
K
E

U
K

E
N

 
E

N
 

B
A

D
K

A
M

E
R

 
I

N
S

P
I

R
A

T
I

E

Oosterbracht 22 n 7821 CJ Emmen
T 0591 - 64 53 43 n I www.inter-art.nl n E info@inter-art.nl

pag 00_Omslag.indd   6pag 00_Omslag.indd   6 28-09-20   12:3628-09-20   12:36



INHOUD
 2 Uw Keuken Designer vertelt

 13 Binnenkijken bij

 25 STIJL: Design

 37 STIJL: Industrieel

 49 STIJL: Modern 

 61 STIJL: Landelijk

 73 Binnenkijken bij

Colofon
Uitgave De Keuken Designers B.V.© 2020 Directie Mark Iesberts Concept en realisatie BRANDRS 
Foto grafie BRANDRS Redactie en eindredactie Monique Boom, Sandra Schoenmaker. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever en (eind)redactie kunnen in geen geval aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele onjuistheden m.b.t. de inhoud van dit boek.

1

InterArt_pag 01-12_Lid ah woord.indd   1InterArt_pag 01-12_Lid ah woord.indd   1 25-09-20   15:3325-09-20   15:33



WE STREVEN NAAR 
EEN HARMONIEUZE 
EN STIJLVOLLE 
INRICHTING

Gerhard, Inter Art, Emmen
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Wij zijn gespecialiseerd in het op maat ontwerpen, produceren en leveren van 
mooie meubels, keukens en badkamers. Onze passie ligt in het samenvoegen. 
Alle elementen van het interieur puzzelen we bij elkaar totdat een ruimte harmonieus 
en stijlvol is ingericht. Of het nu gaat om een keuken, de woonkamer of het hele 
huis. Het mooiste is als de wensen en behoeften van u als klant samenvallen met 
onze inspiratie en ideeën over vormgeving. Dan ontstaat een schitterend beeld. 
Een sfeervol huis dat past bij uw persoonlijkheid en eventueel die van uw gezin.

WE HOUDEN DE 
REGIE STRAK IN 
HANDEN
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De kracht van Inter Art Keukens Badkamers en meer ligt in het combineren van 
goede materialen én het zorgvuldig leveren en plaatsen van alle producten. We 
houden rekening met alle specifieke wensen van onze klant. We hebben een goed 
team en houden de regie strak in handen. Als er dan iets onverhoopt gebeurt, is 
het onze kracht dat we dit snel en adequaat oplossen. Het draait immers om u en 
niet om onszelf! Daarnaast hebben we een goed onderscheidend vermogen voor 
kwaliteit en schoonheid. Ontwerp en vormgeving moeten kloppen, zowel bij de 
inrichting van een ruimte als bij een meubelstuk.
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We leveren drie merken keukens: Leicht© keukens, Valcucine en Inter art 
select. Als uw wensen niet overeenkomen met één van deze keukens, 
kunnen we zelf een keuken op maat maken onder de naam Inter Art  
Keukens en Meer. De kwaliteit is altijd zoals u van ons gewend bent. 
Onze materialen zijn duurzaam. We onderscheiden ons door originaliteit, die 
voor ons de inhoud vormt van het woord ‘design’. Smaak en vormgeving 
bijten elkaar niet, maar die smeden wij aaneen tot een smaakvol geheel. 
Dat geldt ook voor onze badkamers.

WE GAAN VOOR  
KWALITEIT ÉN  
SCHOONHEID
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Als u met ons het proces ingaat, komen we bij u thuis om de situatie in te 
schatten en eventuele verbeterpunten voor te stellen. Soms is het verstandig 
om bijvoorbeeld een raam te verplaatsen. We brengen tevens uw wensen 
en gezinssamenstelling in kaart. Aan welke eisen moet de keuken voldoen? 
Moet het werkblad altijd opgeruimd zijn? Kunt u tegen krassen in een RVS-
werkblad? We zullen bij het ontwerp dus altijd achterhalen hoe u uw keuken 
wilt gebruiken en daar onze materiaalkeuze op af stemmen. Zo komen we 
tot een optimaal resultaat.
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Onze service begint op het moment dat u bij ons binnenstapt tot en met 
de oplevering van uw keuken of inrichting van uw woonruimte. Heeft u 
een vraag of probleem, dan zoeken wij óf de leverancier een oplossing. 
We gaan net zo lang door totdat een probleem verholpen is. Wederzijds 
vertrouwen en een goede verstandhouding vinden wij belangrijk. Ook op 
de lange termijn. Als u bijvoorbeeld later een aanpassing in de keuken of 
badkamer wilt, staan wij voor u klaar. ‘Nee’ verkopen, komt bij ons praktisch 
niet voor. Samen gaan we voor jarenlang woon- en kookplezier!
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Onze moderne zwarte keuken is strak vormgegeven, ingetogen en stijlvol. 
We zijn zeer tevreden over de prettige samenwerking met Inter Art Keukens.’ 

Richard en Sonja

13
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‘We stapten de showroom van Inter Art Keukens binnen en zagen daar 
een mooie keuken staan die ons meteen beviel. In het hele proces van 
idee tot oplevering spraken ons de korte lijnen en het persoonlijke contact 
met Inter Art aan. Dat leverde een prachtig resultaat op: een keuken met 
strakke lijnen en een rustige uitstraling, met uitstekende apparatuur en een 
fraaie wijnklimaatkast. We vinden ook de kleurstelling van de apparatuur 
erg mooi.’

‘ONZE ZWARTE 
KEUKEN IS STRAK 

EN STIJLVOL’

15
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Sonja en Richard zijn kookliefhebbers. ‘Daarom zijn we blij met de opstelling 
van de keuken. Als we koken dan staan we niet met onze rug naar onze 
gasten aan tafel, maar kunnen we gezellig blijven converseren.’ De keuken 
beschikt over een stoomoven en een gewone oven, alsmede twee handige 
warmhoudlades. In het middengedeelte van de kastenwand is een nis 
met deuren gecreëerd. Daarin is ruimte voor bijvoorbeeld koffieapparatuur 
en kookboeken, maar eenmaal dicht, heeft de keuken weer de strakke, 
stijlvolle vormgeving. 

‘ONZE KEUKEN 
IS HET HART 

VAN ONS HUIS’

16 
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De moderne en stijlvolle zwarte keuken is voor Richard en Sonja meer dan 
een kookplek. ‘Het is de basis van onze woning, waaromheen het huis is 
gerenoveerd. In de keuken borrelen, koken en leven wij, heel gezellig. Onze 
keuken is het hart van het huis!’

17
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Met dank aan
Richard en Sonja

18 
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Onze keuken en badkamer zijn bijzonder mooi, dankzij de fantastische 
adviezen van Inter Art Keukens en Badkamers. Ze werken vakkundig en 
hebben veel kennis in huis.’

Henk en Jeanette

19
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Jeanette en Henk waren op zoek naar een badkamer en kwamen bij Inter 
Art Keukens en Badkamers uit. Ze hadden meteen een klik met Gerhard 
Wegkamp. ‘Hij was zo enthousiast, dat we ook maar meteen een keuken 
bij hem hebben gekocht’, lacht Jeanette. ‘De service en de betrokkenheid 
zijn erg goed. Gerhard kijkt naar wie je bent en wat bij je huis past. Een 
voorbeeld: ik wilde eerst een geheel massief houten keuken, maar de vloer 
is eveneens van hout. Gerhard adviseerde daarom een zwarte keuken, 
waardoor de ruimte minder houterig zou worden.’ 

‘IN ONZE KEUKEN 
KOMEN HEDEN EN 
VERLEDEN SAMEN’

20 
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De ruime en gezellige woonkeuken is rustig en strak, vertelt Jeanette. ‘De 
keuken heeft alle luxe die we wensen, maar zonder protserig te zijn.’ De 
keuken beschikt onder andere over een stoomoven, teppanyakiplaat en 
een inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging. ‘Die werkt fantastisch. 
Dat bleek op oudejaarsdag, toen we met de familie oliebollen bakten. De 
oliebollengeur werd perfect afgevoerd. We konden makkelijk met z’n allen 
om het eiland heen staan. De opstelling en indeling zijn ideaal.’ Het mooist 
aan de keuken zijn volgens Jeanette de drie lampen boven het kookeiland. 
Die zijn gemaakt van melkglazen uit hun oude melkstal. ‘Het is fijn dat in 
onze keuken heden en verleden samenkomen.’

22 
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De badkamer is eveneens onder handen genomen door Inter Art Keukens 
en Badkamers. ‘Elke morgen krijg ik hier een vijfsterrenhotelgevoel’, zegt 
Jeanette. ‘Onze badkamer is een wellness paradijs.’ Vanuit de slaapkamer 
lopen Henk en Jeanette zo de badkamer in. ‘Een pareltje om te zien, maar 
de badkamer is daarnaast heel praktisch, met bijvoorbeeld grijze keramische 
platen in het douchegedeelte waardoor je geen kalkafzetting hebt. Dat 
bespaart heel wat schoonmaakuurtjes.’ De badruimte beschikt over een 
ruime wastafel met dubbele wasbakken, waarin het water schuin wegloopt, 
en een vrijstaand bad met fantastisch uitzicht. De sauna maakt het geheel 
af. ‘We zijn meer dan tevreden over de samenwerking met Inter Art!’ 

‘ONZE BADKAMER 
IS EEN WELLNESS 

PARADIJS’ 

23
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Met dank aan
Henk en Jeanette
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DESIGN
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Wat is design? Dat heeft op z’n minst te maken met originaliteit, met 
extra waarde en betekenis toevoegen aan het ontwerp. Je designkeuken 
voegt ook waarde toe aan je leven, je huis en je interieur. Elke dag weer 
geniet je van de exclusiviteit en het comfort van een luxueuze keuken. In 
een stijlvolle ambiance vloeien koken en wonen in elkaar over. 

27
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Je pakt een wijntje uit de wijnklimaatkast en schenkt je gasten in. Aan het 
keukeneiland schuiven zij aan of ze helpen een handje mee in de ruime 
keuken. Maar net zo lief kom je na een dag hard werken even tot rust: op 
deze plek stijg je uit boven het geroezemoes van je leven. Je geniet van 
de schoonheid van materialen, van vormgeving en van kleuren.

29

pag 25-36_STIJL Design.indd   29pag 25-36_STIJL Design.indd   29 28-09-20   15:1328-09-20   15:13



Je pakt een wijntje uit de wijnklimaatkast en schenkt je gasten in. Aan het 
keukeneiland schuiven zij aan of ze helpen een handje mee in de ruime 
keuken. Maar net zo lief kom je na een dag hard werken even tot rust: op 
deze plek stijg je uit boven het geroezemoes van je leven. Je geniet van 
de schoonheid van materialen, van vormgeving en van kleuren.

29

pag 25-36_STIJL Design.indd   29pag 25-36_STIJL Design.indd   29 28-09-20   15:1328-09-20   15:13



30 

pag 25-36_STIJL Design.indd   30pag 25-36_STIJL Design.indd   30 28-09-20   15:1428-09-20   15:14

31

pag 25-36_STIJL Design.indd   31pag 25-36_STIJL Design.indd   31 28-09-20   15:1428-09-20   15:14



31

pag 25-36_STIJL Design.indd   31pag 25-36_STIJL Design.indd   31 28-09-20   15:1428-09-20   15:14



Jouw designkeuken kenmerkt zich door krachtige lijnen, een perfecte 
routing en indeling. Mooie details, een nette afwerking, verfijnde vorm
geving en bijzondere verlichting komen samen in een smaakvol resultaat. 
Geen dertienineendozijn, maar origineel en onderscheidend: dat is 
jouw designkeuken.
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In jouw designkeuken zwaait minimalisme de scepter. Tegelijk gaan 
innovatie en kwaliteit uitstekend samen. Je voelt meteen: een ideale 
kook omgeving om heerlijke gerechten op tafel te kunnen zetten. Met de 
laatste snufjes op het gebied van keukenapparatuur. Je kan bijvoorbeeld 
met je mobiel de oven op afstand aanzetten. Gemak dient de mens, of 
liever gezegd dient jóú.
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Een warme gloed doortrekt je huis. Stoer, eenvoudig en sober is het 
interieur. Dat komt vooral door natuurlijke materialen als hout, metaal en 
beton. Oorspronkelijke details maken het plaatje af. Je industriële keuken 
is robuust van karakter, net zoals jijzelf. Een tikkeltje eigenzinnig, maar 
wel verfijnd. Hier voel je je thuis. 
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De industriële keuken is niet te plaatsen in een hokje: soms is deze 
keuken helemaal zwart of donkergrijs. Maar dan ineens popt roestbruin 
of olijfgroen op. Onderdelen van blauwstaal, rvs, koper of leer geven 
de industriële keuken een speels effect. De maatvoering is doordacht. 
Iedere dag dat je je keuken binnenloopt, ben je weer verrast: wat mooi!
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In jouw industriële keuken is alles op elkaar afgestemd. De routing klopt, 
het werkblad is diep, alles is op maat. De fronten en het keukenblad zijn 
duurzaam gemaakt, met een passie voor schoonheid en vakmanschap. 
Authentiek, maar wel strak en modern, soms met een knipoog naar de 
tijden van weleer. Ambachtelijk en stijlvol.
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Details maken het robuuste karakter van jouw industriële keuken zachter, 
of zetten dat juist aan. Helemaal passend bij jou en je huis. Dat kunnen 
de grote vloertegels zijn of de bijzondere verlichting, maar ook een roze 
wand. De keukenapparatuur is hoogstaand, innovatief en kwalitatief. 
Een uitnodiging om het beste in jezelf als kok naar boven te halen.
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Je keuken past bij je huis: strak en modern. In een lichte kleur of juist in 
donkergrijs en zwart, met een mooie belijning en vanzelf veel kookgemak. 
Een plek waar functioneel en eigentijds wonen elkaar ontmoeten. Precies 
zoals je zelf wilt leven. Gestructureerd, maar wel sfeervol. Waar veel 
ruimte is om lekker te koken. Een gezellige plek, waar gezin of vrienden 
graag aanschuiven aan het keukeneiland.
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Een rustige uitstraling is belangrijk in een moderne keuken. Het leven is 
immers al druk genoeg, dan is het fijn als het thuis opgeruimd is. Met veel 
bergruimte en greeploze kasten en laden. Een uitgekiend lijnenspel zorgt 
voor een strak geheel. Een verrassend detail of een gezellige nis maken 
jouw keuken zo heel persoonlijk.
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Een houten kastenwand, een goudkleurige Quooker of een marmeren 
keukenblad: het kan allemaal in een moderne keuken. De basis is 
namelijk dezelfde: grote vlakken, een strakke belijning, veel comfort en 
een luxe uitstraling. Zo ontstaat een harmonieus geheel, passend bij je 
huis en interieur. Een plek waar je dagelijks graag vertoeft, een plek waar 
je tot rust komt.
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Hoogwaardige apparatuur maken jouw moderne keuken compleet. Denk 
aan een stoomoven, een oven met een zelfreinigend systeem of een 
wijn klimaat kast. Het is heerlijk kokerellen op een ruim werkblad of kook
eiland. De inductiekookplaat verwarmt snel. Er hangt geen ontsierende 
afzuigkap, maar het afzuigsysteem is verwerkt in het plafond of de 
kookplaat. In deze prachtige ambiance is koken nóg leuker geworden.
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LANDELIJK
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Laten we eerlijk blijven: de appeltaart met noten geurt niet alleen heerlijk 
in een landelijke keuken. Maar jouw landelijke keuken nodigt wel uit tot 
het maken van smakelijke taarten en gerechten met verse producten van 
het land. Koken is een feestje in deze gemoedelijke en sfeervolle keuken.
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De deuren naar de tuin staan open. Je haalt diep adem en geniet. In 
jouw landelijke keuken komen ontspannen koken en gezelligheid samen. 
Een sfeervolle plek waar het fijn is met je gezin, familie en vrienden. Waar 
ruimte is voor elkaar, waar een ieder zichzelf kan zijn. Als het even kan 
met een lekker stukje taart of een overheerlijke quiche.
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Een landelijke keuken kenmerkt zich door authentieke materialen en 
soms onbewerkt hout. Een originele kraan, aparte grepen, een robuust 
fornuis en een keukenblad van hardsteen. Soms met stoere tegels op 
de vloer, of een bloembehang en Friese witjes op de wand. Het is jouw 
keuken, jij mag het zeggen. Wij adviseren en begeleiden je graag.
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Warm en modern is jouw woonkeuken de spil in je huis. Je beschikt 
over ruime kasten en vanzelfsprekend een ruim werkblad. De landelijke 
keuken met strakke elementen is van alle gemakken voorzien, de 
technologie van de keukenapparatuur is hoogstaand. In deze gloedvolle 
ambiance komen lekkere gerechten bijna vanzelf tot stand: je hoeft ze 
alleen maar in te koppen.
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Onze designkeuken van Inter Art Keukens maakt het huis helemaal af. 
Het is een prachtig ontwerp. De luxe uitstraling maakt deze keuken heel 
bijzonder.’ 

Monique en Ruud
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Waarom Ruud en Monique voor Inter Art Keukens kozen? ‘Dan krijg je iets 
bijzonders! Ik wilde geen keuken die jan-en-alleman heeft, maar die uniek 
zou zijn. Dat is gelukt: we hebben een stijlvolle en strakke zwarte keuken die 
helemaal naar mijn smaak is’, zegt Monique. 

‘DE KEUKEN 
VOLDOET HELEMAAL 
AAN ONZE WENSEN’
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Met name de ruimtelijke indeling en opstelling van de keuken waardeert Monique 
enorm. ‘Het keukeneiland is prachtig. Je kan er makkelijk omheen lopen en 
het heeft een handige inductiekookplaat met geïntegreerd afzuigsysteem. Het 
keukenblad is van hetzelfde materiaal als de brede laden aan de ene kant en 
de ruime kasten aan de andere kant. Achter het kookeiland bevinden zich 
– onder het raam – zwevende kasten; het is net een dressoir. De kastenwand 
heeft een houtlook, die het geheel doorbreekt. Al met al lijkt het net of de 
keuken bestaat uit enkele meubelstukken. Heel mooi!’
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Het koken is er sowieso leuker op geworden, vertelt Monique. ‘Dat komt 
door de fantastische werkomgeving. De keuken beschikt over keuken-
apparatuur van uitstekende kwaliteit, zoals de inductiekookplaat. Daarnaast 
gebruik ik een combi-oven met grill, die ook heel goed werkt. De matzwarte 
kraan heeft een sproeikop, waarmee je makkelijk het werkblad kunt schoon-
spoelen. De koelkast en vriezer zijn netjes verwerkt in de kasten wand. De 
keuken voldoet echt in alle opzichten aan onze wensen!’ 

‘DE LUXE UITSTRALING 
MAAKT DEZE KEUKEN 

BIJZONDER’
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Met dank aan
Monique en Ruud
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Inter Art Keukens heeft gewoon vakwerk geleverd. We zijn heel tevreden 
met onze moderne keuken, die helemaal naar onze smaak en op maat is 
gemaakt. In onze ogen perfect!’

Saskia en Marco
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‘Inter Art heeft een goede naam en we stapten zonder aarzelen de 
showroom binnen. We hebben er geen spijt van gehad. We kregen een 
luisterend oor en onze ideeën werden uitgebreid besproken. Onze wensen 
werden vervolgens uitstekend vertaald in een geweldig eindresultaat: een 
moderne en functionele keuken, die er ook nog eens heel mooi uitziet!’

‘INTER ART
HEEFT EEN 

GOEDE NAAM’
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Vooral de strakke kastenwand valt op in deze moderne keuken. Naast de andere 
laden en kasten voorziet deze kastenwand in heel veel opbergruimte. ‘Bij de 
bovenste planken kan ik niet bij, maar dat hoeft ook niet. Daar staan de spullen 
die je heel weinig gebruikt. Daarnaast zijn we erg gecharmeerd van de nis met 
koffiemachine. Die is niet alleen handig, maar hij geeft ook een luchtig en speels 
effect aan het geheel. Ook het hoogteverschil tussen het aanrecht en de hogere 
kast van het keukenschiereiland geeft een leuk effect. Bovendien zorgt die hogere 
kast ervoor dat je niet meteen op de kraan en een deel van het aanrechtblad kunt 
kijken, zodat de keuken er altijd opgeruimd uitziet’, zegt Saskia. 
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‘IN DEZE KEUKEN IS 
HET EEN VERADEMING 

OM TE WERKEN’

Saskia kookt het meest en de keuken is dan ook vooral op haar afgestemd. 
‘De oven bijvoorbeeld hebben we laten plaatsen onder het aanrechtblad. Ik 
ben redelijk klein en zo zorgen wij ervoor dat er bijvoorbeeld niet een hete 
ovenschaal over me heen kiepert. Ook vinden we de inductiekookplaat 
met downdraft afzuigsysteem heel handig. Zo hoeven we niet tegen een 
ontsierende afzuigkap aan te kijken. Al met al is het een hele fijne keuken, 
met een prachtig dun keukenblad. Ik ben verschillende keukens gewend, 
maar deze keuken van Inter Art Keukens is echt een verademing om in te 
werken!’
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Met dank aan
Saskia en Marco
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