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De keukentrends
Messing en metallic

We zagen al een tijdje de messing 

spoelbakken en kranen voorbij komen, maar 

dit jaar nemen we ook de fronten van de 

keuken mee. Steeds vaker is het mogelijk om 

te kiezen voor een metallic look front. Je kunt 

het dus zo subtiel of extreem maken als dat jij 

wilt. Het is in ieder geval helemaal volgens de 

trend van 2021!

trendy keuze die de omgeving direct heel 

stijlvol maakt. Je kunt voor veel soorten zwart 

gaan.

Kleur

Naast zwart zijn ook de pasteltinten en 

primaire kleuren hip, hipper, hipst in 2021. 

Leef je uit met het bekende kleurenpalet van 

Mondriaan of ga voor iets subtielere tinten als 

poederroze en mintgroen. Wat ook prachtig 

is, is om een primaire kleur als accentkleur 

te gebruiken en deze te combineren met 

pasteltinten. Wees niet bang om kleur toe 

te voegen aan je interieur en geef jouw 

woonruimte die unieke look.

Marmer

Dit materiaal is eigenlijk al jaren niet meer 

weg te denken in de keuken en ook dit 

jaar is marmer weer een van de trends die 

we graag zien in de keuken. Ga dus voor 

een mooi marmer(look) werkblad of een 

marmeren eettafel in je keuken! Je hoeft niet 

altijd te kiezen voor echt marmer, maar je 

kunt natuurlijk ook kiezen voor een keramiek, 

composiet of kunststof met een marmerprint. 

Wil je je huidige keuken in deze trend steken? 

Dan kun je ook op jacht naar marmeren 

accessoires zoals snijplanken, zeepbakjes, 

potten voor pollepels, keukenrolhouders, 

zout- en pepermolens en vijzels.

Zwarte keukens

Een keuken in de kleur zwart was al een 

tijd een trend en deze gaat nog even mee. 

Ook dit jaar is de zwarte keuken weer een 

geweldig goede en trendy keuze die de 

omgeving direct heel stijlvol maakt. Je kunt 

voor veel soorten zwart gaan. Een keuken in 

de kleur zwart was al een tijd een trend en 

deze gaat nog even mee. Ook dit jaar is de 

zwarte keuken weer een geweldig goede en 
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De keuken, het hart van het huis

Gezellig samen komen in de keuken om de 

dag te bespreken, samen te kokkerellen of 

gewoon heerlijk te eten. In veel woningen 

maakt de keuken deel uit van de grote 

leefomgeving en dat maakt dat de keuken 

veel meer is dan de plek waar je enkel eten 

kookt. Het is daarom ook het mooiste als 

je keuken past bij de rest van het interieur. 

Keukens komen tegenwoordig in veel kleuren 

en materialen, waardoor een goede match 

met je interieur snel gemaakt is. 

 

 

Hoog, hoger, hoogst

De keuken mag dit jaar de hoogte in. Ieder 

stukje van de muur mag goed benut worden 

en dat is heerlijk als je veel kookspullen 

hebt of veel voorraad. Daarnaast geeft de 

combinatie van hoge kasten en dunne 

werkbladen meer hoogte en daardoor dus 

een heel ruimtelijk gevoel. Een win-win 

situatie dus, meer opbergruimte en meer 

hoogte! 

Mid-century design (1945-1969)

Warme houtsoorten zoals een donker 

eiken of noten zijn bij deze stijl een heel 

veel voorkomend materiaal en echt een 

keukentrend in 2021. De houten keuken in 

deze iets donkere houtsoorten zijn typisch 

voor deze designstijl. Je combineert de 

houten fronten met een minimalistische, 

langwerpige greep om de complete look te 

creëren. Zorg dat de scherpe lijnen vervangen 

worden voor zachtere lijnen door ze 

bijvoorbeeld af te ronden. 
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Comfortabel en duurzaam

Op het gebied van apparatuur zien we dat 

apparaten zuiniger maar ook zeker slimmer 

worden. Ovens die vanaf een afstand 

bestuurd kunnen worden en koelkasten die 

met je mee denken. Dit maakt dus niet alleen 

die energierekening wat rooskleuriger, maar 

ook je leven erg comfortabel! 

Lichtplan maken

Licht is zo belangrijk in huis en ook zeker in 

de keuken. Met een goed lichtplan zorg je 

er dan ook voor dat er voldoende licht is om 

sfeer te creëren, maar ook om met goed zicht 

te kunnen werken. Je kunt kiezen voor spots 

om speciale punten uit te lichten en goede 

verlichting boven het werkblad, maar je kunt 

ook kiezen voor spots die je met een app 

bestuurt. Op deze manier kan je warm licht 

aanzetten voor sfeer en het licht veranderen 

naar helder wit om goed zicht te hebben op 

het werkblad.
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NOLTE - Metal 676

Kunststof mat

Koperoxide

NOLTE - Metal 675

Kunststof mat

Staal Grijs

BALLERINA - 

Direct Lack 2726

Series: Edition

Brons, Hoogglans

BALLERINA - 

Direct Lack 2731

Series: Edition

Staal, Hoogglans

BALLERINA -  

Lack 7315

Series: Ferro

Metaal-look, Brons

NOBILIA - Inox 216

Laklaminaat

Decor Staal RVS-look

TREND 2021 

Ga voor een metallic front in combinatie 

met een natuurlijk ogend materiaal, zoals 

bijvoorbeeld hout. Op deze manier zorg je 

ervoor dat het geheel wat meer gaat leven en 

niet te kil zal worden. 

Maak het geheel helemaal af met een mooie 

Quooker in het brons, goud, matzwart of RVS!
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NOLTE - Manhattan 48M

Kunststof mat

Marmer Grijs

NOLTE - Stone 264

Kunststof mat

Gletsjer

NOLTE - Stone 263

Kunststof mat

Beton

NOLTE - Stone 262

Kunststof mat

Bazalt

NOLTE - Portland 403

Mat Cement

Agaatgrijs

NOLTE - Portland 403

Mat Cement

Agaatgrijs

BALLERINA-

Direct Lack 2651

Series: Pur

Bianco Royal Marmerlook, Mat

BALLERINA-

Keramik 7850

Series: Ceramic

Echte Keramiek, Beton Satijn

BALLERINA-

Keramik 7855

Series: Ceramic

Echte Keramiek, Calacatta Satijn

BALLERINA-

Keramik 7860

Series: Ceramic

Echte Keramiek, Basalt Zwart 

Satijn

BALLERINA-

Melaminharz 1471

Series: Top

Betonlook Parelgrijs

BALLERINA-

Melaminharz 1506

Series: Top

Betonlook Grafiet
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BALLERINA - Original Resopal 

3826Series: Resopal

Donker, Keramiek-look

BALLERINA - Original Resopal 

3821

Series: Resopal

Sneeuwwit, Keramiek-look

BALLERINA - Sonstiges 7375

Series: Stone

Echt Steen, Zwart

NOBILIA - Riva 891

Decor Beton Wit

NOBILIA - Riva 892

Decor Beton Grijs

NOBILIA - Riva 889

Decor Beton Schiefergrijs

NOBILIA - Speed 281

Decor Keramiek Grijs

NOBILIA - Speed 288

Decor Zwart Beton

NOBILIA - Stoneart 303

Decor Leisteen Grijs

NOBILIA - Stoneart 304

Decor Schiefer Steengrijs
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TREND 2021 
Wil je graag gaan voor een stoere en strakke 

look? Kies dan voor een stone-look keuken. 

Dit materiaal heeft een wat grove afwerking, 

wat het geheel erg stoer maakt en tevens meer 

diepte geeft. 
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HOUTEN FRONTEN (TREND 2021)

NOLTE - Manhattan 495

Kunststof mat

Chalet Eiken

NOLTE - Manhattan 49K

Kunststof mat

Kansas Eiken Gezaagd

NOLTE - Timber 39H

Kunststof mat

Holm Eiken Horizontaal

NOLTE - Timber 49V

Kunststof mat

Holm Eiken Vertikaal

NOLTE - Artwood 22N

Kunststof mat

Knoestig Eiken Naturel

NOLTE - Artwood 22W

Kunststof mat

Wild Eiken Rustiek

NOLTE - Artwood 22P

Kunststof mat

Knoestig Eiken Platina

NOLTE - Artwood 22R

Kunststof mat

Walnoot Royal

NOLTE - Artwood 22K

Kunststof mat

Walnoot Cuba

NOLTE - Tavola 571

Fineer Mat Gelakt

Eiken Pinot

NOLTE - Tavola 572

Fineer Mat Gelakt

Eiken Barolo

NOLTE - Legno 59C

Fineer Mat Gelakt

Eiken Champagne
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NOLTE - Legno 59M

Fineer Mat Gelakt

Eiken Kastanje

NOLTE - Legno 59T

Fineer Mat Gelakt

Eiken Truffel

NOLTE - Legno 59S

Fineer Mat Gelakt

Eiken Sepia

BALLERINA - 

Echtholz-Furnier 6832

Series: Bavaria

Naturel, Eiken Fineer

BALLERINA - 

Echtholz-Furnier 6834

Series: Bavaria

Koffiebruin, Eiken Fineer

BALLERINA - 

Echtholz-Furnier 7700

Series: Montana

Old Wood Horizontaal, Eiken 

Fineer

BALLERINA - 

Echtholz-Furnier 7701

Series: Montana

Old Wood Verticaal, Eiken Fineer

BALLERINA - 

Echtholz-Furnier 7710

Series: Montana

Licht Vertikaal, Spessart-Eiken 

Fineer

BALLERINA - 

Echtholz-Furnier 7715

Series: Montana

Licht Horizontaal, Spessart-Eiken 

Fineer

BALLERINA - Echtholz-Furnier 

7750

Series: Montana

Verticaal, Lariks Fineer

BALLERINA - Echtholz-Furnier 

7755

Series: Montana

Horizontaal, Lariks Fineer

BALLERINA - Melaminharz 1341

Series: Top

Nautische Eiken Houtlook
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BALLERINA - Melaminharz 1481

Series: Top

Mammut Eiken Houtlook

NOBILIA - Rio 698

Decor Eiken Provence

NOBILIA - Riva 893

Decor Eiken San Remo

NOBILIA - Riva 894

Decor Eiken Ontario

NOBILIA - Riva 896

Decor Pijnboom Montana

NOBILIA - Riva 887

Decor Eiken Somerset

NOBILIA - Riva 888

Decor Eiken Dakota

NOBILIA - Speed 260

Decor Pijnboom Montana

NOBILIA - Speed 262

Decor Eiken Virginia

NOBILIA - Structura 400

Decor Gladstone Oak

NOBILIA - Structura 401

Decor Eiken Halifax

NOBILIA - Structura 402

Decor Eiken Havanna
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TREND 2021 
Dit jaar zien we veel donkere houtsoorten die 

ons doen denken aan het design uit de mid-

century (1945- 1969). Een donkere toon maakt 

de keuken knus en chique. Maak het  geheel 

helemaal compleet met een mooie greep.
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NOBILIA - Focus 472

Zwart Ultrahoogglans

NOBILIA - Sylt 851

Lak, Zwart Mat
NOBILIA - Touch 340

Zwart, Supermat

BALLERINA - Direct Lack 2646

Series: Pur

Grafiet Zwart, Mat

BALLERINA - Direct Lack 2741

Series: Edition

Grafiet Zwart, Hoogglans

BALLERINA - Direct Lack 2641

Series: Pur

Zwart, Mat

BALLERINA - Direct Lack 2736

Series: Edition

Zwart, Hoogglans

BALLERINA - Echtholz-Furnier 

6025

Series: Oslo 15

Zwart, Eiken Fineer

BALLERINA- Fenix 4906

Series: Fenix

Zwart, Super Mat

BALLERINA- Glas 7298

Series: Highline

Zwart Glas

BALLERINA- Smart Glas 4036

Series: Smart

Zwart, Hoogglans

BALLERINA- Smart Glas 4626

Series: Smart-M

Zwart, Satijn
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NOLTE - Feel 96S

Laklaminaat Zacht Mat

Zwart 

NOLTE - Flair 950

Laklaminaat Zacht Mat

Zwart met RVS

NOLTE - Flair 950

Laklaminaat Zacht Mat

Zwart met Messing

NOLTE - Soft Lak 76Z

Echte Lak Zacht Mat

Zwart

TREND 2021 
Zwart is het nieuwe wit. Dat was al 

een tijdje zo en dat blijft voorlopig 

ook zo. Ga dus voor een keuken 

in het zwart als je een modern en 

tijdloos exemplaar wilt.
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NOBILIA - Flash 501

Rood Hoogglans

NOBILIA - Touch 337

Aqua, Supermat

BALLERINA - Direct Lack 2716

Series: Edition

Rood, Hoogglans

BALLERINA - Echtholz-Furnier 

6899

Series: Tessin 15

Speciaal Blauw, Eiken Fineer

BALLERINA - Lack 5799

Series: Chalet-B

Speciaal Blauw, Lak Fluweel

NOLTE - Manhattan Uni 49F

Kunststof mat

Pastelblauw

NOLTE - Manhattan Uni 49V

Kunststof mat

Olijf

NOLTE - Soft Lak 76J

Echte Lak Zacht Mat

Avocado

NOLTE - Soft Lak 76V

Echte Lak Zacht Mat

Olijf

NOLTE - Soft Lak 76K

Echte Lak Zacht Mat

Ginster Bezemgeel

NOLTE - Soft Lak 76C

Echte Lak Zacht Mat

Curry

NOLTE - Soft Lak 76R

Echte Lak Zacht Mat

Paprika
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NOLTE - Soft Lak 76H

Echte Lak Zacht Mat

Rozenbottel

NOLTE - Soft Lak 76O

Echte Lak Zacht Mat

Opaal

NOLTE - Soft Lak 76B

Echte Lak Zacht Mat

Bosbes

NOLTE - Soft Lak 76T

Echte Lak Zacht Mat

Deep Blue

NOLTE - Frame Lak A19

Echte Lak Zacht Mat

Avocado

NOLTE - Frame Lak A20

Echte Lak Zacht Mat

Olijf

NOLTE - Frame Lak A21

Echte Lak Zacht Mat

Ginster Bezemgeel

NOLTE - Frame Lak A04

Echte Lak Zacht Mat

Curry

NOLTE - Frame Lak A12

Echte Lak Zacht Mat

Paprika

NOLTE - Frame Lak A13

Echte Lak Zacht Mat

Rozenbottel

NOLTE - Frame Lak A06

Echte Lak Zacht Mat

Opaal

NOLTE -  Frame Lak A16

Echte Lak Zacht Mat

Bosbes
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Ongeacht de trends zijn er natuurlijk altijd 

verschillende keukenstijlen beschikbaar. Dit 

is volledig afhankelijk van jouw persoonlijke 

voorkeur. De stijlen zijn in heel veel 

verschillende kleuren te verkrijgen en dat 

maakt dat er vast een combinatie tussen zal 

zitten die volledig aansluit bij de wensen voor 

jouw droomkeuken. We hebben een aantal 

van de meest bekende stijlen op een rijtje 

gezet.

De landelijke keuken

Een landelijke keuken is te herkennen aan de 

detaillering. Een kaderfront is zo een typisch 

kenmerk voor een landelijke keuken. Als je 

kiest voor een wat klassiekere variant van 

deze stijl dan is een lichte kleur of hout een 

goede optie. Wil je graag een iets wat meer 

eigentijdse variant? Ga dan voor een kleur 

zoals avocado groen bijvoorbeeld. Dit in 

combinatie met een marmer (look) werkblad 

maakt het tot een heel fris en modern geheel, 

zonder dat het zijn landelijke touch verliest.

 

Klassieke landelijke keukens

In de klassieke keuken vind je robuuste en 

decoratieve stijlkenmerken zoals grote open 

keukenkasten, een grote houten afzuigunit en 

geprononceerd lijstwerk. En zeer traditionele 

landelijke keukenstijl met een echt 

grootmoeders uitstraling. De hedendaagse 

klassieke keuken is nostalgisch en ouderwets, 

maar tegelijkertijd ook modern en eigentijds. 

Een lust voor het oog en je krijgt er een 

gezellig en knus gevoel bij. Onmisbaar in de 

klassieke keuken zijn traditionele apparatuur 

zoals een stevig fornuis, maar dan wel in een 

modern jasje gestoken. 

Nostalgische landelijke keukens

De nostalgische keuken (ook wel vintage 

keuken) is een keukenstijl die op subtiele 

wijze de moderne keuken combineert met 

de gezellige en ouderwetse elementen 

van vroeger. Vooral zachte kleuren, strakke 

lijnen met subtiele decoraties en een mooie 

combinatie van ouderwetse stijlelementen 

met een moderne touch zijn populair in 

de vintage keuken. De fronten hebben een 

decoratieve landelijke stijl, maar tegelijkertijd 

een wat strakker en moderner ontwerp. 

22

Keukenstijlen



De moderne keuken

De moderne keuken is al sinds hun opkomst 

in de jaren ‘90 ontzettend populair. De 

moderne stijl kenmerkt zich over het 

algemeen door de strakke vormgeving. Vaak 

is een moderne keuken voorzien van een 

greeploos of semi-greeploos front waardoor 

het geheel strak en ruimtelijk wordt. Om 

het strakke lijnenspel van de moderne 

keuken te behouden wordt in een moderne 

keuken vaak inbouwapparatuur gebruikt. 

Met de moderne techniek van tegenwoordig 

kunnen apparaten als een afzuigkap 

en stopcontacten volledig uit het zicht 

worden weggewerkt. Een droom voor de 

minimalisten onder ons. Omdat de moderne 

keuken zo ruimtelijk en open oogt, is deze 

stijl zeer geschikt voor kleinere ruimtes omdat 

de ruimte hiermee optisch wordt vergroot! 

Industriële en stoere keukens

De industriële en stoere keukens 

karakteriseren zich door een robuuste en 

stoere uitstraling omdat er veelal gebruik 

wordt gemaakt van grove materialen als RVS 

en beton. In tegenstelling tot een moderne 

keuken, waar je alles strak en netjes afgewerkt 

wilt hebben, hoef je je daar bij de industriële 

keuken geen zorgen over te maken. Juist 

de ongeverfde of bakstenen muur en de 

zichtbare pijpleidingen en kabels (indien 

veilig) geven deze keukenstijl hun eigen 

karakter. Beschik je niet over een robuuste 

muur? Dan zou je dat kunnen creëren met 

achterwanden, die in verschillende kleuren 

en uitvoeringen verkrijgbaar zijn. Ondanks 

de stoere en robuuste elementen, straalt de 

industriële keuken veel gezelligheid uit. 

Scandinavische keuken

Deze keukenstijl is er in veel verschillende 

vormen en maten, maar een ding heeft de 

Scandinavische keuken stijl gemeen: door de 

gebruikte kleuren en materialen ademt deze 

keuken rust. En wie vindt dat nou niet fijn? In 

deze stijl zie je vooral veel hout en wit, het 

staat prachtig in ieder interieur en hier is, net 

als bij de landelijke keuken, veel mogelijk. 

Een gladde afwerking of een decoratieve 

afwerking voor de keukenfrontjes? Het kan 

allemaal!
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Een heetwaterkraan of Quooker

Een prachtige toevoeging aan een keuken is 

een heetwaterkraan of een Quooker. Deze 

kraan geeft je in een handomdraai kokend 

water voor bijvoorbeeld een lekkere kop thee 

of een pan heet water. Ook wanneer je kleine 

kinderen hebt is deze kraan ideaal. 

Je kunt namelijk heel snel heet water klaar 

zetten om de flessen schoon te maken van 

bacteriën. Daarnaast zijn de ontwerpen van 

de heetwaterkranen en Quooker prachtig. Ze 

zijn in vele vormen en kleuren te verkrijgen en 

een ware blikvanger in de keuken. 
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Meer inspiratie? 

Bekijk onze Pinterest vol met keukeninspiratie

https://nl.pinterest.com/keukenwarenhuis/

https://nl.pinterest.com/keukenwarenhuis/

