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Ontdek alle geheimen van de 

zwarte keuken

Bedankt voor het aanvragen van dit e-book over de zwarte keuken. 

In dit boek vertellen we alles over de verschillende stijlen waarin de 

zwarte keuken te vinden is. We leggen de opties zo uitgebreid mogelijk 

uit, zodat u makkelijk zelf kunt oriënteren en een weloverwogen 

keuze kunt maken. Daarnaast delen we ook informatie over het 

optimaal onderhouden en schoonmaken van een zwarte keuken. 

Tenslotte zijn er diverse stijlideeën toegevoegd om u te inspireren 

tijdens de zoektocht naar uw zwarte droomkeuken!
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Zwart komt in veel verschillende soorten afwerkingen. Iedere afwerking geeft weer een heel 

andere uitstraling aan de keuken, maar ook een heel andere kleurervaring van de kleur zwart. 

Er is er altijd wel één die matcht met de keukenstijl die u in gedachten heeft.

We bespreken hier de meest voorkomende soorten, namelijk hoogglans zwart, zijdeglans, 

matzwart en houtlook zwart. 

Hoogglans zwart

Een hoogglans zwarte keuken is wat meer 

aanwezig door de glinstering op de fronten. 

Iets wat tevens een heel chique uitstraling 

geeft. De kleur kan door de glans intenser 

worden ervaren dan bij een mattere variant. 

Hoogglans zwart is een prachtige keuze die 

van uw zwarte keuken een echte eyecatcher 

zal maken. Let wel, een hoogglans front 

is vrij gevoelig voor vlekken en krassen. 

Door de glanslaag zijn vetvlekken en 

vingerafdrukken een stuk sneller te zien. 

Het is daarom aan te raden om goed na te 

denken over de keuze voor hoogglans. Het 

is prachtig en luxueus, maar vergt mogelijk 

wat extra poetswerk.

Hoofdstuk 1

50 tinten zwart:
De diverse afwerkingen van een zwarte keuken
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Zijdeglans zwart

Een lichte glans, niet zo spiegelend als de 

hoogglans variant maar glanzender dan zijn 

matte broertje. Dat is zijdeglans! Een heel 

gemakkelijke finish die het goed doet met 

iedere stijl. Op deze ondergrond zult u niet 

snel vingerafdrukken ontdekken. Dat scheelt 

een hoop poetswerk. Wel zal u ervaren 

dat kleuren met deze finish weer net wat 

anders over zullen komen dan wanneer het 

glanzend of mat is.  

Matzwart

De matte keuken oogt modern en is 

prachtig in matzwart. De matte finish en 

donkere kleur maken het tot een heel 

chique combinatie. Hoewel zwart zwaar 

kan aanvoelen, maakt de matte finish een 

donkere kleur toch wat zachter. Daarom 

past een matzwarte keuken gemakkelijk in 

ieder interieur. Het maakt het hart van het 

huis tot een knusse, gezellige en moderne 

plek. Een matzwarte afwerking kan gevoelig 

zijn voor vingerafdrukken. Gelukkig 

bestaan er tegenwoordig ook matzwarte 

afwerkingen met een speciale hygiënische 

en antistatische laklaag die vingerafdrukken 

helpt te voorkomen.

 

Houtlook

Zwart kan ook prachtig zijn met een 

houtlook afwerking. Het geeft een donkere 

keuken een heel natuurlijke en zachte 

uitstraling. Binnen de zwarte houtlook 

keukens is er heel veel keus; zo kunt u 

kiezen voor houtlook fronten met een 

onopvallende houtnerf of juist voor fronten 

met een hele knoestige afwerking. Wat u 

ook kiest, een houtnerf is ontzettend stoer 

en stijlvol. Met een houtnerf in de fronten is 

er meteen al meer detaillering aangebracht 

en kunt u de rest van de keuken mooi sober 

houden. Combineer de finish met een 

modern en strak front of met kaderfronten. 

Het is allemaal mogelijk! Tevens zorgt een 

houtstructuur ervoor dat vette vingers en 

krassen eigenlijk nauwelijks opvallen. 
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Naast de kleurafwerking bestaan er ook 

verschillende frontsoorten en -ontwerpen. 

Van egale fronten met minimalistische 

greep, greeploze deuren of juist belijnde 

kaderfronten met stoere grepen. De 

mogelijkheden zijn eindeloos! U kunt zelf 

naar hartenlust combineren. We leggen hier 

de meest voorkomende fronten aan u voor, 

namelijk egale fronten, kaderfronten, semi-

greeploze en tenslotte greeploze fronten. 

 

Egale fronten

Houdt u van een sobere stijl met een mooie 

greep? Dan is een egaal front helemaal 

de juiste match. Op deze manier kunt u 

uitpakken met het blad of de aandacht in 

de ruimte juist wat minder op de keuken 

leggen, zelfs als de keuken donker van kleur 

is. De zwarte tint maakt dit front meteen 

luxe. Combineer het zwarte front met een 

prachtige greep om de keuken een heel 

eigen twist te geven. Het zullen bij dit front 

vooral de keuzes zijn in aanrechtblad en 

greep die de aandacht vragen en karakter 

geven. 

 

Kaderfronten

Een kaderfront komt veel voor in de 

(modern) landelijke keuken of in de shaker-

keuken. Misschien denkt u niet als eerste aan 

een zwarte variant van deze keukenstijlen, 

maar een zwart kaderfront maakt de vrij 

klassieke vormgeving direct heel modern. 

Stijl deze zwarte kaderfronten af met een 

mooie greep en u heeft het knusse en 

gezellige van de landelijke keuken in een 

heel modern en chique jasje gestoken. U 

kunt kiezen uit kaderfronten met een subtiel 

kader of juist een heel geprononceerd 

ontwerp, vierkante hoeken of juist afgerond, 

een vlak kader of een belijnd kater. Het is 

maar net zoals u het zou willen.

Hoofdstuk 2 

Keuze uit verschillende 

frontsoorten
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Semi-greeploze fronten

De semi-greeploze keuken is een strakke 

en moderne keuken die over heel subtiele 

grepen beschikt. De grepen zijn aan de 

voorzijde niet duidelijk aanwezig en geven 

daarom de strakke uitstraling van een 

greeploze keuken. De subtiele grepen 

geven wel het gemak van een greep, 

waardoor u minder snel last zult hebben 

van vingerafdrukken op uw zwarte keuken. 

 

Greeploze fronten

De greeploze keuken is strak en modern. 

Het weglaten van grepen geeft het front 

een sobere en strakke uitstraling. Het 

geeft een heel rustig en ruimtelijk effect, 

nu de zwarte keuken eigenlijk helemaal 

glad is. Wanneer de greeploze keuken in 

een matzwarte uitvoering komt zal deze 

prachtig chique ogen. Een greeploze zwarte 

keuken is een prachtige keuze om van het 

hart van het huis een tijdloze en knusse 

ruimte te maken. U kunt bij greeploze 

fronten kiezen voor een afwerking met 

een greeplijst – een soort strook tussen de 

deuren om de deuren te kunnen pakken – 

of een push-to-open front – een deurtje 

dat door een duwtje openspringt.
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De zwarte keuken is in elk mogelijke keukenstijl leverbaar. U kunt precies kiezen en combineren 

wat het beste past bij uw wensen en uw interieur. Om u alvast te inspireren bespreken we hier 

vier van de meest populaire keukenstijlen.

Industriële zwarte keuken
 

De industriële keuken is een stoere keuken 

met grove details en donkere, natuurlijke 

of koele tonen. Daar past de kleur zwart 

dus uitstekend bij! Om de zwarte keuken in 

een industrieel jasje te steken is het mooi 

om het met RVS of houten elementen te 

combineren. Op die manier krijgt de chique 

zwarte keuken een robuuste uitstraling. Kies 

bijvoorbeeld voor een matzwart egaal front 

en voeg een stoere greep toe aan het geheel 

voor een nog robuustere look.

Qua apparatuur kunt u in een zwarte 

industriële keuken helemaal los. Kies voor 

bijpassende matzwarte apparaten, zoals 

een stoer fornuis en retro afzuigkap of 

combineer met vrolijke kleuraccenten, zoals 

bijvoorbeeld een knalrode retro koelkast!

Hoofdstuk 3

Mogelijke keukenstijlen bij 

een zwarte keuken
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Landelijke zwarte keuken

Een zwarte keuken met een landelijk gevoel. 

Het kan zeker en is een tijdloze, chique 

keuze! Bij een landelijke of nostalgische 

keuken wordt vaak gekozen voor een 

kaderfront. De details zullen iets minder 

aanwezig zijn door de donkere kleur, maar 

de kaders in het zwart geven de landelijke 

keuken iets heel knus en eigentijds. De 

landelijke keuken, welke al bekend staat om 

zijn knusse en gezellige sfeer, zal door de 

zwarte tint nog knusser worden. 

Kenmerkend voor de landelijke keuken zijn 

dus de kaderfronten, maar ook de fronten 

waarin glas verwerkt is. Door het glas in 

de fronten kunt u prachtig het bijpassend 

servies presenteren in de keuken of heeft u 

meer zicht op wat er in de kastjes staat. Zo 

heeft u in een oogopslag door wat u nog op 

voorraad heeft.  Wel het glas, liever niet het 

uitzicht op het servies? U kunt ook kiezen 

voor mat glas!
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Ook is er qua apparatuur veel mogelijk 

in de landelijke stijk. Zoals bijvoorbeeld 

een stoer zwart fornuis en bijpassende 

afzuigkap of geeft juist een moderne twist 

met ingebouwde apparatuur.

Moderne zwarte keuken

De moderne keuken is ruimtelijk en strak. 

Er zal weinig detaillering te vinden zijn. 

Grepen zijn tot het minimale beperkt 

door middel van bijvoorbeeld een semi-

greeploos front, of een strak front met een 

subtiele, moderne greep. 
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De zwarte keuken is 

chique en sfeervol. 

De donkere tint maakt 

iedere keuken tot een 

gezellig en stijlvol hart 

van het huis.



Vaak wordt bij een moderne keuken 

gekozen voor strakingebouwde 

apparatuur. Inmiddels zijn ook ovens en 

koelkasten in het (mat)zwart leverbaar, 

zodat u uw keuken helemaal in stijl kunt 

samenstellen.

Minimalistische 

matzwarte keuken

De minimalistische keuken is op het 

eerste oog niet direct een keuken, maar 

misschien  meer een blok of vlak in de 

kamer. De kasten hebben geen grepen en 

het geheel is heel strak en ruimtelijk. Zwart 

leent zich uitstekend voor deze keuken, 

omdat de tint een chique uitstraling geeft 

en ook niet direct geassocieerd wordt 

met een keuken. Doordat de kasten geen 

grepen hebben en enkel (gekleurde) 

vlakken vormen oogt het meteen heel 

ruimtelijk. Een greep breekt namelijk en 

geeft veel meer besef van wat het formaat 

is. 

Kenmerkend voor de minimalistische 

keuken is dat het vaak veel werkruimte 

bevat en dat typische kenmerken van de 

keuken prachtig op gaan in het ontwerp. 

Het is een heel rustig en ruim geheel dat 

goed staat bij elke interieurstijl.

9

Ga voor onopvallende apparatuur bij 

deze keuken, door bijvoorbeeld voor een 

matzwarte oven, een strakke inductieplaat 

met geïntegreerd afzuigsysteem en een mat 

zwarte Quooker te kiezen. Op deze manier 

vallen kenmerken van de keuken meer weg 

en zal het een rustig geheel worden.



Hoogglans

Een hoogglans keuken vraagt om net wat 

meer poetsbeurten dan andere afwerkingen. 

Dat komt omdat stof en vette vingers 

heel snel te zien zijn op een glanzende 

ondergrond. Ook is het materiaal gevoeliger 

voor krassen. Pas daarom op met scherpe of 

hoekige voorwerpen bij de kasten en lades. 

Het zou zonde zijn als deze beschadigen. 

Eenmaal beschadigd is het bij hoogglans 

onmogelijk om de kast weer krasvrij te 

maken. 

Maak om die reden ook nooit de keuken 

schoon met een schuurspons, maar 

gebruik een zachte doek, wat van een 

mild schoonmaakproduct zoals groene 

zeep en wat water. Vermijd alle bijtende, 

schurende en/of zwaar chemische 

schoonmaakmiddelen. Ook het gebruik van 

microvezel doekjes raden wij ten sterkste 

af. Deze doekjes kunnen statisch worden en 

stofdeeltjes aantrekken die vervolgens bij het 

poetsen schade aanbrengen op het front.

Zijn er vlekken die u echt niet weg krijgt? 

Gebruik dan eens een wondersponsje. Deze 

kunt u gebruiken met enkel wat water en 

zal binnen enkele vegen de vlek verwijderd 

hebben. Ga met deze fijne spons niet heel 

je keuken soppen, maar bewaar hem voor 

die hardnekkige vlekken op kastjes of je 

werkblad. Droog na het schoonmaken 

van de keuken deze altijd af met een 

droge doek. Dit om strepen en druppels te 

voorkomen, maar ook omdat het veel beter 

is voor het materiaal. Wees in alle gevallen 

voorzichtig met vocht! Ook met waterkokers 

die in kasten staan om ze aan het zicht te 

onttrekken. De damp kan schadelijk zijn voor 

het materiaal van de kasten. Hoe minder 

water en vocht, hoe beter.

Hoofdstuk 4

Een zwarte keuken onderhouden 

en schoonmaken
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Zijdeglans

Een zijdeglans keuken is redelijk 

gemakkelijk als het aankomt op 

schoonmaakbeurten. Dat komt omdat 

deze ondergrond wat minder glanzend is 

en daarom zijn vette vingers en stof wat 

minder gemakkelijk te bespeuren. Natuurlijk 

blijft het materiaal gevoelig voor scherpe 

voorwerpen, maar bij zijdeglans zullen de 

kleine krasjes vrijwel onzichtbaar zijn.

Maak om die reden ook nooit de keuken 

schoon met een schuurspons, maar 

gebruik een zachte doek, wat van een 

mild schoonmaakproduct zoals groene 

zeep en wat water. Vermijd alle bijtende, 

schurende en/of zwaar chemische 

schoonmaakmiddelen. Ook het gebruik 

van microvezel doekjes raden wij ten 

sterkste af. Deze doekjes kunnen statisch 

worden en stofdeeltjes aantrekken 

die vervolgens bij het poetsen schade 

aanbrengen op het front.

Zijn er vlekken die u echt niet weg krijgt? 

Gebruik dan eens een wondersponsje. 

Deze kunt u gebruiken met enkel wat 

water en zal binnen enkele vegen de vlek 

verwijderd hebben. Ga met deze fijne 

spons niet heel je keuken soppen, maar 

bewaar hem voor die hardnekkige vlekken 

op kastjes of je werkblad. Droog na het 

schoonmaken van de keuken deze altijd 

af met een droge doek. Dit om strepen en 

druppels te voorkomen, maar ook omdat 

het veel beter is voor het materiaal. Wees 

in alle gevallen voorzichtig met vocht! Ook 

met waterkokers die in kasten staan om ze 

aan het zicht te onttrekken. De damp kan 

schadelijk zijn voor het materiaal van de 

kasten. Hoe minder water en vocht, hoe 

beter.

 

Mat 

De fronten van de deuren en lades zijn 

het beste schoon te maken met milde 

wateroplosbare milde reinigingsmiddelen 

(zoals bijvoorbeeld groene zeep) en een 

zachte katoenen doek. Vermijd echter 

overtollig watergebruik. Dit kan door 

bijvoorbeeld gebruik te maken van een 

‘plantenspuit’ in plaats van met een emmer 

water aan de slag te gaan. 

We raden af om schurende middelen, 

stoomreinigers of was en meubelpoets 

te gebruiken. Vermijd alle bijtende, 

schurende en/of zwaar chemische 

schoonmaakmiddelen. Ook het gebruik van 

microvezel doekjes raden wij ten sterkste 

af. Deze doekjes kunnen statisch worden en 

stofdeeltjes aantrekken die vervolgens bij het 

poetsen schade aanbrengen op het front.

Mocht er een hardnekkige 

vlek op het kunststof 

oppervlak zitten, dan 

raden we aan om deze 

met een wonderspons 

schoon te maken. 

Deze sponsjes zijn wit en hebben aan een 

beetje water voldoende. Ga met deze fijne 

spons niet heel de keuken soppen, maar 

bewaar hem voor die hardnekkige vlekken op 

kastjes of je werkblad.

Het interieur van de lades en kasten zijn 

ook goed schoon te maken met milde 

water-oplosbare reinigingsmiddelen en een 

zachte katoenen doek, net als de fronten 

van de lades en kasten. Vergeet niet de 

kast of lade droog te maken met een droge 

katoenen doek, om te voorkomen dat er 

water in de hoeken en naden achterblijft. 

Wees ook voorzichtig met waterkokers en 

koffiezetapparaten onder kastjes. De damp 

kan schadelijk zijn voor het materiaal van de 

kasten. Gebruik ze daarom liever niet direct 

onder de kast.  

10



Houtstructuur

Op een ondergrond et een structuur zie 

je minder snel vieze vingers of stof. Dat is 

hartstikke handig! Alleen hoe maak je zo 

een ondergrond met een reliëf nou goed 

schoon?

Net als bij de andere oppervlakten 

zullen ook deze fronten met een zachte 

doek, wat milde zeep en wat water 

schoongemaakt kunnen worden. Het 

is ook bij de houtlook belangrijk om de 

fronten goed droog te maken. Overtollig 

water dat achter blijft kan vlekken geven 

of schadelijk zijn voor het materiaal. 

Wees daar dus altijd heel zorgvuldig 

mee. Zit er een vlek op de fronten, boen 

dan ook niet te hard. Dit kan blijvende 

schade veroorzaken aan het oppervlak. 

Gebruik nu ook de wonderspons en wat 

water. Mocht er echt vuil in de nerven 

blijven zitten, dan is een oude en daarom 

heel zachte tandenborstel ook een 

ongelofelijk goede tool om mee schoon 

te maken. Weer geldt, wees voorzichtig 

en zachtaardig. Wees ook bij dit materiaal 

voorzichtig met stoom van bijvoorbeeld 

de waterkoker. Damp is net als overmatig 

water schadelijk voor het materiaal. 

Vermijd te allen tijde 

het gebruik van een 

schuurspons, alle 

bijtende, schurende en/

of zwaar chemische 

schoonmaakmiddelen. 

Ook het gebruik van microvezel doekjes 

raden wij ten sterkste af. Deze doekjes 

kunnen statisch worden en stofdeeltjes 

aantrekken die vervolgens bij het poetsen 

schade aanbrengen op het front.
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Als u zoals beschreven zal zorgen voor 

uw keuken, dan zult u er ongetwijfeld 

decennialang plezier van bleven.





Hoofdstuk 5

Stijlideeën voor de zwarte keuken
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Met een zwarte keuken kun je werkelijk 

alle kanten op. 

Moodboard 1:

Kies bijvoorbeeld voor een wat meer 

moderne uitstraling door de mat zwarte 

keuken te matchen met een marmer-

look blad en een visgraat vloer. Wanneer 

je de keukenapparatuur kiest in een 

zwarte uitvoering zal deze geen aandacht 

trekken en daarom subtiel aanwezig zijn 

in de keuken. Wat ook prachtig kan zijn is 

om te kiezen voor een zwarte Quooker 

en zwarte spoelbak. Dit geeft heel veel 

rust aan het geheel. Het marmer-look 

werkblad in combinatie met de visgraat 

vloer zullen zorgen voor die iets wat 

klassieke twist, die misschien zelfs wat 

Frans aan kan doen. De mat zwarte 

keuken en zwarte apparatuur maakt dit 

geheel jong, fris en eigentijds. 

Moodboard 2:

Een (mat)zwarte keuken staat ook prachtig 

op een gegoten of heel strakke grijze 

vloer. Het zal een iets sterieler geheel 

maken, wat wel maakt dat er met het blad 

uitgepakt kan worden. Kies bijvoorbeeld 

voor een terrazzo of granieten uitstraling. 

Daarin zitten net wat meer kleuren 

verwerkt, die het geheel wat meer warmte 

geven en wat speelser maken. Natuurlijk 

kun je voor deze keuken kiezen voor een 

zwarte kraan en spoelbak, maar een RVS 

of chroom staat ook prachtig. Het is maar 

net waar de voorkeur naar uit gaat. 

Een tip is ook om de kleur van de muren 

niet te vergeten. Ga bijvoorbeeld voor 

een kalkverf die een matte finish geeft 

of zelfs een Marrakech of Fresco muur. 

Daarin zijn de vegen van de verf duidelijk 

zichtbaar. Iets waar de moderne keuken 

zich waanzinnig goed voor leent. Liever 

iets gewaagder? Plaats de zwarte keuken 

tegen een zwarte wand. De ton-sur-ton 

combinatie geeft het geheel een heel 

chique uitstraling. Handig is ook om dan 

te gaan voor zwarte krijtbordverf, zodat de 

boodschappenlijstjes gewoon op de muur 

kunnen worden geschreven.

Doe inspiratie op ook via pinterest. Het 

zal je verrassen hoeveel leuke dingen je 

voorbij ziet komen en wat er allemaal 

mogelijk is. 
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Moodboard 1 



15

Moodboard 2
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Zwarte apparatuur
 

Het is prachtig als je je apparatuur in 

eenzelfde kleur hebt als de keuken. Dus 

in dit geval zwart. Dan valt de oven mooi 

weg in de kast en vormt het één geheel. Er 

zijn verschillende merken die behalve rvs-

uitvoeringen ook zwarte ovens en andere 

apparatuur in hun assortiment hebben

Gunmetal details 

 

De heerwaterkranen van Quooker zijn 

verkrijgbaar in het matzwart. Mooi met 

een bijpassende matzwarte zeeppomp

en een zwarte spoelbak. Liever geen 

Quooker? Natuurlijk is een normale kraan 

ook altijd te vinden in het zwart. 



Meer inspiratie? 

Bekijk onze Pinterest vol met keukeninspiratie

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

Bedankt voor het aanvragen van het E-book!

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

