




ECHT. EEN  
KEUKEN VOOR 
WIE VAN 
ECHT HOUDT.

CRAFTING KITCHENS SINCE 2018  
Ik houd van echt. Of het nou een goed stuk vlees is 

of een mooie sigaar. Echt is ook het uitgangspunt 

voor onze keukens: eerlijke materialen en een 

natuurlijke afwerking. Keukens voor mensen die 

van echt houden.

Pete Miller



Tijdens mijn reizen heb ik het geluk gehad overal

ter wereld inspiratie te kunnen opdoen. Op deze

reizen heeft mijn liefde voor echt design zich ook

ontwikkeld. Dat heeft geleid tot het idee van de

4 stijlen voor de keukens van Echt. 

INSPIRATIE KAN 
OVERAL VANDAAN 
KOMEN. ECHT.

Echte schoonheid is overal te vinden. 

Of je nou door hartje Soho wandelt of 

lekker tot rust komt op het platteland 

van de Auvergne.



Wat je ook kiest, ons vakmanschap 

staat garant voor kwaliteit. Zo wordt het 

echt helemaal je eigen keuken.

ECHT VAKMANSCHAP



ECHT
FABRIEK.



Het warme licht uit de lightbulbs 

met gloeidraad landt fraai op het 

ruw bewerkte hout. De stenen 

muren geven de ruimte een ruig 

uiterlijk. Hier mag geleefd worden. 

Maar de echte blikvanger is direct de 

keuken. Stoer en eigentijds. Met het 

gebruik van duurzame materialen is 

het totaalplaatje volledig in balans. 

Natuurlijk en industrieel in een 

oogopslag. Dat is Fabriek. 

Een prachtig stenen blad met subtiele 

accenten vormt de basis van deze 

eyecatcher. De grove oppervlakten 

worden moeiteloos afgewisseld door 

de fijne lijnen van de keuken. Het 

staal vormt een doordacht samenspel 

met de speelse elementen van 

het kwalitatieve eikenhout. En de 

hergebruikte materialen geven het 

geheel body en karakter. 

Deze keuken nodigt uit om te werken met 

mooie natuurlijke producten en om lang na te 

tafelen. Een keuken die een geheel vormt met je 

interieur. Echt Fabriek. 

ECHT
FABRIEK.
STOER,
INDUSTRIEEL
EN RUIG.



ECHT
STUDIO.



Overzicht is key. Een strakke 

basis van je woonoppervlak waar 

geen ruimte onbenut blijft. De 

opzet is kraakhelder. De rustige 

indeling, de exclusieve uitstraling, 

de minimalistische toespelingen, 

het geraffineerde kleurgebruik. 

Een keuken om bij stil te staan. 

Maar vooral een keuken om van te 

genieten. Dat is Studio. 

Luxe zit hem doorgaans in de details. 

Dat is bij deze prachtige keuken niet 

anders. De verschillende soorten 

marmer en noemenswaardige 

elementen van goud. Het geeft de 

keuken direct een rijk gevoel met een 

kosmopolitisch tintje. De boventoon 

wordt gevoerd door de gewaagde 

keuze voor koper. Het ondersteunt 

feilloos het verfijnde en duurzame 

gevoel dat deze keuken oproept.

Een design om te bewonderen. Een imponerende 

keuken om fraaie gerechten te bereiden en te 

presenteren. Echt Studio.

ECHT
STUDIO.
VERFIJND,
STRAK EN 
DUURZAAM.



ECHT
LOFT.



Kom binnen. De grote raampartijen met een 

fraaie lichtinval verwelkomen je. De hoge 

plafonds geven het gevoel van vrijheid. 

Direct valt het oog op de prachtige keuken. 

Echt Loft completeert de toegankelijke 

uitstraling van de open ruimte. Een keuken 

die naadloos onderdeel wordt van je 

leefruimte. Dat is Loft.

Een minimalistische look & feel 

voor de liefhebber van vakmanschap 

en detail. Eenvoud is de kracht en 

drijfveer van Loft. De keuze voor 

glas en metaal gaan hand in hand 

met het simplistische interieur. 

Deze keuken ademt elegantie zonder 

opsmuk. Door het veelvuldig gebruik 

van witte elementen oogt het geheel 

rustig en overzichtelijk. Daarnaast 

geeft het de ruimte aan accessoires 

en details om in het oog te springen.

Een keuken die gezien mag worden. 

Dat onmiskenbare Soho-gevoel. 

Gevangen in een prachtig design 

met eerlijke materialen. Echt Loft.

ECHT
LOFT.
NATUURLIJK,
RUIMTELIJK EN
SIMPLISTISCH.



ECHT 
BOERDERIJ.



Dauwdruppels weerkaatsen de 

voorzichtig opkomende zon. De 

nevel hangt laag over de velden. 

Nog voor de haan kraait, is het leven 

op de boerderij op gang gekomen. 

De geur van een vers ontbijt waait 

door het huis. Het hart van de 

boerderij is altijd de keuken. Een 

keuken die past bij het robuuste 

boerenleven. Dat is Boerderij. 

Een landelijke keuken hoeft niet 

ouderwets te zijn. Integendeel. 

Boerderij is een keuken die ge

schapen is voor variatie. Speel met 

authentieke accessoires, kies voor 

verrassende elementen. De basis blijft 

een keuken met eer lijke materialen 

en een tijdloze uitstraling. Waar de 

natuur een belangrijke rol speelt. 

Met een fraai eikenhouten blad en 

rustgevende groentinten. 

Een elegante keuken. Een plek om te werken, 

te koken en te eten. Een keuken om samen te 

komen. Echt Boerderij. 

ECHT
BOERDERIJ.
ROBUUST,
TIJDLOOS EN 
ELEGANT.



Pete Miller
DESIGN BY

ECHTE
MATERIALEN.
ECHT MET ZORG 
GEKOZEN.

De natuur is mijn grootste bron van inspiratie en 

tevens mijn favoriete leverancier voor de meest 

kwalitatieve materialen. Denk maar aan de 

granieten zwerfstenen in Noorwegen en het harde 

eikenhout uit de bossen van Frankrijk.

Ga voor meer informatie 

en dealeradressen 

naar www.echtkeukens.nl




