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04

06
08

INHOUD

Keukenwerkbladen:
van inspiratie tot oriëntatie
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Weinig onderdelen van de keuken zijn zo belangrijk als het werkblad.
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U zult er immers vrijwel dagelijks aan werken. Daarom moet het tegen
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een stootje kunnen, en comfortabel zijn in het gebruik en onderhoud.
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Tegelijkertijd is het blad dé blikvanger in uw keuken – dus zal het behalve
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praktisch ook mooi moeten zijn, en moeten passen bij uw keuken.
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Nu zult u niet iedere dag een nieuwe keuken kopen. Welke materialen

16 European Ceramics (EC)

zijn er inmiddels? En wat zijn hun voor- en nadelen? Deze werkbladen-

18 Luxe in marmer en wit

special helpt u bij uw oriëntatie, en geeft u volop inspiratie voor uw keuken.

20 Lapitec
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22 Keukenaccessoires

Over een aantal materialen vertellen we u hier wat meer. Achter in deze

24 Eigenschappen materialen

brochure vindt u bovendien een handig materialenschema. Klap het uit,

25 Kijken en vergelijken

en u ziet in één oogopslag wat uw mogelijkheden zijn. Maar laat u vooral

25 Gebruik, onderhoud

de verkoper weten hoe intensief u de keuken gebruikt, wat uw smaak is

en garantie

en binnen welk budget u een keuken zoekt.

www.dekkerzevenhuizen.nl

Afbeelding cover: TopLaminaat Temper

Ontdek welk keukenblad het best bij u past!

Deze Keukenwerkbladenspecial is een
uitgave van Dekker Zevenhuizen B.V.
Drukfouten en modelwijzigingen voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming
gekopieerd worden.
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TopLaminaat
Functioneel en praktisch
TopLaminaat® is een van de meest functionele materialen voor
een keukenblad. Het is namelijk praktisch in het onderhoud, en
bijna ieder ontwerp is mogelijk, dankzij de grote afmetingen. En
de bladen zijn verkrijgbaar in zó veel kleuren, dat u altijd een
werkblad vindt dat past bij uw interieur en smaak ‒ én uw budget.

Een keuken is een belangrijk onderdeel van het
huis maar moet ook makkelijk in onderhoud zijn.
Kies daarom voor een praktisch keukenwerkblad
van TopLaminaat dat past in elke keuken en
gebruiksvriendelijk is. Het blad is eigentijds en

Duurzaam en voordelig: Greenpanel
Er is nu een nieuw basismateriaal voor TopLaminaat bladen dat
bewijst dat gemak en design heel goed hand in hand kunnen gaan

Uitgebreide
kleurencollectie

Scherp geprijsd

Semi
onderbouw

verkrijgbaar in vele kleuren.

met milieuvriendelijkheid: Greenpanel®. Dit innovatieve, watervaste
materiaal is namelijk FSC®-gecertiﬁceerd, en laat een kleinere
ecologische voetafdruk achter dan het gebruikelijke multiplex.
En u betaalt voor Greenpanel niet eens méér dan voor multiplex!

NIEUW!

Top 3

F 8340 MP

R 6424 TC

TopLaminaat Titan

F 275 ST15

R 6247
(CALM)

VEELZIJDIG
Laminaat toplaag in vele kleuren

4
Uitgebreide
kleurencollectie

R 6189 FC
(TITAN)
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Scherp geprijsd
Spoedservice Formaldehyde
Watervast
Kleine ecologische
arm
voetafdruk

Licht Vlakinbouw
van gewicht

Minder CO2uitstoot

100%
recyclebaar

Spoedservice

Watervast

cherp geprijsd

BETON

Beton is hot. Ook dit jaar staat dit robuuste materiaal in de top 10 van meest
gevraagde werkbladen. Niet verwonderlijk, want beton heeft een uiterst
robuuste uitstraling, en is hét blad voor de moderne, minimalistische keuken.
U kunt kiezen voor LightBeton, maar ook voor een perfecte lookalike die wél de
sfeer van beton creëert, maar net wat andere eigenschappen heeft.

heeft de LOOKS

LightBeton
LightBeton is echt beton maar handzamer door de kern van lichtgewicht polystyreen hardschuim. LightBeton heeft ook alle kenmerken van gewoon beton:
de verschillende structuren, de haarscheurtjes en de lichte en donkere delen.
De speciale coating beschermt tegen vlekken, en is repareerbaar. Ideaal voor
uw keukenwerkblad, dus!
De betonlook: volop voordeel
Hoe mooi een blad ook is, het materiaal moet wel praktisch zijn, en passen bij uw
budget. Kijkt u daarom ook eens naar alternatieve materialen die dezelfde uitstraling
hebben als beton, maar volledig andere eigenschappen. Deze beton-lookalikes
zijn verkrijgbaar in alle prijsklassen, waardoor ze voor iedereen bereikbaar zijn.

Voordelig

Voelbare structuur

Luxe

Natuurlijke uitstraling

Kras- en hittebestendig

Natuurlijke uitstraling

Robuust

Het ultieme blad

Laminaat in
diverse betonkleuren
Kleur: Calm

Extra dik laminaat met
een echt betongevoel
Kleur: Moonscape

Compactlaminaat met
decoratief betonreliëf
Kleur: Jupiter

Composietstenen beton-lookalike
met robuust oppervlak
Kleur: Elephant

Keramiek met een
industriële betonuitstraling
Kleur: Krypton

Composietstenen betonrepro
met glad oppervlak
Kleur: Concreto

Een lichtgewicht versie
van echt beton
Kleur: Platinum

Onverwoestbaar en
exclusief: Lapitec
Kleur: Grigio Cemento (satin)

ULTIMO

Spoedservice

6

Watervast

Vlakinbouw

Spoedservice

Watervast

Voelbaar
grove structuur

Unieke kleuren

Extra dik
laminaat

Stootvast

Innovatief
design

V-groove

Semi
onderbouw

Watervast

Stootvast

Innovatief
design

Uitgebreide

Onderhouds-

Composietsteen (EQ) Buffalo

Spoedservice

Scherp
geprijsd

V-groove

100% Krasvast

Zuurbestendig

Onderhoudsvrij

Vlekbestendig

Hittebestendig

Stootvast

LightBeton Platinum

Innovatief
design

V-groove

Semi
onderbouw

Watervast

100% Krasvast

Door-en-door

Zuurbestendig

Onderhoudsvrij

Vlekbestendig

Hittebestendig

Schuurvast
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DecorTop
Extra dik laminaat met structuur
Het blad oogt robuust en de structuur is diep: DecorTop® biedt net
een beetje meer! Het extra dikke laminaat is exclusief van kleur en
heeft een unieke, voelbare diepe grove structuur. DecorTop is een
dik laminaat met een zwarte kern, waardoor bij de randafwerking
een zwart randje zichtbaar is. En dat staat fraai bij de donkere
kleuren, en vormt een mooi contrast met de lichtere tinten.

De keuken is een belangrijk onderdeel van het huis.
Daarom moet het vooral de juiste uitstraling hebben.
Kies een decoratief blad als DecorTop! Dat geeft de
sfeer van warm hout of krachtig steen en is een lust
om naar te kijken, en is tegelijkertijd praktisch in het
Spoedservice

Watervast

Voelbaar
grove structuur

gebruik.

NIEUW!

Top 3

MOONSCAPE

DecorTop Coast

ROCKET

Spoedservice

CALIPSO

COAST

STRUCTUUR
Extra dik laminaat met steen- of houtstructuur

Watervast
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COBRA

Voelbaar
grove structuur

Unieke kleuren

Extra dik
laminaat
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Unieke kleure

TopCore
Compactlaminaat met decoratieve toplaag
Een TopCore® keukenblad is stootvast, watervast, hygiënisch
en makkelijk te reinigen. Maar de werkelijke kracht van TopCore
zit in de decoratieve toplaag. Want de structuren zien er niet
alleen uit als hout, textiel of steen ‒ ze voelen ook echt zo aan!
Dit hoogwaardige materiaal biedt u tal van mogelijkheden voor
een origineel en trendy ontwerp.

De keuken wordt elke dag intensief gebruikt, want
elke dag is een feestje. Kies daarom voor een blad
dat tegen een stootje kan, én wel de uitstraling
heeft van hout, steen of textiel. TopCore is verrassend
veelzijdig. Net als uw keuken.

Stootvast

TopCore Lounge

SMOKEY BLACK

Stootvast
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V-groove

NIEUW!

Top 3

SWALLOW

Innovatief
design

JUPITER

LOUNGE

JEWEL

DECORATIEF
Compactlaminaat met decoratieve toplaag

Innovatief
design

V-groove

Semi
onderbouw

Watervast
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Semi
onderbouw

Fenix NTM
Compactlaminaat met mat oppervlak
Fenix NTM® is een keukenblad met een extreem mat uiterlijk.
Het heeft een massieve uitstraling, maar voelt toch zijdezacht
aan. Dankzij de onderscheidende nanotechcoating blijven er
bovendien nooit vingerafdrukken achter op het bladoppervlak.
En bij normaal gebruik verdwijnen kleine krasjes vanzelf!

De keuken neemt een uitgesproken plek in, is
hightech en trendsettend. Net als het blad met
zijn designuitstraling. Kies daarom voor een
innovatief en stoer Fenix NTM® keukenwerkblad.
Dat toch lekker aanvoelt.

NIEUW!

Top 3

Fenix NTM Gray Land

BOLD BLACK

CAST IRON

BROWN SUGAR

Zelfherstellend
vermogen

Vormvast

Niet statisch

Anti-bacteriële
eigenschappen

Extreem mat
oppervlak

Stootvast

PITT cooking
mogelijk

GRAY LAND

HIGHTECH
Mat compactlaminaat met softtouch

Soft touch

Zelfherstellend
vermogen

Vormvast

Niet statisch
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GHOST WHITE

Soft touch

Anti-bacteriële
eigenschappen

Extreem mat
oppervlak

Fingerprint
proof

Stootvast

PITT cooking
mogelijk

Schuurvast
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European Quartz (EQ)
Composietsteen in vele kleuren en structuren
In een composietstenen blad zijn design, gemak en duurzaamheid
verenigd. Het assortiment telt vele unieke kleuren en verschillende
structuren, waardoor er een composietstenen blad is voor elke
keuken: van landelijk tot design. Dit allround blad is krasvast en
hittebestendig, en de basiskleuren zijn ook nog eens zeer aantrekkelijk geprijsd.

Gezellig koken voor vrienden zonder zorgen.
Genieten van het eten en van elkaar. Kies daarom
voor een keukenwerkblad van composietsteen:
robuust maar chic. Omdat zowel kwaliteit als
eenvoud en sfeer belangrijk zijn in de keuken.

Greenguard
De bladen voldoen aan de strenge richtlijnen op het gebied van
vervuilende stoffen in het binnenmilieu.

NIEUW!

Top 3

EASY WHITE

EQ Buffalo

EASY ROCK

ELEPHANT

BUFFALO

ALLROUND
Composietsteen; design, gemak en duurzaam

Stootvast

Innovatief
design

Uitgebreide
kleurencollectie

Onderhoudsvriendelijk
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EASY GREY

Spoedservice

Scherp
geprijsd

Stootvast

Innovatief
design

Uitgebreide
kleurencollectie

Onderhoudsvriendelijk

Spoedservice

V-groove
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Scherp
geprijsd

European Ceramics (EC)
Keramiek met een strakke en natuurlijke
uitstraling

Een keuken moet tegen een stootje kunnen. Dat is duidelijk.

Wie gemak zegt, zegt keramiek. Dit werkbladmateriaal is niet
alleen duurzaam en onderhoudsvrij, u kunt er ook iedere dag

Maar het moet ook een strakke en luxe uitstraling hebben.

weer zorgeloos aan werken. Want keramiek is hitte-, vlek- én

Kies daarom voor keukenwerkblad van keramiek. Dan bent u

krasbestendig! Wat keramiek nóg aantrekkelijker maakt voor de

verzekerd van goede eigenschappen én bijzondere kleuren.

moderne consument, is de onvergelijkbare strakke uitstraling die
de keuken een heel eigen, stijlvol gezicht geeft.

NIEUW!

Top 3

EC Miracle

ROCHER NOIR ROCHER ARGENT

BELGIQUE

MIRACLE

PRODIGY

IDEAAL
Hitte-, vlek- en krasbestendig
100% Krasvast

100% Krasvast
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Zuurbestendig

Onderhoudsvrij

Vlekbestendig

Zuurbestendig

Onderhoudsvrij

Hittebestendig
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Vlekbestendig

LUXE inWIT

We zeggen meer met minder. Minder kleur, minder dessin. We lijken een oase van rust te creëren.
Lijken. Want we spelen met materialen en contrasten. Marmer, wol en linnen tegenover staal
en glas. Zwart tegenover wit. De juiste look-and-feel wordt bereikt door te mixen.
Marmer: weelderige luxe
Marmer brengt niet alleen rust in de keuken, maar creëert ook moeiteloos een sfeer van luxe.
Geen wonder dat in steeds meer materialen marmerlooks verkrijgbaar zijn. Zoals in composietsteen (EQ), keramiek (EC) en Lapitec®: stuk voor stuk hoogwaardige materialen met ideale
eigenschappen voor de keuken. Het composietstenen keukenblad Waving White heeft een
levensechte aderstructuur. In keramiek met zijn onnavolgbare strakke uitstraling is er het
‘marmeren’ blad Palazzo. En wie trendy, spannend én praktisch wil combineren, kiest voor een
Lapitec keukenblad in de kleur Arabescato Perla. Een chique kleur die niet van echt marmer
te onderscheiden is!
Designmaterialen in wit
Wilt u een strakwitte eyecatcher in uw designkeuken? Maakt u dan eens kennis met Fenix NTM®,
een revolutionair nieuw materiaal met een onderscheidende ‘slimme’ toplaag. Ice Cream en

Het witte interieur is terug. Saai? Integendeel.

Ghost White zijn prachtige witte keukenbladen met een witte kern. Solid surface is een materiaal

Want we zoeken de tegenstellingen op, en

dat bij uitstek wordt gebruikt in designkeukens, omdat het tal van mogelijkheden biedt en een
uitgebreid kleurenpalet kent. Komt het nauw aan op de kleur? Solid surface heeft verscheidene

zetten de uitersten tegen elkaar af. De keuken

varianten wit!

van nu is spannend!
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Soft touch

Zelfherstellend
vermogen

Vormvast

Niet statisch

Extreem mat oppervlak

Natuurlijke uitstraling

Kras- en hittebestendig

De nanotechniek zorgt voor met
een mat en zijdezacht oppervlak
Kleur: Ghost White (witte kern)

Composietstenen marmer-lookalike
met klassieke uitstraling
Kleur: Waving White (honed)

Keramiek met een luxe
marmer uitstraling
Kleur: Palazzo

Anti-bacteriële
eigenschappen

Extreem mat
oppervlak

Fingerprint
proof

Stootvast

Innovatief
design

Stootvast

PITT cooking
mogelijk

Schuurvast

Uitgebreide

Onderhouds-

Spoedservice

Scherp
geprijsd

V-groove

100% Krasvast

Zuurbestendig

Onderhoudsvrij

Vlekbestendig

Hittebestendig
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Lapitec
100% porselein-keramiek
Lapitec® wordt niet voor niets het ultieme keukenblad genoemd,
want het is hitte-, slijt- en slagvast, vlekvrij en onderhoudsarm!
Maar ook de uitstraling is exclusief, dankzij de heel eigen kleuren
met een mat of glanzend oppervlak. Het materiaal is onder
extreem hoge druk geperst, waardoor dit stenen blad niet alleen
uitzonderlijke eigenschappen heeft, maar ook door en door
gekleurd is. Onnodig te zeggen dat Lapitec ook nog eens heel

Alleen het beste is goed genoeg. Kies daarom voor
het ultieme keukenblad. Een blad dat er prachtig uitziet,
de beste eigenschappen heeft en milieuvriendelijk is.
Ook een keuken is immers meer dan alleen maar exclusief.
Het heeft een goed verhaal.

milieuvriendelijk is …

TIP!

Lapitec Grigio Cemento Satin)

Top 3

100% Krasvast

Door-en-door
gekleurd

NERO ANTRACITE
(vesuvio)

Zuurbestendig

EBANO
(vesuvio)

GRIGIO CEMENTO
(satin)

BIANCO POLARE
(lux)

ARABESCATA
PERLA (satin)

ULTIEM
Met een exclusieve uitstraling

Onderhoudsvrij

Vlekbestendig

Hittebestendig

Schuurvast
100% Krasvast

20

Door-en-door
gekleurd

Zuurbestendig

Onderhoudsvrij
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Vlekbestendig

Keukenaccessoires
Tal van andere kwaliteitsproducten
Heeft u de materiaalkeuze gemaakt en uw kleur gekozen, dan
bepaalt u samen met uw adviseur de dikte van het blad, en
bijvoorbeeld de randafwerking. Een spoelbak, een kraan en
verlichting maken de keuken vervolgens áf.

Dekker Zevenhuizen is niet alleen leverancier van
hoogwaardige keukenbladen, maar biedt ook tal
van andere kwaliteitsproducten voor uw keuken.
Van bekende A-merken, maar ook van het eigen
innovatieve merk Lavanto®, dat staat voor betaalbaar
design.
Vraag uw verkoper naar het assortiment van Dekker!
22
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Een keuken koopt u niet elke dag. Daarom gaat u niet over

eigenschappen
100% Krasvast

één nacht ijs. Welke materialen zijn er? Welke eigenschappen
de keuken, uw smaak en uw budget? In het schema ziet u het
het toegankelijke TopLaminaat®, onderaan de exclusievere
materialen zoals Lapitec® en glas.

Zuurbestendig
Onderhoudsvrij 100% Krasvast
Vlekbestendig Levensduur
Hittebestendig
LANGE
ONDERHOUDSLEVENSDUUR
VRIENDELIJK

100%
KRASVAST

HITTEBESTENDIG

Onderhoudsvrij
Onderhoudsvrij
Zuurbestendig Hittebestendig
100% Krasvast Vlekbestendig

Vlekbestendig

TopLaminaat®

hebben ze? En welk materiaal past het best bij úw gebruik van
in één oogopslag én op volgorde van prijsklasse. Bovenaan

Zuurbestendig

Door-en-door

gekleurd
®
DecorTop
Uitgebreide
kleurencollectie

Scherp geprijsd

Spoedservice

Schuurvast

Door-en-door
gekleurd

Schuurvast

Vlakinbouw

TopCore®

Semi
onderbouw
Spoedservice

Watervast

Door-en-door
gekleurd

Prijs oplopend van het veelzijdige TopLaminaat tot het stijlvolle geharde glas.

De eigenschappen van de materialen

Materialen

TopLaminaat Temper

Kijken en vergelijken

Watervast

Voelbaar
grove structuur

Unieke kleuren

Extra dik
laminaat

Fenix NTM®
Stootvast

Innovatief
design

V-groove

Semi
onderbouw

Soft touch

Zelfherstellend
vermogen

Anti-bacteriële
eigenschappen

Extreem mat
oppervlak

Watervast

Hout
Fingerprint
proof

Rvs

Vormvast

Niet statisch

Stootvast

PITT cooking
mogelijk

Schuurvast

Natuurlijk
materiaal

Unieke kleuren
en tekeningen

Semi
onderbouw

Scherp
geprijsd

Robuust

Graniet

Sla de pagina om, bekijk al uw mogelijkheden en vergelijk
de materialen!

Composietsteen
Natuurlijk
materiaal

Uitgebreide
kleurencollectie

Spoedservice

Unieke kleuren
en tekeningen

Stootvast

Innovatief
design

Spoedservice

Scherp
geprijsd

Onderhoudsvrij

Vlekbestendig

Robuust

EC Marvel

Keramiek

Gebruik en onderhoud
Uitgebreide
kleurencollectie

Onderhoudsvriendelijk

100% Krasvast

Zuurbestendig

Stootvast

Innovatief
design

Solid surface

Waarop moet u letten als u aan uw blad werkt? En hoe kunt
u uw blad het best onderhouden, zodat u er jarenlang plezier

Onderhoudsvriendelijk

Naadloos
verlijmd

Lapitec®

vindt u op www.dekkerzevenhuizen.nl de gebruiks- en
onderhoudsadviezen. U kunt die productbijsluiters kosteloos
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Hittebestendig

Beton
Scherp
geprijsd

van heeft? Voor alle maatwerkbladen van Dekker Zevenhuizen

downloaden.

V-groove

Glas
100% Krasvast

Zuurbestendig

Onderhoudsvrij

Innovatief
design

Uitgebreide
kleurencollectie

Vlekbestendig

Schuurvast

Door-en-door
gekleurd

Stootvast

Hittebestendig

Onderhoudsvriendelijk

Uitstekende
kwaliteit
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Keukenwerkbladen
Veelzijdig aanbod. INNOVATIEVE materialen.
Ontdek welk keukenwerkblad het best bij u past! Stapt u gerust
binnen bij de keukenspeciaalzaak. Daar kunt u ze bekijken en voelen.
Kijkt u voor meer informatie op www.dekkerzevenhuizen.nl of
volg ons op Facebook, Twitter, YouTube en Pinterest. Daar vindt
u inspirerende foto’s en de laatste trends.

Uw keukenspeciaalzaak:

www.dekkerzevenhuizen.nl
Art. Z1.173

