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Is jouw droomkeuken hypermodern, met greeploze 
kasten, strakke lijnen en innovatieve kooktechniek? Of 
houd je meer van de traditionele en landelijke look, de 

typische woonkeuken waarin gezelligheid voorop 
staat? Bij Raab Karcher vind je een breed aanbod en 
de expertise om je plannen in stijl te verwezenlijken. 

HET THUISGEVOEL 
VAN DE KEUKEN DIE 

BIJ JE PAST
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In veel huishoudens is de keuken het 
hart van het gezinsleven, de plaats waar 
alles en iedereen samenkomt, en waar 
wordt gekookt, gedeeld en gegeten. 
Voor anderen moet de keuken bovenal 
functioneel zijn en blijven, nu en in de 
toekomst. Een goede keuken is een 
investering in je woonplezier en moet 
met zorg worden 
samengesteld om 
vele jaren aan je 
wensen te voldoen. 
Of het nu om 
nieuwbouw of 
vervanging van je 
oude keuken gaat, 
bij Raab Karcher 
staan alle benodigde 
kennis en ervaring 
tot je beschikking. 
Maak er volop 
gebruik van, want 

er zijn veel verschillen en opties 
in keukenland. Jouw keuzes 
beginnen natuurlijk gewoon bij 

je eigen stijl en smaak: vind je strak design aantrekkelijk, 
of hou je juist van rustiek en landelijk? En hoe belangrijk 
zijn de nieuwste technische mogelijkheden voor jou? 
 
DE IDEALE KEUKEN 
Praktisch en gebruiksvriendelijk, dat staat voor de meeste 
mensen bovenaan de lijst. Toch is een fijne keuken meer 
dan dat. Koken en eten betekent verbinding maken. De 
huiselijke keuken is een vertrouwde plek waar ruimte en 
tijd is voor familie en traditie. De woonkeuken fungeert 
ook als eetkamer. Misschien ziet jouw ideale keuken er 
juist heel anders uit, in futuristische stijl met het summum 
van kooktechniek. Als je nog niet zeker weet hoe het 
precies moet worden, kun je om te beginnen een lijstje 
maken van de eisen waaraan de apparatuur moet 
voldoen. Voor een goede vergelijking van de stijlen, 
kleuren, afwerking en dessins is een bezoek aan de 
showroom onverslaanbaar. Onze specialisten 
beantwoorden al je vragen graag. 
 
HOGE EISEN 
De keuken is de plek in huis waar het meeste gebeurt en 
waar ook de meeste techniek bijeenkomt. Van de 

planning tot de uitvoering vraagt de keuken daarom 
aandacht voor details. Wil je bijvoorbeeld een werkblad 
van natuursteen of ga je voor de voordelen van moderne 
composietmaterialen? Van de juiste beslissingen heb je 
lang plezier en dat geldt bij uitstek voor de keuken, de 
plek in huis waar alles moet kloppen. Je wilt zeker weten 
dat jouw keuzes voor materialen, stijl en sfeer de juiste 
zijn om de keuken te creëren die bij jouw leven past. Bij 

Raab Karcher 
stellen we hoge 
eisen aan onze 
leveranciers. 
Daardoor kun je 
altijd rekenen op 
duurzame 
kwaliteit, en je 
helemaal richten 
op je 
woonwensen. 
Wat vind je echt 
belangrijk? 
 

STRAK LIJNENSPEL 
De moderne en minimalistische keuken is in zwang. Met 
Casalinea heb je volop mogelijkheden om gemakkelijk je 
eigen stijl te creëren. De natuur is inspiratiebron voor 
Colours of Nature, met nieuwe kleuren en structuren die 
zich goed laten combineren met bestaande trendy 
fronten. De nieuwe tint Angora grijs is een fraai 
voorbeeld, als unikleur en in combinatie met 
houtdecorfronten. Aansluitend op de tijdgeest 
introduceert Casalinea vier zeer natuurlijk werkende 
houtdecors en daarnaast twee nieuwe houtfineerfronten: 
eiken trend en noten natuur, glad of verticaal geprofileerd 
verkrijgbaar. 
 
Het strakke lijnenspel in horizontale en verticale richting, 
uit te voeren met greephoudende of greeploze 
kastdeuren, zorgt voor een rustig totaalbeeld. Klassiek 
gefineerde kaderfronten in greeploze uitvoering geven het 
werkblad een mooi zwevend karakter. Houd je meer van 
kleur, dan zijn er vrijwel onbegrensde mogelijkheden. Drie 
fronten zijn leverbaar in 192 RAL-kleuren en liefst 1950 
NCS-kleuren. Zo kun je met wat creativiteit een unieke 
keuken samenstellen die helemaal bij jou past. Door de 
diversiteit in kastbreedtes- en hoogtes passen de keukens 
van Casalinea in elke ruimte en komt het werkblad op de 
juiste hoogte.  

Van de juiste beslissingen 
heb je lang plezier,  
zeker als het om  
de keuken gaat 

CASALINEA



NATUURLIJKE RUST 
Nederlanders zijn traditioneel intensief bezig met de 
inrichting en stijl van de eigen woning, en zeker ook 
de keuken. Naast de kritische blik op de onderlinge 
afstemming van materialen, kleuren en praktische 
functionaliteit signaleert Dekker Zevenhuizen 
aanvullende eisen en wensen. In 2022 is de keuze 
voor duurzaamheid in look & feel de essentie. We 
hebben steeds meer oog voor wat de natuur ons 
biedt. Met Mystic Earth koppel je de nieuwste 
keukentrends aan je persoonlijke wensen, en breng 
je opvallende details en verrassende combinaties in 
een natuurlijke balans.  
 
Mystic Earth staat voor eenvoud en rust, met grove 
en grillige elementen, veel natuursteen en donkere 
houtsoorten. De uitstraling is ingetogen, basaal en 
sereen, met natuurlijke tinten als bordeaux, brique, 
cognac en caramel, en witte accenten als finishing 
touch. Dekker Zevenhuizen biedt bijpassende 
keukenbladmaterialen die uitermate geschikt zijn 
voor maatwerk in je keuken. Evora Ceramics 
Mercury heeft de natuurlijke uitstraling van steen 
met veel kleurschakeringen in bruin. Evora Quartz 
Nebula is een composietsteen met de uitstraling van 
geaderd marmer. 
 
JE EIGEN STIJL EN SMAAK 
Als je op zoek bent naar een nieuwe keuken, komen 
er veel mogelijkheden op je af. En omdat je er lang 
plezier van wilt hebben, is het belangrijk om je goed 
te oriënteren en te ontdekken wat het beste past bij 
jouw smaak en situatie. Keller maakt het gemakkelijk 
om je persoonlijke keuken samen te stellen en 
onderscheidt vier hoofdstijlen: landelijk, modern, 
klassiek en industrieel. Daarbinnen zijn er 
verschillende ontwerpstijlen met elk hun eigen 
charmes. Bij Keller, dat mooie keukens voor iedereen 
bereikbaar wil maken, krijg je de kans om 
stijlelementen te combineren. Want mooi is en blijft 
persoonlijk.  
 
Ooit was de keuken de plek om maaltijden te 
bereiden, maar tegenwoordig is zij volwaardig deel 
van onze leefruimte. Het ontwerp moet daarom 
naadloos passen bij de rest van het interieur. 
Aandacht voor details tot in het binnenwerk van de 
kasten zorgt ervoor dat het geheel gezien mag 
worden. Jouw persoonlijke keuken is een optelsom 
van verschillende elementen, zoals je woonstijl, 
favoriete trends, budget en personal touch. Met 
nieuwe rustige kleuren en natuurlijke materialen 
voegt Keller opnieuw meer toe aan de 
mogelijkheden om eigentijdse ontwerpen in je eigen 
stijl en smaak te realiseren. REGINOX

DOECO
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DE JUISTE ACCENTEN 
Met goed gekozen accessoires geef je je keuken een 
persoonlijke afwerking en eigen sfeer. Doeco biedt 
een breed scala aan producten die de kroon op je 
ideale keuken kunnen zijn. Accessoires zijn natuurlijk 
vooral een waardevolle toevoeging als ze je leven 
vergemakkelijken. De spacetower sets zijn een 
wonder van kastruimte en een uitkomst voor wie op 
een krap bemeten plattegrond toch een royaal 
uitgeruste keuken wil realiseren. Doeco heeft ook 
een breed aanbod in stijlvolle barkrukken, die door 
hun strakke ontwerp in elk interieur een aanwinst 
zijn en van je woonkeuken iets bijzonders maken. 
 
Verlichting speelt een belangrijke rol in de keuken. 
Meer nog dan de basisverlichting is goede 
werkplekverlichting onmisbaar om prettig te kunnen 
snijden en koken. Meestal wordt deze verlichting 
onder hangkasten geplaatst. Boven de spoelbak 
moet het armatuur aan extra eisen voldoen vanwege 
de stoomwolken bij het afgieten. Natuurlijk is het 
praktisch als je verlichting gemakkelijk schoon te 
maken is, want laagjes vuil zijn in de keuken snel 
gevormd. Met Modulite laat Doeco zien dat de juiste 
LED-verlichting ook in je keuken een heel stijlvol 
resultaat kan opleveren. 
 
KLEURRIJKE KWALITEIT 
Als je veel aandacht hebt besteed aan de materialen 
en kleuren van je fronten en werkblad(en), verdient 
de spoelbak in je aanrecht natuurlijk ook een mooi 
staaltje maatwerk. Een stijlvolle keuken geef je extra 
cachet en uitstraling met de spoelbakken van 
Reginox, waarop je levenslange garantie krijgt. 
Reginox produceert een breed scala aan spoelbakken 
en kranen in kleuren als Gun Metal, Copper en Gold. 
Die zijn voorgoed op rvs aangebracht met behulp 
van de zogenoemde PVD-techniek, waarbij 
dampafzetting zorgt voor een duurzame coating. 
 
Een spoelbak die zoveel kwaliteit uitstraalt is een 
blikvanger waar je lang plezier van hebt. Ook de 
populaire New York-serie van Reginox is nu 
verkrijgbaar in kleur. Maak je keuken helemaal af 
met de New York 40x40 of 50x40 in Gun Metal 
Silver, Copper Rose of Gold Flax. Natuurlijk hebben 
ze hun vertrouwde kwaliteit en comfort behouden, 
en dezelfde strakke vormgeving zonder las- of 
vouwnaden. De meegekleurde overloop en 
afvoerstop zorgen voor een oogstrelend uiterlijk. De 
spoelbakken zijn ideaal te combineren met de 
Reginox-kranen Leon en Levisa, en bijpassende 
restenbakjes en zeeppompjes.
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FUNCTIONEEL DESIGN 
Voor Liebherr moet je koelkast een betrouwbare 
partner zijn die helpt, meedenkt en het werk in de 
keuken verlicht. De nieuwe modellen zitten vol 
slimme functies en zijn tot in de kleinste details van 
de hoogste kwaliteit. Liebherr introduceert volledig 
integreerbare koelkasten met innovaties die het 
leven gemakkelijker maken. Elke keer dat de deur 
wordt geopend, zorgt de nieuwe HydroBreeze-
functie voor een frisse, koude nevel die een 
beschermend laagje legt over groenten en fruit in de 
BioFresh-lade. Met een temperatuur van net boven 
de 0° C zorgt dat voor een zeer lange bewaartijd en 
behoud van structuur. 
 
Innovatief design en functionaliteit komen bij 
Liebherr ook samen in de InfinitySpring. Die levert 
altijd koud gefilterd water en is geïntegreerd aan de 
binnenzijde van de koelkast, zodat de strakke lijnen 
van je keuken niet worden onderbroken. Meerdere 
koelkasten van Liebherr zijn met 29 dB extreem stil 
en dat is een groot voordeel als je een open keuken 
hebt. Alle modellen zijn daarnaast geschikt voor 
aansluiting op een wifi-netwerk en integratie in een 
bestaande smarthome-omgeving. Ondanks alle 
technisch vernuft zijn alle apparaten ook nog eens 
bijzonder energie-efficiënt. 

BEKROONDE INNOVATIE 
ATAG introduceert met Celsius°Cooking een 
innovatief kooksysteem waarmee je elk gerecht tot 
op de graad nauwkeurig kunt bereiden. Als je wilt 
kan dat ook met een app, die je stap voor stap 
begeleidt bij een recept. De app kan zelfs de 
kookplaat geheel overnemen door ook de 
temperatuur en de bereidingstijd te reguleren. Met 
zulke precisie bereik je de perfecte smaak en 
structuur, behoud je de beste voedingsstoffen, en 
zijn overkoken en aanbranden voorgoed verleden 
tijd. De ATAG inductiekookplaten met 
Celsius°Cooking zijn bekroond met de prestigieuze iF 
Design Award. Uit 10.000 inzendingen werd dit 
product de winnaar op het gebied van innovatie, 
kwaliteit, communicatie en gebruiksgemak.  
 
De professionele ATAG Wijnklimaatkast, bekroond 
met de iF Gold Design Award, brengt de magie van 
een ervaren sommelier binnen handbereik van elke 
wijnliefhebber. In dit knappe staaltje vakmanschap is 
over elk detail nagedacht. Genieten van goede wijn 
is het resultaat van een delicaat proces. Het ware 
karakter komt pas volledig tot uiting als de wijn 
wordt geserveerd op de perfecte temperatuur nadat 
de fles heeft gerust bij de ideale luchtvochtigheid, 
beschermd tegen trillingen en UV-licht. De 
Wijnklimaatkast heeft drie gescheiden 
temperatuurzones, een labelscanner die verbonden 
is met de Vivino database, en ruimte voor maar liefst 
189 flessen. 
 
KOUDE KUNSTJES 
Etna brengt je droomkeuken binnen handbereik met 
een nieuwe serie Amerikaanse koel-vriescombinaties 
in stijlvol RVS en trendy zwart. Geniet van de luxe 
van een water- en ijsdispenser, en van de nieuwste 
technieken om etenswaren langer houdbaar te 
houden. In de CrispZones blijven je groenten en fruit 
extra knapperig en dankzij No-Frost Plus hoef je 
nooit meer de vriezer te ontdooien. Deze koelreuzen 
zijn stil en energiezuinig. Het topmodel AKV778IRVS 
voorziet je dankzij een vaste wateraansluiting van 
onbeperkte hoeveelheden crushed ice, ijsblokjes en 
gekoeld water. In de Crossdoor koel-vriescombinatie 
MKV581RVS kun je dankzij het brede koelgedeelte 
gemakkelijk grote schalen en pannen plaatsen. 
 
Minstens zo cool als de stoere Amerikanen is de 
Volkswagen Bulli koelkast, waarmee Etna een ode 
brengt aan de kleurrijke en avontuurlijke sixties. De 
tijdloze Volkswagenbus van de eerste generatie is 
mateloos populair als vervoermiddel, camper of als 
verzamelobject. De RBT154BOR in bordeauxrood 
met roomwit geeft je keuken een retro-glam 
uitstraling, compleet met prominente chromen 
details en het Volkswagen-logo. Naast een ruim 
koelgedeelte met LED-verlichting is er een Low-Frost 
vriesvak van 25 liter. Het iconische ontwerp biedt 
moderne techniek, inclusief dynamische koeling en 
CrispZone en FreshZone lades om etenswaren extra 
lang vers te houden.   -   LIEBHERR
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AUTOMATISCHE AFZUIGING 
Koken zonder ongewenste geuren die zich door je 
huis verspreiden is eenvoudiger dan ooit met de 
nieuwe AutoAir functie van Pelgrim. Zo gaat de 
verlichting van deze afzuigkap automatisch aan bij 
het aanzetten van de kookplaat, en start de 
afzuiging zodra jij begint met koken. Bovendien past 
de afzuiging zich automatisch aan de kookstand 
aan. Dankzij een krachtige en stabiele Bluetooth 
verbinding heb je nooit meer vieze vingers op de 
afzuigkap en is de mate van afzuiging altijd perfect 
afgestemd op wat er gaande is op de kookplaat. Zo 
kun je lekker zorgeloos kokkerellen terwijl de lucht 
automatisch wordt verschoond. 
 
De kookplaten van Pelgrim bieden extra functies 
voor nog meer kookgemak. De stijlvolle LED-
bediening van de kookplaat wordt pas zichtbaar bij 
inschakeling, en bij het plaatsen van een pan 
activeert de kookplaat automatisch de juiste 
kookzone. Wissel eenvoudig tussen sfeer- en 
werklicht, en gebruik de AutoGrill-stand voor 
perfecte resultaten. Wil je een grill- of 
teppanyakiplaat gebruiken, kies dan voor een 
Pelgrim kookplaat met FlexZone. Hiermee kun je 
twee zones koppelen tot één grote kookzone. De 
warmhoudstand houdt kookzones op circa 70˚C: 
ideaal als je een gerecht nog even warm wilt houden 
voor het opdienen. 
 
KOOKPLAAT EN AFZUIGING INEEN 
Genieten van een geurvrije open keuken kan met de 
Siemens inductionAir Plus, die een vlakke kookplaat 
combineert met krachtige werkbladafzuiging. Dit 
ruimtebesparende concept biedt nieuwe 
mogelijkheden om precies de keuken te creëren die 
je wenst. De inductiekookplaat is zelfs in te passen in 
een zwevend werkblad, en de geïntegreerde 
afzuiging zorgt ervoor dat je vrij zicht houdt boven 
het werkblad. De inductionAir Plus is geschikt voor 
montage met luchtafvoer of recirculatie, en de 
perfecte combinatie van kookplaat en afzuigkap als 
je bent gesteld op strak design en het gevoel van 
open ruimte.  
 
De nieuwe inductionAir Plus biedt dankzij de 
smallere afzuiguitgang ruim 40 procent meer 
werkoppervlak, waardoor je pannen moeiteloos 
verplaatst. Met de flexInduction kookplaat kun je 
twee aangrenzende kookzones koppelen. Het 
apparaat herkent de afmeting en vorm van alle 
soorten pannen en verhit precies daar waar de 
bodem een flexZone raakt. Het krachtige 
afzuigsysteem zuigt stoom en damp direct af met 
nauwkeurig afgestemd vermogen. Het nieuwe 
installatieconcept van Siemens geeft maximale 
ruimte aan alle inbouwwensen, zonder dat je hoeft 
in te leveren op lades en opbergruimte. 

FUNCTIONELE ELEGANTIE 
De afzuigkappen van Novy verlenen een geheel 
nieuwe dimensie aan stijlvol koken met 
functionaliteit in de hoofdrol. De nieuwe Novy 
Panorama 120 biedt het grootste kookoppervlak 
onder de kookplaten met geïntegreerde afzuiging. 
Op de inductiekookplaat van de Panorama 120 
kunnen tot vijf pannen naast elkaar worden 
geplaatst. Daarachter verrijst de elegante 
transparante afzuigtoren via touch control en 
elimineert alle kookgeurtjes. De Novy Panorama 
zuigt kookdampen niet naar beneden, maar vangt 
ze op waar ze ontstaan - aan de bovenrand van de 
pan.   
 
De krachtige inductiekookplaat met flexzone-
technologie overtuigt met pandetectie en 
brugfunctie. Met een app kun je instellingen 
personaliseren, bijvoorbeeld de hoogte van de 
afzuigtoren aanpassen aan je pannen. Dankzij het 
zeer platte ontwerp gaat nauwelijks bergruimte in je 
kast verloren, zeker als je kiest voor de 
recirculatieversie met een Pure 3.0-monoblockfilter 
die gezuiverde lucht terugbrengt in de keuken.  
Andere innovaties zijn de Novy Crystal, een glazen 
inbouwkap met randafzuiging, en de verder 
ontwikkelde Novy Pureline Pro met geïntegreerd 
LED-frame.  
 
PRAKTISCHE CONNECTIVITY 
 Steeds meer huishoudelijke apparaten zijn 
connected en voorzien van extra functies. Aan de 
uitgebreide mogelijkheden heeft AEG CamCook 
toegevoegd. De technologie herkent gerechten van 
foto’s gemaakt met je smartphone, en stuurt meteen 
de juiste instellingen naar de oven. Een oud 
probleem wordt opgelost met de Easy2Clean 
bakplaat, waaraan door een innovatieve keramische 
coating geen vet of etensresten kleven. AEG breidt 
het aanbod van kookplaten met geïntegreerde 
afzuiging uit. De nieuwe ComboHob IDE74243IB 
met recirculatiesysteem is 72 cm breed, maar heeft 
een smalle uitsnijmaat van 56 cm, waardoor dit 
model kan worden ingebouwd in keukens met 
standaardmaten.  
 
Regelmatig onderhoud van je vaatwasser is de 
sleutel tot optimale prestaties en duurzaam gebruik, 
maar wil er nog wel eens bij inschieten. De nieuwe 
QuickSelect-vaatwassers met wifi en de My AEG 
Kitchen-app maken het gemakkelijk. Ze geven aan 
wanneer het tijd is en wat de beste manier is om het 
onderhoud uit te voeren. De bekende MaxiFlex-
besteklade is nu ook beschikbaar op de XXL- en 
ComfortLift-modellen. Door de aangepaste 
constructie is het makkelijker om groter keukengerei 
een plaats te geven. Dankzij deze aanpassing en een 
nieuwe inrichting van de bovenkorf hebben de 
ComfortLift-modellen nog meer capaciteit gekregen. AEG

NOVY

SIEMENS

PELGRIM
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Voor je ligt het nieuwe Woonmagazine van Raab Karcher. In deze 
jaarlijkse uitgave verkennen we de wereld van bouwen, verbouwen 
en renoveren aan de hand van thema’s. Of je nu nadenkt over een 
nieuwe keuken of badkamer, een opknapbeurt voor de  
kinderkamers of het bouwen van een heel nieuw huis: in dit  
magazine vind je naast de belangrijkste aandachtspunten ook de 
materialen en producten die Raab Karcher van harte kan  
aanbevelen en die je daarom in onze showrooms en bouwshops 
vindt.  
 
Duurzaamheid en wooncomfort zijn centraal komen te staan voor 
consumenten, bouw- en installatieprofessionals en architecten. 
Dankzij het Greenworks-label zijn die waarden gemakkelijk te  
verenigen met de esthetische kant van bouwen en verbouwen. Je 
droomhuis realiseren is tenslotte een creatief proces waarin je van 
woonruimte een thuis maakt dat echt bij jou past. Ook deze  
dertiende editie van het Woonmagazine is een rijke bron van  
informatie, inspiratie en woonideeën. Veel kijk- en leesplezier! 
 
 

DIGITALE E-WOONMAGAZINE 
WWW.RAABKARCHER.TV 
MET VIDEO’S

COLOFON 
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  Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.  
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en 
duurzaamheid zijn onderdeel van de bedrijfsvoering  
binnen Raab Karcher. In dat kader    is het Raab Karcher 
Magazine uitgevoerd in FSC® gecertificeerd papier.  
 
  
Foto cover: Skantrae 
Gedrukt op gecertificeerd papier. 

 RAAB KARCHER WOONMAGAZINE    I 5MARAZZI4          I   RAAB KARCHER WOONMAGAZINE

6 Raab Karcher 
Bouwen en verbouwen doe je samen 
met Raab Karcher 

 
10 UCASA 

Zonder zorgen naar de perfecte     
basisinrichting met UCASA 

 
20 Greenworks 

Duurzaam als gids voor  
 wooncomfort 
 
26 Ontwikkelingen in de bouw 

Goede isolatie is de beste investering 
 
34 Tegels 

Tegels voor een thuis vol sfeer en  
  karakter 

 
48 Vloer & Wand 

Rustig en ruimtelijk of je eigen  
stempel op vloer en wand 

 
62 Sanitair 

Heerlijk ontspannen in de badkamer 
van je dromen  

 
82 Hout 

Hout, het ultieme hernieuwbare en 
herbruikbare bouwmateriaal 

 
96 Deuren 

Breng je eigen stijl in huis met focus 
op de deuren 

 
108 Stenen 

De vele gezichten van baksteen 
 
118 Gevel & Dak 

Gevel en dak zijn de jas die je huis 
beschermt 

 
132 Isolatie 

Lager energieverbruik en hoger 
wooncomfort met goede isolatie 

 
142   Daglicht 

Gezond wonen dankzij volop  
daglicht in je huis 

 
154 Keukens 

Het thuisgevoel van de keuken die  
bij je past 

 
156 Adresgegevens 
          Vestigingsoverzicht en  

openingstijden 


