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living kitchen – een groot succes!
Beckermann is er wederom in geslaagd om een ware publiekstrekker te realiseren.
Meteen op maandagochtend op de Duitse televisie en maar liefst twee keer hier op youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=glpikQpdnJQ
https://www.youtube.com/watch?v=DAw3H3a5Yy4

Bij lak komt er met Denver een nieuw, chic uiterlijk in de handel:
supermatte lakoppervlakken − verkrijgbaar met een verticaal
(Denver classic) of horizontaal (Denver Line) verlopende
houtstructuur.
De open zwarte metalen kast is met zijn industriële look uitermate
geschikt voor moderne keukens en een open woonstijl. Deze
publiekstrekker geeft een indruk van de planningsdiversiteit: van
keukenmeubels en garderobe tot kastenwand of handige
kantoorinrichting: de open kasten kunnen met veel verschillende
elementen worden uitgerust en nemen hierdoor elke gewenste
vorm en functie aan.
In navolging van de super actuele trend beton breidt Beckermann
de productgroep Silvia beton uit met twee nieuwe, fraaie
kleurvarianten: Concrete White en Concrete Black. Zoals gewend
van Beckermann Küchen zijn de nieuwe oppervlakken voor zeer
uiteenlopende plannings- en vormgevingsmogelijkheden in
kleurcombinaties verkrijgbaar. Dat betreft zowel het materiaal voor
stollenwanden als werkbladen en handige kruidenelementen.
Bovendien kiest Beckermann voor een nieuw Fenix oppervlak:
Steel, een echte metaalstructuur in geborsteld rvs-decor. Dankzij de
m.b.v. elektronenstralen uitgeharde acrylharsen biedt het materiaal
een extreem mat Soft Touch oppervlak. Met dit hoogwaardige en
onderhoudsvriendelijke programma stelt het bedrijf wederom zijn
grote deskundigheid op het gebied van laminaatverwerking onder
bewijs. De materiaalcombinatie van metaal en het levendige, echte
eiken met scheuren van Dover vormt een spannend contrast. Zelfs
de wijnkoelkast wordt geïntegreerd, want het frontraam wordt aan
het betreffende apparaat aangepast. Open binnenuittrekelementen
met vlak met de kast afsluitende fronten maken de bediening van
keukenapparaten aangenamer –in het woon- of eetgedeelte
ingebouwd bieden zij zicht op mooi servies.
Beckermann slaat een nieuwe richting in met het hoogglanzende
Stone-Look bij het trendy materiaal Crystalglas. Klassieke
contrasten van licht en donker, steendecor en effen combineert
model Nova in de hoogglanzende uitvoering DeepDark met wit tot
een modern woongevoel. Het nieuwe oppervlak van Nova overtuigt
de handel en consumenten: extreem robuust, krasvast en zeer
onderhoudsvriendelijk.
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