs zijn.

ALLES OPGEBORGEN IN DE BIJKEUKEN

INTERLIVING BIJKEUKENPROGRAMMA 3170 
SERIE 3041
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1

2

Interliving keukenserie 3031 fascineert met zijn 

uitzonderlijke design en de indrukwekkend functionele 

indeling. Kast, front en plint van de keuken zijn 

uitgevoerd in puristisch zwart softmat met anti-

fingerprintoppervlak.	De	bovenkasten,	het	werkblad	

en de bar zijn afgewerkt in aantrekkelijk Cuba 

notenhoutdecor. De combinatie van deze kleuren 

geeft een speciale uitstraling met krachtige charme. 

Highlights in deze keuken zijn de praktische bar,  

open kastelementen en wandplanken. 

PURISTISCH 
STATEMENT

INTERLIVING KEUKEN-
PROGRAMMA 3340 & 3250 
SERIE 3031

3340 Zwart softmat

3250 Cuba notenhoutdecor 

WERKBLAD Cuba notenhoutdecor
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1 Het extra dikke en extra verhoogde bardeel 
nodigt uit om samen te koken of van een 
kleine maaltijd te genieten.

2 De overzichtelijke bovenkasten met klepdeur 
zijn eenvoudig elegant en comfortabel in 
gebruik.



3320 Wit softmat/Eikendecor Vulkaan

3150 Eikendecor Vulkaan

12

26

1 Deze decoratieve wandkasten met 
schuifdeuren geven een moderne 
uitstraling.

2 De contrasterende randen op de keuken-
deur en ladefronten in Vulkaneiken decor 
passen perfect bij de handgrepen.

1
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EEN CREATIEF ONTWERP

INTERLIVING KEUKEN-
PROGRAMMA 3320 & 3150

Expressieve materialen gecombineerd met een creatief 

ontwerp. Wie dit belangrijk vindt in zijn keuken, zal deze 

keuken kunnen waarderen met de combinatie van wit 

softmat en Vulkaaneiken decor. De open uitstraling

en planning geven deze woonkeuken een moderne 

designlook.
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2

1

Interliving keukenserie 3034 is een droom  

van visuele en functionele eigenschappen. 

Gecombineerd zorgen de fronten in wit 

hoogglans en metaalkoperoxide decor voor 

een extravagante uitstraling. Werkblad, nis 

en wandplanken zijn eveneens uitgevoerd in 

kopertint. Dankzij de contrastrijke kleuren-

combinatie is deze keuken een eigentijdse 

blikvanger. Sobere grepen in metaaloptiek 

maken het tijdloze design compleet.

KRACHTIGE
ELEGANTIE 

INTERLIVING KEUKEN-
PROGRAMMA 3230 & 3290 
SERIE 3034

GREPEN 560 Greeplijst metaaloptiek
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3
1  Eenvoudig bereikbare 

opbergruimte in zowel de hoge 
kasten als andere kastelementen.

2 De exclusieve bovenkasten 
maken dankzij hun extra hoge 
ontwerp optimaal gebruik van de 
beschikbare ruimte.

3 Lades met licht lopende 
ladegeleiders door het softclose-
mechanisme bieden optimale 
bereikbaarheid en overzicht. 

3230 Laklaminaat wit hoogglans

3290 Koperoxidedecor 
WERKBLAD Koperoxidedecor



30

Naast de 900 mm hoge kasten ziet u in deze Interliving-keuken beeld-

bepalende kastelementen. Dit creëert een nog vloeiender overgang 

naar de woonkamer. Dankzij de zeer lage plint in combinatie met de 

kasthoogte van 900 mm ontstaat behalve een ideale werkhoogte met 

enorme opbergruimte ook een keuken in onderscheidende stijl.

DESIGN ONTMOET OPBERGRUIMTE  

De 900 mm hoge kast is nu ook greeploos 

mogelijk. In de kast geïntegreerde greeplijsten 

maken de keuken nog strakker en rechtlijniger. 

U kunt ook kiezen voor greeplijsten met 

eigentijdse ledverlichting; een volledig nieuwe 

dimensie in keukenarchitectuur.

DE KUNST VAN HET 
WEGLATEN

900 MM KASTHOOGTE
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GREEPLOOS 900 MM KASTHOOGTE
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1

2

Interliving keukenserie 3033 heeft een zeer elegante 

uitstraling en scoort hoog op functionaliteit.

De combinatie van het hoge kast-element en de 

bovenkasten	in	laklaminaat	cement	saffiergrijs	en	

het eilandelement in laklaminaat cement antraciet 

verleent	deze	keuken	een	extravagante	flair.	Bijzonder	

kenmerkend in deze Interliving keuken zijn de extra 

hoge bovenkasten en het exclusieve wandrek.

STIJLVOL GRIJS IN 
NIEUWE NUANCES

INTERLIVING 
KEUKENPROGRAMMA 3170 
SERIE 3033

GREEPLOOS
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1 Achter de strakke deur van de 
hoge kast gaan vier praktische 
binnenlades schuil.

2  Greeploze fronten onderstrepen 
het stijvolle design. 

3 Het asymmetrische en extra dikke 
barblad nodigt uit om aan te 
schuiven bij het koken, er thuis te 
werken of van een kleine maaltijd 
te genieten.

3170 Laklaminaat cement antraciet

3170	Laklaminaat	cement	saffiergrijs

WERKBLAD Cement antraciet
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1  Een slimme hoekkastoplossing met draaiplateaus 
benut de beschikbare opbergruimte 
optimaal en is ideaal voor pannen en zware 
keukenbenodigdheden.

2 Exclusieve wandrekken met designlegplateaus 
maken deze prachtige sfeervolle keuken compleet.

3 Tot de bijzondere kenmerken van Interliving 
keukenserie 3003 horen de extra hoge 
bovenkasten, die enorm veel extra opbergruimte 
bieden.

Interliving keukenserie 3003 brengt niet alleen het 

gezin bij elkaar, maar voegt ook keuken en woonkamer 

samen. Hier is opbergruimte voor zowel borden, 

pannen en bestek, maar ook voor persoonlijke 

voorwerpen in de toegankelijke regaalelementen. 

Het witte front in hoogglanzend laklaminaat kunt u 

helemaal volgens uw eigen smaak combineren met vijf 

verschillende kleuren houtdecor. Deze keuken is meer 

dan een plek waar gerechten worden bereid; het is  

het hart van het huis. 

UITNODIGEND HUISELIJK

INTERLIVING KEUKEN-
PROGRAMMA 3250 & 3240 
SERIE 3003
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3250 Cuba notenhoutdecor 

3240 3D laklaminaat wit

900 MM KASTHOOGTE
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INTERLIVING KEUKENPROGRAMMA 3610 & 3850
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Decors en materialen uit de natuur, zoals steen- 

eiken, zijn bij deze keuken op indrukwekkende

wijze gecombineerd met beton. De betonlook is een

onconventioneel designstatement. Het komt terug

in fronten en aan de binnenzijde van de kasten.

Het prachtige opvallend gepositioneerde barelement 

komt de combinatie van beide expressieve decors 

bijzonder goed tot zijn recht.

GEÏNSPIREERD 
DOOR DE NATUUR

GREEPCOMBINATIE 823 
Rvs-look gekarteld

INTERLIVING 
KEUKENPROGRAMMA 3280
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3280 Betonlook

ACCENTEN Steeneiken

1 Pure harmonie zowel aan de buiten- 
als aan de binnenkant: het betondecor 
wordt binnenin de kast voortgezet. 

2 De structuur van de grepen past goed 
bij de koele betonlook.

900 MM KASTHOOGTE
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3170 Cementlook antraciet 

WERKBLAD Kernbeuken

GREEPCOMBINATIE 848 
Titaniumoptiek geborsteld
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1

+32% ruimte
1 Een praktische hoekkast met 

carrousel	maakt	efficiënt	gebruik	van	
elke hoek in uw keuken.

2 Met een kast die 15 cm dieper is dan 
normaal krijgt u extra opbergruimte. 
Onder de inductiekookplaat kunnen 
zelfs ladekasten worden geplaatst.

Bent u liefhebber van de eigentijdse cementlook,

maar wilt u niet investeren in het originele materiaal?

Dan is dit front voor u de juiste keuze! In antraciet en in 

combinatie met kernbeuken ontstaat een keuken met 

evenwichtige contrasten. Omdat dit front een authentieke 

reproductie betreft, blijft gegarandeerd voldoende budget 

over voor de verdere inrichting van uw keuken en kunt u 

toch genieten van een bijzondere uitstraling.

CEMENTLOOK TOT IN 
PERFECTIE

INTERLIVING 
KEUKENPROGRAMMA 3170
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3340 Zwart softmat 

WERKBLADEN/NIS/
LADEFRONTEN Betonlook



2

1

43

1 Blikvangers in deze keuken zijn de lades en 
het extra dikke deel van het werkblad. 

2 Het extra dikke werkblad vormt een bar en 
is bijzonder handig om aan te werken of te 
eten in de keuken.

Interliving keukenserie 3047 fascineert vanaf het 

begin door het mooi ontwerp van het kookeiland

en de hogekastenwand met spoelgedeelte in nis.

Dit moderne design nodigt uit om veel tijd in door

te brengen en om lekker te koken. De zwarte fronten 

ogen en voelen zacht in combinatie met de lichte 

betonkleur van de nis, lades en het werkblad. 

MOOI ONTWERP IN 
DE TRENDKLEUR ZWART

INTERLIVING    
KEUKENPROGRAMMA 3340       
SERIE 3047
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1 De geschuurde oppervlaktestructuur 
verleent de keuken een expressieve 
uitstraling.

2	 De	gefelste	randen	reflecteren	het	
licht op een bijzondere manier en 
onderstrepen de fascinerende rvs-look.

Ongebruikelijke ideeën geven uw keuken een verfrissende 

touch. De keuken uit het programma 3360 in geschuurd 

rvs, gecombineerd met Cuba notenhoutdecor, maakt 

indruk met meerdere bijzonderheden. Bijvoorbeeld de 

spannende mix van gesloten kasten en open elementen 

en het beeldbepalende hogere kastelement.

Deze Interliving-keuken designstatement bij uitstek.

UITGESPROKEN KARAKTER

INTERLIVING KEUKENPROGRAMMA 
3360 & 3250
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3360 Rvs geschuurd

3250 Cuba notenhoutdecor

900 MM KASTHOOGTE
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1

1 Onder de kookplaat is ruimte 
gereserveerd voor alles wat snel bij 
de hand moet zijn.

2 In combinatie met een dun werkblad 
komt de greeploze keuken bijzonder 
goed tot zijn recht.

3 Open kasten met geïntegreerde 
verlichting zijn de blikvangers – 
vooral in zwart.

Hier ziet u hoe door consequent te spelen 

met zwart en wit een indrukwekkende 

keuken kan ontstaan. Dit front in beton 

wit vormt een geweldige tegenpool 

van de zwarte elementen. Verlichte 

greeplijsten en open kastelementen met 

geïntegreerde verlichting geven deze 

verder puristische keuken sfeervolle 

accenten. 

TERUGGEBRACHT 
TOT DE ESSENTIE

INTERLIVING 
KEUKENPROGRAMMA
3280



47

253 3280 Beton wit

GREEPLOOS
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3610 Lak	Grafiet	hoogglans
3150 Eikendecor Sierra

1 Het asymmetrisch geplaatste 
barblad nodigt uit om aan te 
helpen met koken of te eten. 

2 De open nis onder de bovenkast 
vormt een decoratief accent in de 
keuken. 

3 Makkelijk bereikbare opslagruimte 
in de boven- en onderkasten. 
het exclusieve front in kleur 
eikendecor Sierra geeft een 
warme uitstraling.
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HOOGGLANS EN HOUTDECOR

Interliving keukenserie 3046 geeft u veel bewegingsvrijheid en

gebruiksgemak. Dit ontwerp straalt design en huiselijkheid uit.

De	mooie	combinatie	van	hoogglans	lak	in	grafietgrijs	met	het

exclusieve eikendecor Sierra brengt warmte en sfeer.

De keuken gaat naadloos over in de woonkamer, waardoor

koken een hoogtepunt wordt voor het hele gezin.

INTERLIVING 
KEUKENPROGRAMMA 3610 & 3150 
SERIE 3046
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1  Volledig uittrekbare lades en binnenlades met 
ladeindelingen geven veel overzicht.

2  Chic is het slanke werkblad dat doorloopt in de 
zijpanelen. De kleur cement agaatgrijs vormt 
een aansprekend contrast met het zwarte 
eikendecor van de fronten. 
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Functionele indeling en buitengewoon design. 

Deze keuken uit de serie 3150 eikendecor Nero geeft 

een ultiem loftgevoel door compromisloos design. 

Achter de greeploze fronten zitten binnenlades met veel 

opbergruimte en handige indelingen. De achterwand 

met extra hoge kasten zijn een indrukwekkend element 

en onderstrepen het designkarakter van deze keuken. 

Alles bij elkaar een droomkeuken voor de ambitieuze 

hobbykok.

LOFTGEVOEL

3150 Eikendecor Nero

WERKBLAD Cement agaatgrijs

INTERLIVING 
KEUKENPROGRAMMA 3150
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1

PERFECTIE TOT IN DE DETAILS
Interliving keukenserie 3028 heeft een moderne en elegante 

uitstraling, vernuftige design details en functionele eigen-

schappen. De gelakte fronten in platinumgrijs softmat vormt 

in combinatie met het werkblad en nis in eikendecor Barrique 

een	verfijnd	en	uitnodigend	geheel. De harmonie maakt deze 

keuken tot een ware feelgood-oase. Markant is het exclusieve 

wave-bovenkastelement met deur.

INTERLIVING     
KEUKENPROGRAMMA 3410 
SERIE 3028
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2

1 Een exclusieve highlight is dit 
markante wave-kastelement 
met deur.

2 Ruime lades met 
softclosemechanisme maken 
alles optimaal bereikbaar.

3410 Platinumgrijs softmat

WERKBLAD Eikendecor Barrique
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3730 Wit hoogglans 

WERKBLAD Zwart PRO

GREEPLOOS
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1 Blikvanger: de hoogwaardige 
spoelbak van graniet en de wand 
in decor Rusty Steel.

2  Exclusieve, praktische hoekkast 
met liftkolom die met één druk 
op de knop omhoog schuift.

EEN KEUKEN 
VOL HIGHLIGHTS
Zwart-witcombinaties zijn ware klassiekers en altijd

een lust voor het oog. Hier ziet u contrasten tussen

de hoogwaardige fronten van echt glas, glazen design-

deuren met aluminiumframe in matzwart en de zwarte 

greeplijsten. De achterwand met de uitstraling van 

roestkleurig staal maakt het plaatje compleet.

3730 Wit hoogglans 

WERKBLAD Zwart PRO

INTERLIVING KEUKEN-
PROGRAMMA 3730
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GESLAAGDE VERBINDING
Interliving keukenserie 3024 maakt indruk 

met zijn duidelijke functionaliteit en speciale 

visuele kenmerken die voor een uitzonderlijke 

uitstraling zorgen. Als highlight in het design 

van de keuken is er de contrastrijke combinatie 

van de zwarte matgelakte fronten met het 

werkblad en de open kastelementen in 

natuurlijk wild eikendecor. Door het geslaagde 

samenspel van deze donkere en lichte kleur-

accenten oogt de keuken uiterst stijlvol. 

De warme uitstraling geeft de ruimte een 

sfeervolle ambiance.

1 Het decoratieve open kastelement 
tussen de hoge kasten zorgt voor 
een luchtige touch. 

2 De antracietkleurige binnenlade 
gaat schuil achter de greeploze 
deur.

3 De lage bovenkast met 
klepdeur zorgt voor optimale 
bereikbaarheid.

INTERLIVING KEUKEN-
PROGRAMMA 3410 
SERIE 3024

GREEPLOOS
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3410 Zwart softmat

WERKBLAD Natuurlijk wild eikendecor
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Kijkt u nog eens goed; de fronten van deze grijze 

keuken zijn tweekleurig. Dit combineert prachtig met 

het donkere werkblad. En samen met de verlichting 

onder het werkblad en in de bovenkasten maakt het 

deze Interliving-keuken bijzonder en sfeervol.

EEN KEUKEN MET KLASSE

1 De zwarte spoelbak en kraan passen 
perfect in deze moderne keuken.

2 Lades met binnenlades voor extra  
veel opbergruimte.

3 Het donkere werkblad sluit naadloos 
aan op het moderne design.

INTERLIVING KEUKEN-  
PROGRAMMA 3260 & 3210
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3260 Grafiet 
3210 Platinumgrijs softmat

GREEPLOOS
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3110 Platinumgrijs

3110 Lavendel

WERKBLAD Zilveresdoorn
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1 De bovenkasten in zachte 
lavendeltint en met geïntegreerde 
verlichting in de bodem.

2 Mooi van nature is het werkblad  
in zilveresdoorn. 

3 Feelgood-design dat ook nog eens 
veel opbergruimte biedt.

Geïnspireerd door Scandinavisch design – straalt deze keuken 

een uitnodigende vriendelijkheid en jeugdige frisheid uit.

Dit	effect	wordt	versterkt	door	de	lavendelkleurige	bovenkasten	

en open kastelementen, de zitbank in zilveresdoorn die slim is 

geïntegreerd in het keukeneiland, en met de subtiele verlichting 

onderaan de bovenkasten. Deze keuken heeft een bijzondere 

feelgood-sfeer.

DE	FRISSE	KEUKEN-
STIJL UIT SCANDINAVIË 

INTERLIVING    
KEUKENPROGRAMMA 3110
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In deze keuken ziet u de invloed van sfeervolle  

kleuren. De combinatie van hennarood met steen-  

eiken straalt harmonie uit en creëert een behaaglijke 

sfeer. Het keukeneiland is elektrisch in hoogte verstel-

baar en kan worden aangepast aan de lichaamslengte 

– dat maakt het werken in deze keuken voor iedere 

huisgenoot comfortabel. Bovenkasten afgewisseld 

met open kastelementen en het halfhoge

kastenelement vormen een smaakvol stijlelement. 

PERFECTE HARMONIE 
MET HENNAROOD EN 
STEENEIKEN

3110 Hennarood

3150 Steeneiken

1 Grepen in rvs-look met afgeronde hoeken 
onderstrepen het vriendelijke karakter van 
deze keuken.

2  Krachtig design in het detail: kraan en 
spoelbak zijn volledig zwart.

GREEPCOMBINATIE 836
Rvs-look

INTERLIVING KEUKEN- 
PROGRAMMA 3110 & 3150
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Kleur... 
voor de keuken.

Kleur is
inspiratie, stimulans, creativiteit. 

Kleur is leven en biedt vrijwel oneindige
mogelijkheden voor unieke creaties. 

Warme tinten hebben een stimulerende 
werking, koelere kleuren eerder 

een kalmerende. Ton-sur-ton creëert 
harmonie; een goed contrast 

juist boeiende accenten. 
Kortom: er is niets dat zoveel 
invloed heeft op de sfeer van 
een ruimte als kleur. Ontdek 

ons kleurconcept en vind 
precies uw keuken.
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Uw keuze.
Maak uw keuze uit 19 kleuren en 5 frontvormen – individueel naar uw eigen smaak!

Magnolia Sahara Lava Magma Avocado Olijf Brem Curry HennaroodWit Rozenbottel

OpaalArcticwit GrafietPlatinumgrijs DiepblauwBlauwe bes Zwart

Programma 3410 Programma 3680 Programma 3640Programma 3630

Kwartsgrijs
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1 Het originele, hangende 
rekelement boven het kookeiland 
onderstreept het eigentijdse 
industriële design. 

2  Door kasten met deuren aan de 
achterzijde biedt het eiland extra 
veel opbergruimte.

3  Dubbel praktisch: push-
to-openfunctie en anti-
fingerprintcoating.

GREEPLOOS
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3340 Zwart softmat

WERKBLAD/ZIJWAND	Marmerdecor grijs

EXTRAVAGANT 
INDUSTRIEEL
Interliving keukenserie 3035 is een heus design-

statement dat indruk maakt door materiaal- 

gebruik, kleur en functionele indeling. U ziet een 

contrastrijke, maar zonder meer harmonieuze 

keuken die een lust is voor het oog. De greeploze 

fronten, tot op de grond doorlopende werkblad 

en metalen plafondrek dragen bij aan de speciale 

uitstraling. 

INTERLIVING KEUKEN-
PROGRAMMA 3340 
SERIE 3035
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1

Interliving keukenserie 3029 inspireert met zijn moderne landelijke sfeer en 

de innovatieve functionaliteiten. Het hoge kastelement de plint, werkbladen 

en achterwand zijn uitgevoerd in eikendecor Vulkaan. Landelijke fronten in 

puristisch wit softmat geven een fris accent. Tot de visuele highlights behoren 

de fraaie glazen bovenkasten, de metalen grepen in antiek antraciet en het 

exclusieve, open kastelement in stijlvol kwartsgrijs op de kop van het eiland.

MODERNE LANDELIJKE SFEER

INTERLIVING KEUKENPROGRAMMA 3370 & 3150 
SERIE 3029
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2

3

3370 3D laklaminaat wit mat

3150 Eikendecor Vulkaan

WERKBLAD  Eikendecor Vulkaan

1 Royale lades voor optimale 
bereikbaarheid en overzicht. 
Dankzij het softclosemechanisme 
lopen ze vederlicht en vallen 
geruisloos dicht. 

2 De exclusieve open kast op de kop 
van de spoelunit is een perfect 
plek voor kookboeken en vaak 
gebruikte voorwerpen.

3 Praktische onderkasten aan de 
achterzijde van de spoelunit 
geven extra opbergruimte.



70

3410 Diepblauw softmat

3850 Eiken champagne
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3410 Diepblauw softmat

3850 Eiken champagne

THUISGEVOEL MET 
EEN UNIEKE TOUCH

Het magische diepblauw verleent in 

combinatie met het natuurlijke houten 

front in eiken champagne een stijlvolle en 

tegelijk huiselijke uitstraling. Dit centrale 

eiland biedt heel veel opbergruimte, een 

royaal werkblad en fungeert tegelijk als 

perfecte roomdivider met de woonkamer. 

GREEPCOMBINATIE 845
Rvs-look

INTERLIVING KEUKEN-
PROGRAMMA 3410 & 3850
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INTERLIVING KEUKENPROGRAMMA 3680 & 3150 
SERIE 3036
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1 De wandplanken tussen de hoge 
kasten geven een decoratief accent. 
De onderste nis is ideaal voor een 
keukenmachine of magnetron. 

2 De fraai vormgegeven, mat zwart 
geëloxeerde metalen grepen 
onderstrepen het stijlvolle design.

3 Naast de lades aan de binnenkant 
beschikt het eiland aan de 
achterzijde over extra veel 
opbergruimte dankzij extra kasten. 

4 Het exclusieve open kastelement 
aan het einde van de grote 
eilandunit is de perfecte plek 
voor kookboeken en decoratieve 
voorwerpen.

3680 Wit softmat

3150 Steeneikendecor 
WERKBLAD Steeneikendecor
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PURISTISCH	NATUURLIJK	–	
TIJDLOOS ELEGANT

Interliving keukenserie 3036 weet met lichte kleuren een 

warme sfeer te creëren. Een ambiance die elke dag weer 

uitnodigt om er lang te verblijven en heerlijke gerechten te 

bereiden voor uw dierbaren. Door de combinatie van steen-

eikendecor en wit softmat gelakte fronten komt in deze 

keuken natuurlijke charme samen met puristische elegantie 

en ontstaat een harmonieus en stijlvol geheel.

INTERLIVING KEUKEN-
PROGRAMMA 3680 & 3150 
SERIE 3036



1

2

40

76

3640 Wit softmat 
WERKBLAD zwart PRO

1 Fraai vormgegeven grepen 
in rvs-look onderstrepen de 
nostalgische uitstraling.

2 De wandplank boven de spoelbak 
biedt ruimte voor mooie of 
praktische dingen. 

3 De transparantie van de glazen 
bovenkasten zorgt voor een open 
sfeer. 
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Interliving keukenserie 3023 wordt 

gekenmerkt door een klassieke en 

elegante vormgeving. Opvallend zijn de 

zeer moderne stijl en optimale functio-

naliteit naast accenten die zorgen voor 

een traditionele touch. Deze keuken is 

uitgevoerd in gelakt wit softmat.

Het hoogwaardige, donkere werkblad 

vormt daarmee een krachtig contrast

als tegenhanger voor de warme

lichtheid van de rest van deze keuken. 

CHARMANTE 
ACCENTEN

INTERLIVING KEUKEN-
PROGRAMMA 3640 
SERIE 3023



1

78

Interliving keukenserie 3044 combineert de landelijke 

stijl en vorm met een moderne trendy kleur. Met handige 

functies en mooie elementen nodigt dit ontwerp uit om 

veel tijd in te spenderen aan koken en eten. De fronten 

hebben	een	zachte	matte	grafietkleur	en	worden	

gecombineerd met beukendecor. De glasdeuren zijn 

voorzien van matglas en geven de keuken net dat beetje 

extra sfeer.

LANDELIJK EN STIJLVOL

INTERLIVING     
KEUKENPROGRAMMA 3390 
SERIE 3044
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1 Ruime overzichtelijke lades onder de 
kookplaat.

2 De greeploze glasdeuren open je 
gemakkelijk door het push-to-open functie.

3 De exclusieve open kast op de kop van 
het eiland is perfect voor kookboeken of 
keukenbenodigdheden die gezien mogen 
worden.

4	 Deze	maatwerk	buffetkast	in	de	stijl	
van uw Interliving-keuken geeft extra  
opbergruimte.

3390 3D-laklaminaat	Grafiet	softmat

WERKBLAD Beukendecor
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3680 Zwart softmat

3850 Eiken champagne

1 Stijlvast tot in het kleinste 
detail: de elegante vormtaal

  van de greep.

2  Open onderkastelementen 
met massief houten lades 
in eiken champagne creëren 
warmte.
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STIJLVOL ZWART

Klassiek-moderne fronten in zwart geven 

uw keuken een uiterst chique uitstraling. 

De stijl en vormgeving hier zijn uiterst 

elegant en subtiel en het oog ontdekt steeds 

weer nieuwe boeiende details. De open 

onderkastelementen met massief houten 

lades in eiken champagne vormen een warm 

accent. 

GREEP 9AA
Zwart, metaal

INTERLIVING    
KEUKENPROGRAMMA 
3680 & 3850
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GREEPCOMBINATIE 835
Mangaanbrons

1 Een vleugje nostalgie: voorraadbakken 
in het open onderkastelement.

2 De pilasters vormen links en recht een 
omlijsting van de apparatenkast en 
zorgen voor een uniek totaalbeeld.

3  Stilistische perfectie: de greep-
combinatie in mangaanbrons.

4 In de stijl van klassieke voorraad-
bakken met de voordelen van een 
ladekast.
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De combinatie van het elegante gelakte front in wit met

het werkblad in zwart PRO creëert een krachtig contrast 

in deze karakteristieke keuken. Charmante details zoals de 

open kastelementen met voorraadbakken in eiken barolo

en de regaalkasten geven een sfeervolle uitstraling.

De kookplaatonderkast in de ‘voorraadbakkenlook’   

geeft het geheel een unieke touch.

EEN FASCINERENDE WERELD 
VOL CHARME

3680
Wit softmat

INTERLIVING     
KEUKENPROGRAMMA 3680
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Als een wit, modern front in echte lak 

samenkomt met de natuurlijke uitstraling 

van hout, ontstaat een bijzonder gevoel 

van lichtheid en levendigheid.

Dat is het geval bij deze combinatie

van wit softmat en eiken champagne.

De heldere belijning, subtiele greeplijsten 

en in het oog springende nis geven deze 

keuken een ongekend sfeervolle elegantie.  

MODERNE 
NATUURLIJKHEID

1 Strak en rustiek – het 
wit gelakte front is 
hoogwaardig en past 
perfect bij het houten 
front in eiken champagne.

2  De verticale de greeplijst 
is een bijzonder 
vormgevingselement en 
onderstreept de moderne 
kant in het ontwerp van de 
keuken.

INTERLIVING KEUKEN-
PROGRAMMA 3410 & 3850
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3410 Wit softmat

3850 Eiken champagne

GREEPLOOS
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INTERLIVING KEUKENPROGRAMMA 3850 & 3610



GREEPLOOS
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1

Interliving keukenserie 3030 belichaamt strakke, moderne elegantie en maakt 

indruk met zijn optimale functionaliteit. Kast, front en plint zijn uitgevoerd 

met	anti-fingerprintcoating	in	de	stijlvolle	kleur	kwartsgrijs	softmat.

Het eikendecor van de wandplanken en achterwand vormen een sfeeraccent.  

Highlights zijn de extra hoge bovenkasten die ook greeploos zijn uitgevoerd.

TIJDLOOS CHIC

INTERLIVING KEUKENPROGRAMMA 3340 & 3150 
SERIE 3030

GREEPLOOS
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3340 Kwartsgrijs softmat

3150 Steeneiken decor

WERKBLAD Kwartsgrijs softmat

1 De greeploze fronten zijn voorzien van 
een	anti-fingerprintcoating.	

2 Gemakkelijk bereikbare en overzichtelijke 
opbergruimte bevindt zich in de vele 
diepe lades met softclosemechanisme.
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Interliving keukenserie 3042 is uitnodigend, origineel en comfortabel.  

Hij maakt indruk door het moderne design en slimme details. Dankzij deze 

eigenschappen voldoet deze keuken aan de criteria van de veeleisende 

hobbykok. Een highlights in het design is de combinatie van hoogglans 

laklaminaat in kwartsgrijs met Eiken	Grafietzilver. Dit geeft de keuken  

een strakke en moderne uitstraling en tegelijk een ruimtelijk gevoel.

MOOIE LIJNEN MET KARAKTER

INTERLIVING KEUKENPROGRAMMA 3230 
SERIE 3042
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3230 Hoogglans Laklaminaat kwartsgrijs 

BARBLAD/SCHAPPEN/RUGWAND
Eiken	Grafietzilver	NB

GREEPLOOS
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1  Exclusieve spoelbak en elegante 
zwarte keukenkraan, van 
hoogwaardig materiaal.

2  Wandplanken geven een mooie 
decoratieve uitstraling. 

3  Grote lades zorgen voor goede 
bereikbaarheid en overzicht.

1

4

2

3

4  Het grote kookeiland met bar is 
aan de achterzijde voorzien van 
deuren zonder grepen en aan de 
voorkant van greeploze lades.

3230 Hoogglans Laklaminaat kwartsgrijs 

BARBLAD/SCHAPPEN/RUGWAND
Eiken	Grafietzilver	NB
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Zo modern kan klassiek ogen! Interliving keuken serie 3002 in aantrekkelijke,  

lichte softmatte lak gecombineerd met steeneiken is een keuken van hoog-

waardige kwaliteit die voldoet aan alle moderne maatstaven. Door tal van  

nostalgische elementen heeft u met deze woonkeuken de charmante sfeer 

van een boerderijkeuken. 

MODERNE INTERPRETATIE 
VAN DE LANDELIJKE KEUKEN

INTERLIVING KEUKENPROGRAMMA 3630 
SERIE 3002



2

40

93

3630 Wit softmat

WERKBLAD Steeneiken

1 De royale indeling met 
indrukwekkend keukenblok 
en afzonderlijk spoeleiland 
verbindt de keuken en 
woonkamer. De decoratieve 
open kastelementen op de kop 
van het spoeleiland verlenen 
een gevoel van openheid.

2 Het eigentijdse steeneiken is 
een levendig accent in deze 
lichte keuken. 

224
Rvs-look
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INTERLIVING KEUKENPROGRAMMA 3640
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Door het kleurenspel creëert deze keuken 

de ideale verbinding tussen natuur en  

wonen. Met de eigentijdse kleur avocado  

en nostalgische elementen zoals krans- 

profielen	en	geprofileerde	fronten, verwijst 

deze keuken naar verbondenheid met de 

natuur en traditie. En dat in combinatie met 

de mooiste moderne apparatuur. Zelfs een 

geïntegreerd	koffieapparaat	is	desgewenst	

verkrijgbaar. Het mooiste van toen met het 

beste van nu. 

TRADITIE MET EEN 
MODERNE TOUCH

3640
Wit softmat

Avocado softmat

GREEP 204
Rvs-look

1 Echt iets bijzonders: 
vitrinekasten met roedes.

2		 De	geprofileerde	fronten	van	
het programma 3640 verlenen 
een landelijke sfeer.

3 Open kastelementen zorgen 
voor een toegankelijke 
uitstraling. 

INTERLIVING    
KEUKENPROGRAMMA 3640
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INTERLIVING           
KEUKENPROGRAMMA 3150 & 3410
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900 MM KASTHOOGTE



100

GREEPLIJST 675 Rvs-look
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3150 Eikendecor Vulkaan

3410 Wit softmat

1 Standaard inbegrepen: binnenkant in kleur, 
hier in eikendecor Vulkaan.

2 Deze voorraadkast biedt perfect 
toegankelijke opbergruimte over de gehele 
hoogte van 210 cm.

Een front in eikendecor Vulkaan op zich heeft al de 

nodige contrasten in zich. In deze markante keuken 

is het de ideale tegenhanger van het rustige gelakte 

front in wit softmat. De bovenkasten met een hoogte 

van 105 cm verlenen deze keuken bovendien een 

zeer unieke stijl. De kasten worden perfect aangevuld 

door de open kastelementen en een wit lowboard.

OPBERGRUIMTE EN DESIGN
IN PERFECTE SYMBIOSE

INTERLIVING  
KEUKENPROGRAMMA 
3150 & 3410
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“Samen met de keukenadviseur hebben wij de voor ons perfecte keu-

ken samengesteld. Het resultaat is niet alleen mooi, onze keuken bevat 

ook veel slimme details en ideeën. Wij genieten volop van onze nieuwe 

keuken.”

ONZE PERFECTE KEUKEN

3230 Kwartsgrijs hoogglans

3250 Natuurlijk wild eikendecor

De optimale keuken is altijd afgestemd op

de individuele behoeften van zijn gebruikers.

En die behoeften zijn net zo divers als de

karakters	en	levens	van	de	betreffende	personen. 

Een vierkoppig gezin heeft immers heel andere

eisen dan bijvoorbeeld een eenpersoonshuishouden. 

Verder spelen ook de mogelijkheden van uw

woning een doorslaggevende rol.

CREATIEF    
RUIMTE CREËREN



1

2

103

+32%

Iedereen heeft een eigen beeld van zijn 

droomkeuken die aan alle wensen voldoet. 

Uw keukenadviseur richt zich daarom 

volledig naar uw wensen. Deze keuken met 

een combinatie van kwartsgrijs hoogglans 

en atuurlijk wild eikendecor is een fraai 

voorbeeld en zal u aanspreken door de  

intelligente details en ideeën die het 

leven in de keuken tot een waar genot 

maken.

OVERTUIGT OP 
TWEE MANIEREN: 
MET DESIGN EN 
FUNCTIE

De uittrekkasten bieden perfect georganiseerde opbergruimte tot een 

breedte van 1200 mm. Dankzij de indeling met een diepte van 750 mm 

ontstaat 32% meer opbergruimte dan bij standaardonderkasten.

En daarvoor is slechts 150 mm meer ruimte nodig aan de wand. 

INTERLIVING    
KEUKENPROGRAMMA 
3230 & 3250

1 De optioneel verkrijgbare 
binnenverlichting geeft 
een fraaie presentatie van 
de ladekasten en lades 
en zorgt voor nog meer 
overzicht.

2  32% meer opbergruimte 
dan bij standaard 
onderkasten – de indeling 
met een diepte van 750 mm 
maakt het mogelijk. GREEPLIJST 560 

Rvs-look
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Als alles een plek heeft en op elk moment binnen handbereik is, 

bespaart u zich in het dagelijks gebruik van de keuken veel tijd 

en kunt u zich langer bezig houden met de belangrijke dingen 

van het leven: gezelligheid en plezier bij het koken en eten.

OVERZICHT IS    
HET HALVE KEUKENLEVEN
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 “Wat lade- en kastindeling betreft heeft het aanbod 

ons absoluut overtuigd: van antislipmatten tot variabele 

vakindelingen voor bestek en kookgerei in kunststof of 

zelfs echt hout. Geen wens bleef onvervuld. Wij hebben 

gekozen voor de variant in eikenhout en onze keuken 

compleet ingericht. Zo heeft alles een vaste plek en zijn 

de ladekasten en lades perfect georganiseerd. De kleur 

eiken past bovendien prachtig bij het kwartsgrijs van de 

fronten.” 

Hout eiken

Kunststof 

Hout essen zwart
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VOOR OPTIMALE 
WERKROUTING

“Om	efficiënt	in	de	keuken	te	kunnen	werken,	hebben	wij	al	tijdens	de	planning	

nagedacht over de ideale looproutes. Hiervoor geldt: de afstand tussen het 

gebied koelen en opbergen enerzijds en het gebied koken en spoelen anderzijds 

mag niet meer dan twee armlengtes bedragen, waarbij er wel voldoende ruimte 

moet zijn voor twee koks. Dat hebben wij in onze keuken perfect kunnen 

realiseren. En zo staan we elkaar tijdens het koken nooit in de weg.”
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“Ook bij de keuze van de meest geschikte kookplaat bleef 

geen wens onvervuld: alles bleek mogelijk, van inductie tot 

gas, met uitschuifbare afzuiging, downdraft of een klassieke 

afzuigkap. Uiteindelijk hebben we voor die laatste gekozen, 

omdat die gewoon het beste bij onze keuken past!”

KOKEN: 
DAT BELEEF JE SAMEN

1  Geïntegreerde downdraft.

2 Kookplaat met werkbladafzuiging. 
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“Eerlijk is eerlijk: als je zo graag en zo vaak kookt als wij, moet de 

keuken op ons zijn afgestemd, en niet andersom. Want alleen dan 

blijft het werken in de keuken ook leuk op lange termijn. 

Geweldig dus dat we niet alleen de oven op ooghoogte konden 

inbouwen, maar ook de vaatwasser. Bijna onnodig om te zeggen 

dat wij natuurlijk ook de hoogte van het werkblad konden bepalen 

volgens onze wensen.”

DE MAAT DER DINGEN

1  Ergonomisch en praktisch: de oven op ooghoogte.

2 Dat ontlast de rug: de hoog ingebouwde vaatwasmachine.
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“Wij zijn allebei grote kookliefhebbers en natuurlijk 

blijft dan altijd afval en vuile vaat over. Daarom was 

het voor ons van begin af aan belangrijk dat we de 

keuken na de maaltijd weer snel aan kant hebben.

De	grote	spoelbak	met	voldoende	aflegruimte helpt 

daar enorm bij, omdat we nu ook pannen die niet in 

de vaatwasser mogen makkelijk en snel kunnen

afwassen. Om ons afval te scheiden, hebben we

gekozen voor de klassieke variant onder de spoelbak. 

Dat is overzichtelijk en bespaart ons langere

looproutes. En dankzij de hangende afvalbakken

hoeven wij de lade niet steeds te reinigen, omdat

er niets per ongeluk in kan vallen.”

SCHOON 
IN EEN HANDOMDRAAI
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“... in elke keuken moeten allerlei dingen worden

ondergebracht: van keukenapparaten en kookgerei,

borden en bestek tot allerlei soorten voorraad.

In de apothekerskast hebben wij bijvoorbeeld alle

levensmiddelen opgeborgen die ongekoeld altijd bij

de hand moeten zijn. Verse levensmiddelen hebben een 

plek in de grote koelkast. Tijdens de planning hebben 

wij gekozen voor een oplossing zonder hoek, omdat dat 

voor onze ruimte het beste is. Maar natuurlijk hadden 

we ook daarvoor allerlei slimme ideeën kunnen vinden, 

zoals bijvoorbeeld de praktische hoekonderkast

LeMans.”

GEKOELD, VERS 
OF HOUDBAAR ...

1 Een praktisch en klassiek opbergwonder:  
de apothekerskast.

2 Praktisch en ruimtebesparend:  
hoekonderkast LeMans.
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“Een detail dat ons erg aansprak:: kasten en kastdecors zijn 

aan binnen- en buitenkant hetzelfde. Misschien klinkt dat 

banaal,	maar	het	heeft	een	enorm	effect	wat	huiselijkheid	

betreft: voor onze bovenkasten betekent dit dat ze aan de 

binnenkant niet steriel wit zijn, maar hetzelfde houtdecor 

hebben als aan de buitenkant. Dat verblijdt me elke keer als

ik ze openmaak. Verder is er nog de zogeheten afdichtrand 

aan de voorzijde van de kast. Die zorgt ervoor dat minder

stof in de kast kan doordringen.” 

DOORLOPEND IN HARMONIE

1 Voor minder stof binnenin de 
kast zorgt de afdichtrand, die 
de kast naar de voorzijde afsluit.

2  Van binnen en van buiten 
perfect niet alleen voor 
houtdecors, maar ook voor 
beton	en	effen	kleuren.
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Zuinig omgaan met natuurlijke middelen, lucht en

water schoonhouden en duurzaamheid stimuleren.

Dat	is	de	definitie van verantwoord, ecologisch handelen. 

Om	die	reden	werken	wij	met	moderne	filtersystemen	

voor	productie	zonder	schadelijke	stoffen,	en	milieu-

vriendelijke, recyclebare verpakkingen. Tegelijk letten 

wij erop  dat het hout dat wij verwerken, afkomstig is uit  

duurzame bosbouw.

VAST ONDERDEEL 
IN ONZE KEUKENS: 
VERANTWOORD OMGAAN 
MET HET MILIEU. 

Wat kwaliteit betreft doen wij geen concessies.  

Strenge controles vormen de basis voor jarenlang veilig 

en betrouwbaar gebruik van uw keuken. Belangrijker 

voor u: de hoge kwaliteit van uw keuken ervaart u  

dagelijks  in de vele details en bijzonderheden.

KWALITEIT     
ZIT HEM IN DE DETAILS
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5 Jaar
Garantie

H H H H H

HOOGWAARDIGE 
KWALITEIT

De beste verwerking en intelligente functies zorgen
dat Interliving-producten jarenlang meegaan.
Kleur, materiaal of functie – Interliving keukens voldoen 
aan de hoogste kwaliteitseisen en bieden u talloze
mogelijkheden om uw keuken te individualiseren.

5 JAAR
FABRIEKSGARANTIE*

Interliving®-producten op keukengebied worden
geproduceerd volgens de strenge RAL-kwaliteitsricht-
lijnen van de Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e. V. 
De garantie geldt voor de materialen en de vakkundige 
verwerking van alle Interliving keukens.

*volgens garantiebepalingen van de fabrikant



Voor een keuken waarin 
wordt geleefd ...

Technische wijzigingen voorbehouden Om druk- en fototechnische redenen kunnen de in
deze catalogus afgebeelde kleuren enigszins afwijken van de originele kleuren. Bijdrage: 5 euro

... is een uitspraak die u bij ons absoluut letterlijk 
kunt nemen. Hier vindt u alles om uw droomkeuken 
werkelijkheid te laten worden: voor vrijwel elk budget, 
elke wens en altijd in de beste kwaliteit – made in Germany. 

VF-KJ21-DE-INT


