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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 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
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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’

14 

InterArt_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   14InterArt_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   14 11-11-2022   06:5711-11-2022   06:57



15

InterArt_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   15InterArt_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   15 11-11-2022   06:5711-11-2022   06:57



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.’
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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’ 

17

InterArt_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   17InterArt_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   17 11-11-2022   06:5711-11-2022   06:57



Met dank aan
Henk en Jeanette
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BINNENKIJKEN BIJ
In Inter Art vonden Henriëtte en Marcel de partij die de inrichting van 
keuken, badkamer, toiletten, garderobe en inloopkast voor zijn rekening 
kon nemen in hun nieuwe woning: een penthouse bovenop een hotel. De 
stijlvolle, warme uitstraling van het hotel hebben ze erin laten terugkomen.

Henriëtte en Marcel

19

InterArt_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   19InterArt_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   19 11-11-2022   06:5711-11-2022   06:57



20 

InterArt_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   20InterArt_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   20 11-11-2022   06:5711-11-2022   06:57



De volledig open woonkeuken gaat volmaakt op in de rest van het interieur. Daar is alles op afgestemd: 
de antraciet kleurstelling en de strakke, greeploze keukenapparatuur van Miele met zijn fraaie, zwarte 
glas. De grote wijnklimaatkast en de twee houten nisjes breken het beeld van de hoge wand enigszins 
en het hout van de nisjes zien we terug in de eettafel.
De tafel staat los van het kookeiland om meer mogelijkheden open te houden in de opstelling. De 
Gutmann inductieplaat is extra groot met vijf pitten. Onder het filter van de afzuiging blijft voldoende 
ruimte over om de pannen te bewaren en ook aan de voorzijde van het eiland zit riante kastruimte. Het 
composiet werkblad is eveneens antraciet, wat de rustige uitstraling van keuken bekrachtigt. Details 
als de in gunmetal uitgevoerde kraan van Franke, inclusief cooker en chiller maken het feestje helemaal 
compleet. 

DE OPEN WOONKEUKEN 
GAAT VOLLEDIG OP IN DE 
REST VAN HET INTERIEUR

21
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Het rustige, warme beeld komt terug in de sanitaire ruimten die ook door Inter 
Art werden gerealiseerd. Daar wordt het donkere antraciet gecombineerd 
met een elegante champagnekleur in de wanden en meubels. En dan was 
er nog de derde slaapkamer die als inloopkast werd ingericht met een door 
Inter Art op maat gemaakte kastenwand.

‘Voor de doorloop van de werkzaamheden was het fijn dat we bij Inter Art 
alles in één hand konden neerleggen’, vertelt Marcel. ‘De bouw van het 
penthouse liep door corona wat uit, waardoor we veel tijd hadden om over 

de invulling na te denken. Daar heeft Inter Art ons tot in de details bij begeleid: 
denk aan de LED-verlichting, de verwarming van de spiegels, de nisjes en 
kastjes in de toiletten, het meedenken over de verlichting en het splitsen van 
de kranen en hendels van de kranen aan toe.’ 

Daarnaast een groot compliment voor het hele team van Inter Art, die het 
toch maar even moesten doen met elkaar. En dat is ze zeker gelukt. Meer 
dan dat! Echt prima kerels met een zeer service-gericht karakter. Kan niet of 
wil niet bestaat niet.’ 

‘INTER ART STOND 
VOOR ONS GELIJK AAN 

INTERACTIE: EEN GROOT 
COMPLIMENT VOOR HET 

HELE TEAM’
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‘Inter Art stond voor ons gelijk aan interactie. En niet alleen met ons, ook 
het samenspel met de aannemer AKOR, de interieurspecialist Vinke 
Beilen en de bouwbegeleidster Mariska Luttikhedde verliep erg soepel. 
Wij hebben de partijen in contact gebracht en zij schakelden daarna zelf 
om de werkzaamheden af te stemmen.’

23
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Met dank aan
Henriëtte en Marcel
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DESIGN
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Design is overal om ons heen. In alle gebouwen, objecten en 
accessoires die we waarderen of zelfs bewonderen om hun stijl en 
vormgeving. Design is die extra laag op de wereld die het aspect 
schoonheid toevoegt aan functionaliteit. Design brengt sfeer en 
warmte en comfort in ons bestaan. Design maakt het leven mooi.
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De keuken is niet meer de keuken van enkele decennia geleden: van 
een klein, afgesloten kamertje is de keuken is steeds meer het hart 
van onze woning geworden. Waar we niet alleen maar koken, maar ook 
eten, drinken, de dag bespreken, samen zijn. Het is een open, sfeervolle 
ruimte waarin we van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat leven en 
genieten van elkaars gezelschap. Design geeft deze ruimte de sfeer 
die hij verdient; het geeft de keuken zijn hart en zijn ziel. 
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Stijl is persoonlijk. Kwaliteit, exclusiviteit en design zijn universeel. 
Op design is niet één vast label te plakken. Design staat voor mooie 
materialen, een fantastische combinatie van meubels, werkblad, 
apparatuur en perfectie in ontwerp en afwerking. De schoonheid van 
vormen, lijnenspel, kleuren maakt van de designkeuken als geheel met 
recht méér dan de som der delen. 
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De designkeuken is in alles net even wat luxer en verfijnder. Zie hoe de 
binnenzijden van de laden prachtig zijn afgewerkt, hoe de inductieplaat 
perfect verzinkt in het hoogwaardige werkblad op het grote kookeiland. 
Kijk naar de uitstraling van de nieuwste keukenapparatuur en naar de 
manier waarop de nis in de wand sfeervol is uitgelicht. Over elk detail is 
nagedacht, de designkeuken is je op het lijf geschreven!
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INDUSTRIEEL
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Stevige grepen aan de kasten en laden, een eiken balk aan de schouw 
boven het prominente fornuis, lekker hangen op het robuuste blad van 
de bar aan het kookeiland. De industriële keuken zit boordevol karakter 
en het is juist dat rauwe randje dat het fantastische design typeert. Dit is 
een plek waar graag en goed gekookt wordt. Waar van een formidabele 
maaltijd wordt genoten in goed gezelschap en daarna nog lekker lang 
wordt geborreld en nagetafeld.
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Kenmerkend voor industrieel design is het samenkomen van esthetiek 
en praktisch gebruik. In de industriële keuken openbaart dit zich het 
best in de stoere en natuurlijke materialen die veelal naast elkaar 
worden gebruikt. Houten kasten, een werkblad van beton, natuursteen 
of zelfs van RVS. Een krasje is geen probleem. Sterker nog, dat brengt 
leven in het geheel; in de keuken waarin volop wordt geleefd.
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Het is heerlijk om aan het werk te zijn in de industriële keuken. Fine 
dining of lekkere grote gerechten voor veel vrienden. In een ruimtelijke 
indeling en met kwalitatief hoogwaardige keukenapparatuur draai je de 
handen er niet voor om. Kookzones zonder beperkingen, meerdere 
goede ovens en extra werkblad maken het leven makkelijk en het 
koken leuk. De wijn staat altijd op de goede temperatuur in de mooie 
wijnklimaatkast en uiteraard staat een goede kop koffie altijd klaar.
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Een grote stalen lamp, een opvallende vintage tegel aan de muur, goede 
barstoelen en een houten balk aan het plafond maken het industriële 
keukenontwerp compleet. Het design is strak en stoer, maar de perfect 
op elkaar afgestemde elementen scheppen gezamenlijk een warme, 
gezellige sfeer. De keuken is een personality op zich, die je iedere dag 
weer blijft verbazen. 
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MODERN
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Modern betekent letterlijk ‘van deze tijd’ of ‘volgens de laatste mode’. 
Dat gaat inderdaad op voor de moderne keuken, maar verwar modern 
vooral niet met trendgevoelig. Een moderne keuken kan uitgevoerd 
zijn in alle mogelijke kleuren en materialen. De typering modern slaat 
immers minstens evenzeer op de positie en functie van de ruimte. De 
keuken is al lang niet meer de afgesloten werkruimte van weleer. De 
moderne keuken is het kloppend hart van het huis, open en sfeervol. 
En hij mag dan ook gezien worden!
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Een superstrak, minimalistisch lijnenspel is modern, maar een 
eigentijds landelijke uitvoering in een karaktervolle houtlook is óók 
modern. Een greeploze zwarte keuken is van zeer modieus eigenlijk 
al tijdloos geworden en blijft daarmee onverminderd modern. Een 
strak RVS werkblad op een kookeiland of een elegante marmerlook 
die je fraai ziet terugkomen in een subtiel uitgelichte koffiecorner. De 
mogelijkheden om eenheid te creëren in de inrichting van keuken, 
woon- en eetkamer zijn onbegrensd.
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Het moderne keukendesign wordt vervolmaakt met moderne 
keukenapparatuur, innovatief en met een prachtig, strak design. Ovens 
maken het koken eenvoudig, biofreshladen in de koelkast houden 
de verse producten extra lang vers, de afzuiging zit verwerkt in de 
inductieplaat en werkt fantastisch en de koffie uit het koffieapparaat is 
een genot. Uiteraard zijn alle apparaten desgewenst te bedienen met 
de smartphone. Gemak dient de mens!
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Functionaliteit, schoonheid en ambiance smelten samen in de moderne 
keuken. Kasten, kookeiland en koffiecorner zijn geen keukeninterieur in 
de ouderwetse zin van het woord, maar het zijn prachtige meubelstukken 
in de open leefkeuken waar de mooiste momenten van de dag samen 
worden doorgebracht. Je hebt er alle ruimte om in te bewegen en 
de indeling is helemaal afgestemd op jouw smaak en je woon- en 
leefsituatie. Heerlijk om in te werken, heerlijk om in te leven.
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LANDELIJK

61
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Sluit je ogen en beeld je een plek in waar het ouderwets knus en huiselijk 
is. Waar het heerlijk ruikt naar vers gezette koffie, het eten op het vuur 
of de zelf gemaakte appeltaart in de oven. Waar de lentezon stralender 
naar binnen lijkt te schijnen dan waar dan ook en waar het behaaglijker 
dan ooit is tijdens een lange winteravond. Het leven is verrukkelijk als je 
tijd doorbrengt met je familie en dierbaren in de landelijke keuken.
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Het landelijke keukendesign is helemaal van deze tijd, maar de styling 
hoeft niet te strak te zijn. Liever niet zelfs! Het zijn juist de greepjes 
op de kasten en de tegeltjes in de koffiecorner, de schouw boven de 
kookplaat en de stoere, vintage gootsteen die de keuken zijn warme 
karakter geven. De robuuste houten kasten geven heerlijk veel 
bergruimte en op het grote werkblad van natuursteen heb je volop de 
ruimte om je favoriete gerechten te bereiden.

65

pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   65pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   65 07-11-2022   16:0507-11-2022   16:05



66 

pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   66pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   66 07-11-2022   16:0507-11-2022   16:05



67

pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   67pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   67 07-11-2022   16:0507-11-2022   16:05



De eigentijds landelijke keuken is uitermate duurzaam. Die zekerheid 
heb je met de natuurlijke materialen die prima tegen een stootje kunnen 
en de keukenapparatuur van A-kwaliteit. Wat een genot is het om te 
werken met zulke grote ovens en met al die ruimte om je heen! Om 
nog maar te zwijgen over de wand-hoge koelkast en vriezer vol verse 
ingrediënten. Een kop warme thee heb je in een handomdraai dankzij 
de Quooker op het kookeiland.

68 

pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   68pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   68 07-11-2022   16:0507-11-2022   16:05



69

pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   69pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   69 07-11-2022   16:0507-11-2022   16:05



70 

pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   70pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   70 07-11-2022   16:0507-11-2022   16:05



In deze riante open leefkeuken schuif je gezellig aan op een barstoel 
aan het eiland als er wordt gekookt. Daar begint de dag ook al goed 
met een ontbijtje in de binnenvallende zon. En ’s avonds zitten je 
gasten aan de stoere houten eettafel al met een mooi glas wijn klaar 
tot het eten wordt geserveerd. Doe je ogen maar weer open, de droom 
kan werkelijkheid worden!
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BINNENKIJKEN BIJ
Een strak en modern keukendesign, uitgevoerd in zachte, warme tinten. 
Een badkamer waarin fris design en comfort hand-in-hand gaan. Én een 
trap die een op maat gemaakte, originele finishing touch kreeg. Suus en 
Charles lieten zich bij een ingrijpende verbouwing thuis van onder tot 
boven bijstaan door Inter Art.

Suus en Charles
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‘In ons vorige huis hadden wij ook al een keuken van Inter Art’, vertelt Charles. 
‘Dat wisten we aanvankelijk niet, maar dat ontdekten we later. Het was een 
compleet andere keuken dan deze, maar wel mooi en luxe. We kregen er vaak 
complimenten over. Die keuken bleef ook mooi, er zat helemaal geen slijtage 
op. Dus het was hoogwaardige kwaliteit.’
‘Voor de nieuwe keuken hadden we bepaalde wensen. We houden van modern 
en strak, van less is more. Door de goede ervaring met de vorige keuken zijn we 
nu ook naar Inter Art gegaan. Dat klikte. Wij gaven een beeld van de look and 
feel die we zochten en Gerhard Wegkamp heeft ons aan de hand daarvan mee 
op reis genomen.’

‘WE HOUDEN VAN 
MODERN EN STRAK, 
VAN LESS IS MORE’
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De indeling van de keuken is schoon in zijn soberheid. Met de warme sfeer 
van de zwarte houten kasten en laden in het decor van de houten vloer. De 
behaaglijkheid wordt door de (Philips Hue) verlichting verder versterkt. Aan 
het stoere kookeiland in de open keuken koken Suus en Charles met het 
gezicht naar de woonkamer toe. Daarachter staan de twee hoge kasten met 
daarin onder andere de koelkast van vloer tot plafond, een combimagnetron 
én een slimme uitschuifbaar plateau voor het koffieapparaat.
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Op weg naar de badkamer boven nemen we de trap die Inter Art 
heeft betimmerd en waarvoor de opvallende zwarte leuning op 
maat is gemaakt door Inter Art. In de badkamer springt direct de 
marmerlook van de inloopdouche (met comfortabel zitbankje erin) 
en toilet in het oog. Tussen douche en toilet creëerde Inter Art een 
slimme inbouwkast. Het meubel onder de wasbak en de verwarmde 
spiegel is fraai, strak maatwerk. Inter Art richtte ook het toilet beneden 
in, in de prettige samenwerking met Suus en Charles. ‘Wij zijn er erg 
enthousiast over’, zo kijken zij terug op het proces. ‘De samenwerking 
is ook ons zeer goed bevallen.’

‘ONZE VORIGE KEUKEN 
WAS OOK VAN INTER ART: 

MOOI EN LUXE EN ER 
ZAT NOG GEEN ENKELE 

SLIJTAGE OP’
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Met dank aan
Suus en Charles
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BINNENKIJKEN BIJ
Ze wilden nog één keer een mooie nieuwe badkamer (warm en sfeervol) 
en keuken (modern en ruimtelijk). Bij Inter Art slaagden Elma en Hans tot 
volle tevredenheid.

Elma en Hans
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‘We waren binnen geweest bij een paar andere bedrijven waar we niet 
werden geholpen of waar alleen over het budget gesproken werd. Met 
Gerhard Wegkamp van Inter Art hadden we wel meteen een klik’, vertelt 
Elma. ‘Hij kwam bij ons thuis om te zien hoe de situatie was en om onze 
plannen te bespreken. Samen zijn we tot dit complete plaatje gekomen.’
Het eerste project was de badkamer. De warme, natuurlijke tinten 
creëren daar een comfortabele sfeer. ‘We zagen de stoere wasbak in 
de showroom. Daar werden we verliefd op. Daar is de verdere inrichting 
omheen gekomen.’ 

‘WE ZIJN BLIJ MET HET HELE 
PLAATJE EN VOORAL OVER 

HOE GERHARD ONS ERIN 
HEEFT GEADVISEERD’
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De Bora inductieplaat met geïntegreerde afzuiginstallatie (‘we hadden 
nooit gedacht dat die zó goed zou werken) zit in het eiland, de gootsteen 
met Quooker (‘met alles erop en eraan, we hebben al zin in de zomer 
vanwege het gekoelde bruisende water!’) in het lange aanrechtblok en 
de overige apparatuur zit in de hoge wand. Onder het koffieapparaat 
en de combimagnetron en combi-stoomoven, alle van Miele, hebben 
ze een mooie wijnklimaatkast, een koelkast én biofreshladen om de 
versproducten lang goed in te houden. 

De keukenindeling is nagenoeg gelijk aan die van de oude keuken, maar 
de uitstraling is helemaal van deze tijd. De ruimte is groot en licht, het 
keukenmeubilair is in strak en modern donkergrijs. ‘Het aanrecht is nog 
wat langer dan hiervoor en Gerhard heeft ons geholpen met enkele 
praktische tips. De krukjes aan het eiland bijvoorbeeld stonden eerst aan 
de andere kant. Maar op deze manier hadden we ruimte om naast de 
krukjes nog een paar extra kastjes te realiseren.’
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‘DANKZIJ DE QUOOKER 
MET ALLES EROP EN 

ERAAN HEBBEN WE 
ALTIJD ZIN IN DE ZOMER!’

‘Het werkblad is van dekton, ideaal!’, besluit Elma. ‘Maar we zijn blij met 
het hele plaatje, vooral met hoe Gerhard ons erin heeft geadviseerd. Ik 
vind het soms moeilijk om door te pakken, ik blijf lang twijfelen. Gerhard 
hielp ons goed op zulke momenten. Hij voelt ontzettend goed aan waar 
je naartoe wilt.’
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Met dank aan
Elma en Hans
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