


Een Beda keuken past altijd



Modern

Het toppunt van Dutch Design. De greeploze 

deuren kunnen met, maar ook zonder greep-

lijst worden uitgevoerd, dankzij het toepassen 

van elektrische ladesystemen of tip-on laden. 

Hier afgebeeld in zijdeglans lakwerk, maar ook 

verkrijgbaar in bijvoorbeeld hoogglans, kunst-

stof  of houtfineer





Design kan heel warm zijn. Dat bewijst deze 

keukenopstelling, waarin strak gelakte fronten 

zijn afgewisseld met echt houtfineer. Een aparte 

maar effectieve mix van de mooiste kwaliteit 

materialen. 





De handgeschilderde hoogglans afwerking en de v-groef in 

het midden van de fronten geven de kasten een super-

strakke uitstraling. Hier in combinatie met een traditionelere 

greep, maar ook met modernere grepen, greeploos of 

semi-greeploos verkrijgbaar. 



Strak hè, al die handgrepen op één lijn. Dat is het voordeel van 

een Beda keuken: grepen hoeven niet per se op een standaard 

positie te staan. Ook de indeling is op maat ontworpen en 

geproduceerd, waardoor alle deuren van deze hoogglans 

gelakte keuken aan de bovenkant mooi gelijk lopen. 



Nostalgisch



Door met details als handgrepen, maatvoering en kleurgebruik 
te variëren kun je precies de gewenste uitstraling bereiken. In 
dit geval resulteert de combinatie van nostalgische en moderne 
elementen in een elegant, tijdloos keukenontwerp. 



Zie je de bladlijst die tussen het front en het keukenblad is geplaatst? 
Die geeft deze keuken een bijzonder landelijke uitstraling, die nog 
eens extra geaccentueerd wordt door de tussenpanelen rond de kader-
deuren en de karakteristieke grepen. 





Typerend voor onze Classic Line keukens zijn de deuren die wat teruglig-
gen in de kaderdelen. Het klassieke effect daarvan wordt in deze opstelling 
nog eens versterkt door het nostalgische bordenrek en het baldakijn aan het 
plafond. Hier in combinatie met een keukeneiland dat voorzien is van 
massief eikenhouten fronten.



Robuust





Dik eikenhoutfineer dat eerst grof gestraald is en daarna gebeitst. 

Een typisch voorbeeld van robuuste kwaliteit door ambachtelijk 

handwerk. Door hout te combineren met andere natuurlijke mate-

rialen, zoals een granieten of betonnen blad, creëer je een keuken 

die staat als een huis.





Ook in een kleinere ruimte kan een robuuste keuken prima tot 

z’n recht komen. Zeker als je stevige materialen en vormen 

combineert met wat subtielere accenten. Zoals op deze foto: 

grof eikenhoutfineer van zware kwaliteit in combinatie met wat 

speelsere grepen. 



30 Ruim 30 jaar een begrip in maatwerk keukens

100% Nederlands kwaliteitsfabrikaat

Altijd een passende keuken
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