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EEN PRAKTISCHE KEUKEN DANKZIJ ORGALUX

Je keuken gaat
langer mee dan je denkt
Gemiddeld gebruiken we onze keuken zo’n 20 jaar. Je wilt er dan natuurlijk ook
net zo lang van kunnen genieten. Door van bij het begin al even na te denken
over een slimme inrichting en handige producten die je daarbij helpen, ben je
zeker dat je al die jaren plezier zal beleven aan je keuken.

3

Jouw droomkeuken op maat

Om jouw droomkeuken te ontwerpen loont het de moeite om vooraf bij een
aantal dingen stil te staan zodat de keuken op maat van jouw leven kan
ontworpen worden. Hoe groot is je gezin? Hoe vaak doe je boodschappen?
Bewaar je al je voorraadproducten in de keuken of zet je sommige zaken in de
berging, de kelder, … ?
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Ontdek
je gewoontes
Een nieuwe keuken koop je niet elk jaar,
maar je gebruikt ze natuurlijk wel elke dag.
We delen graag onze tips om jouw
droomkeuken helemaal op punt te zetten!
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Denk niet alleen aan het design,
maar ook aan het comfort

Meubels die gelijkmatig en eenvoudig openen, die ook zwaar beladen vederlicht
lopen en gedempt sluiten - dat is comfort dat je niet ziet maar wel onmiddellijk
voelt! Elektrische of mechanische openingssystemen zorgen voor een uitstekend bedieningscomfort en gaan hand in hand met moderne designtrends zoals
greeploze fronten.
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De juiste tools, altijd bij
de hand dankzij Orgalux
Met de juiste indelingen zorg je ook binnenin
je lade voor extra comfort en gebruiksgemak.
Orgalux helpt je er graag een handje bij en maakt
van het ordenen van lades een plezier. Zo behoud je
een duidelijk overzicht over al je tools en vind je alles
in een handomdraai terug. De flexibele sets en
gebruiksvriendelijke materialen geven je alle vrijheid
om de lades naar jouw smaak in te richten.
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Creëer extra opbergruimte

Op het gebied van keukens is iedereen
het over één ding eens: je kan er nooit
teveel opbergruimte hebben. Hoeveel
ruimte je écht nodig hebt, hangt af van
je kook- en inkoopgewoontes.
Maar maak je geen zorgen of je nu veel
ruimte hebt of niet, elke keuken kan
jouw droomkeuken worden. Het komt
erop aan om de beschikbare ruimte
optimaal te gebruiken.

De echte opbergkampioen
Optimaliseer je voorraadkast met lades
in plaats van legplanken. Door de
afzonderlijk uittrekbare lades heb je een
veel beter overzicht en is de hele inhoud
van je kast bereikbaar. Je zal meteen
merken dat je de inhoud van de lades
helemaal gebruikt en niet enkel de twee
eerste rijen.
Kijk eens onder de spoelbak
Dankzij slimme lade-oplossingen tover
je onder je spoelbak nog heel wat extra
ruimte tevoorschijn. Meteen de ideale
plaats voor sponzen of afwasmiddel.

10

Creëer orde én ruimte
dankzij Orgalux
Propvolle lades waarin je nauwelijks iets
kan terugvinden, daar heeft niemand iets aan.
Gelukkig zijn er handige lade-indelingen
beschikbaar voor elke toepassing.
Ze helpen je intuïtief om alles een vaste plaats
te geven. Dankzij een beter overzicht over al je
spullen, krijg je vanzelf een gevoel van extra ruimte.

11

Schenk aandacht aan ergonomie

Heel wat processen in de keuken keren
regelmatig terug, het is dan ook handig
om je keukenspullen klaar te hebben
liggen op de plaats waar je ze nodig zal
hebben. Dat bespaart alvast heel wat
heen-en-weer geloop tijdens het koken.
Denk ook zeker na wat je veel (dagelijks)
gebruikt en wat je veel minder nodig
hebt. Spullen die je regelmatig gebruikt,
geef je best een plaats tussen knie- en
schouderhoogte.
Andere keukentools kunnen hoger of
lager gelegd worden. Dat scheelt weer
heel wat buig- en strekwerk.
Heb je al gedacht aan lades in plaats van
legplanken in je kasten? Ze verhogen
automatisch de bereikbaarheid en het
overzicht op je kastinhoud.
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Maak alles
vlot bereikbaar
De juiste lade-indelingen verplichten je
als het ware om het overzicht te bewaren.
Daardoor behoort zoeken naar onvindbare
verpakkingen in rommelige lades voorgoed
tot het verleden!
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Bepaal je keukenzones
De activiteiten in de keuken kan je indelen in vijf zones. Hou hier rekening mee
bij het uittekenen van je plannen en zorg ervoor dat de zones logisch op elkaar
volgen. Berg nadien alle benodigdheden op in de juiste zone. Zo heb je altijd
alles bij de hand!
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Zones

Voorraad

p

16

Hier worden de levensmiddelen bewaard. Een goede,
overzichtelijke voorraadkast en de koelkast voorzie je
best in deze zone.

De ideale plaats voor alles wat je nodig hebt om

Opbergen

je tafel te dekken. Ook een ontbijtlade met alle
benodigdheden voor een heerlijke start van de
dag kan hier voorzien worden.

Spoelen en afval

p

22

p

18

Het centrum van deze ‘natte zone’ is natuurlijk je spoelbak
met eventueel een vaatwasmachine. Maar ook afwas
middelen, sponzen en zelfs de vuilnisemmers verdienen
hier een plekje.

De voorbereidingszone is het hoofdwerkvlak in je
keuken. Daar kan je best wel wat plaats gebruiken
om de basis te leggen van jouw topgerechten.

Voorbereiden

p

24

Koken en bakken

p

28

Zet potten, pannen en ander kookgerei in de buurt van
je kookplaat of oven. Zo is kookplezier gegarandeerd!
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Voorraad: Zorg voor overzicht
en een goede bereikbaarheid

Wie graag uitgebreid kookt, moet ook de
nodige plaats voorzien voor al zijn ingrediënten.
Hoeveel ruimte je nodig hebt, hangt af van je
gewoontes en de grootte van je gezin. Wie
dagelijks even in de winkel binnenspringt,
heeft natuurlijk minder plaats nodig dan
iemand die wekelijks in het groot inkoopt.

Wat leg je in deze zone?
Pasta, rijst, bloem, suiker, conserven,
koffie en thee, flessen water en
frisdrank, voorraad, ontbijtgranen,
koelkast,…

Nice-to-have
Integreer in deze ruimte een SPACE TOWER
en win tot 30% meer opbergruimte. Dankzij
de afzonderlijk uittrekbare lades, heb je een
duidelijk overzicht over de inhoud van jouw
voorraadkast en blijft alles gemakkelijk
bereikbaar.
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Zone Voorraad
- Ontdek onze Orgalux oplossingen OG

TS

SW

OG

TS

SW

OG

TS

SW

Vakverdeling
Staal - Oriongrijs

TIP

Vakverdeling

De handige Orgalux-vakindelingen helpen

Staal - Terrazwart

je de voorraadlades netjes en gestructureerd
te houden. Bovendien valt het onmiddellijk
op als een product op is. Zo weet je altijd
wat er op het boodschappenlijstje moet!

Verdeling
voor flessen *
Staal - Oriongrijs

* Product momenteel enkel te verkrijgen op aanvraag: hello@orgalux.com
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Opbergen: Tafeltje dek je

Leg alles wat je nodig hebt om bv. de tafel
te dekken bij elkaar in de buurt. Dat spaart
alweer heel wat tijd en zoekwerk. Ook hier
is het belangrijk om even stil te staan bij de
grootte van je gezin en je gewoontes. Komen
er bv. vaak gasten over de vloer, dan zal je
uiteraard meer spullen nodig hebben die je
liever niet te ver weg wilt zetten. Probeer
ook je vaatwasmachine in de buurt van deze
zone te zetten. Dat maakt het uitladen alvast
een beetje aangenamer.

Wat leg je in deze zone?
Bestek, platte en diepe borden,
kopjes, ondertassen, dessertbordjes,
theeservies, water-, limonade-, bier- en
wijnglazen, hapjesschalen, dienblad,
serveerkommen, toebehoren ontbijt,
bewaar- en diepvriesdozen,…

Nice-to-have
Berg zaken die je minder nodig hebt op
in een BINNENLADE. Het voegbeeld van
je keuken blijft rustig, en je kan toch heel
wat meer spullen kwijt!
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Zone Opbergen
- Ontdek onze Orgalux oplossingen OG

TS

SW

OG

TS

SW

Bestekindeling

Flexibel kader

Staal - Terrazwart

Kunststof - Oriongrijs

TIP

SA

Kies voor een bestekindeling die gemaakt
werd met onze softtouch technologie. Deze
afwerking voelt niet alleen aangenaam aan,
maar ze werkt bovendien ook geluiddempend
als je bestek in de lade legt.

Bestekindeling
Houtdecor met reliëf in combinatie met aluminium
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Zone Opbergen
- Ontdek onze Orgalux oplossingen OG

TS

OG

SW

Bordenhouder
Verstelbaar

OG

Flexibel kader
Kunststof - Zijdewit

Vakverdeling
Staal - Oriongrijs
OG

TS

SW

Bestekindeling
Staal - Zijdewit
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TS

SW

Zone Opbergen
- Ontdek onze Orgalux oplossingen OG

Bestekindeling
Staal - Oriongrijs
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TS

SW

Spoelen en afval: Alles voor een vlotte afwas

Maak gebruik van de ruimte onder de spoelbak om afwasborstels, sponsjes of vaatwastabletten op te bergen. Vuilnisemmers kan
je plaatsen in de onderste lade onder de
spoelbak. Daar heb je ze onmiddellijk bij de
hand en zo helpen ze om snel te sorteren en
recycleren.

Wat leg je in deze zone?
Poetsdoeken, schuursponsjes, vaatwas
tabletten, detergenten, afvalemmers,
vaatdoeken, keukenhanddoeken, keukenrol,
vuilniszakken, boodschappentassen,
spoelbak, vaatwasmachine,….

Nice-to-have
Dankzij een SPOELBAKLADE of een SIFONLADE wordt ook de ruimte onder de spoelbak
omgetoverd tot opbergruimte. De ideale
plaats voor het opbergen van sponzen of
afwasmiddel en meteen de ideale manier
om je aanrecht vrij te houden.
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Zone Spoelen en afval
- Ontdek onze Orgalux oplossingen OG

TS

SW

OG

TS

SW

Flessenrek
Staal - Zijdewit ( flessenverdeling)
/ Kunststof - Grijs (afvalemmers)

Afvalsysteem met flessenrek
Staal - Terrazwart (flessenverdeling)/ Kunststof - Grijs (afvalemmers)

TIP
Sorteren van afval wordt kinderspel dankzij

S

onze sets met verschillende afvalemmers.
Ze toveren zelfs je afvallade om tot een
ordelijk geheel.

Cubics in SIFONLADE
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Melamine - Zwart/Wit

W

Voorbereiden: De basis voor elk topgerecht!

De voorbereidingszone is het hoofdwerkvlak
in je keuken, hier kan je wel wat plaats
gebruiken. Ideaal is deze zone minstens
90 cm breed, zo is kookplezier gegarandeerd!
Spullen die je nodig hebt tijdens het koken,
leg je in de kasten tussen de spoelbak en het
kookvuur. Hier moeten messen, snijplanken
en kruiden goed bereikbaar zijn.

Wat leg je in deze zone?
Aardappelmesjes, dunschiller,
blikopener, messen, folies, keuken
weegschaal, vergiet, maatbeker,
mengkommen, slakommen,
slazwierder, snijplanken, kruiden,
open verpakkingen, flessen olie en azijn,
elektrische apparaten, mixer,…

Nice-to-have
Maak in deze zone gebruik van HOGE FRONTEN
om meer stapelhoogte te creëeren. Dat laat je
toe om bv. flessen of snijplanken rechtop te
zetten en op die manier meer plaats te winnen
in je lade.
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Zone Voorbereiden
- Ontdek onze Orgalux oplossingen OG

TS

SW

OG

Bestekindeling
werkbestek met messenhouder

TS

SW

Flessenrek
Staal - Terrazwart

Staal - Zijdewit

EA NA

TIP
Geef tot 9 messen
een veilige plek
in onze messenhouder.

Bestekindeling werkbestek met kruidenhouder
Houtfineer in combinatie met aluminium
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Zone Voorbereiden
- Ontdek onze Orgalux oplossingen OG

Kruidenhouders
Staal - Terrazwart
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TS

SW

Zone Voorbereiden
- Ontdek onze Orgalux oplossingen OG

TS

SW

TIP
Op zoek naar de finishing touch van jouw
gerecht? Geen probleem met onze kruidenhouders. De schuine stand van de potjes
helpt je om meteen het juiste potje terug
te vinden.

OG

Vakverdeling
Staal - Oriongrijs
OG

TS

SW

Foliehouder

Flexibel kader

Staal - Zijdewit

Kunststof - Oriongrijs
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TS

SW

Koken en bakken: In het heetst van de strijd

Deze zone is vaak de laatste stap bij het
maken van jouw favoriete gerechtjes.
Natuurlijk wil je dan niet lang zoeken naar
de juiste pot of soeplepel. Richt de kast
daarom in met alles wat je vaak nodig
hebt bij het koken. Ideaal gezien bevindt
deze kast zich onder de kookplaat of
vlak ernaast.

Wat leg je in deze zone?
Houten lepels, schuimspaan, spatel,
soeplepel, potten en pannen, wok,
ovenschalen, bakvormen, deegrol,
koekjesvormen, bakpapier,
ovenwanten, kookplaat, oven,
dampkap, fornuis, …

Nice-to-have
Wist je dat één BREDE LADE je 15% extra
opbergruimte geeft ten opzichte van
twee smalle lades?
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Zone Koken en bakken
- Ontdek onze Orgalux oplossingen OG

TS

SW

OG

TS

SW

OG

TS

SW

Bestekindeling werkbestek
Staal - Terrazwart

Verdeling voor deksels*
Staal - Terrazwart

* Product momenteel enkel te verkrijgen op aanvraag: hello@orgalux.com

TIP
Met een eenvoudige reling in je lade kan je
je deksels recht zetten achter je kookpotten.
De ideale oplossing om snel het juiste deksel
te vinden.

Verdeling voor deksels*
Staal - Oriongrijs

* Product momenteel enkel te verkrijgen op aanvraag: hello@orgalux.com
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Materiaalsoorten

Staal

Houtdecor

Fineer

Geef met de stalen indeling een tijdloze

De strak afgewerkte indelingen in hout

Deze indeling combineert het warme

uitstraling aan je lades. De soft-touch

decor geven onmiddellijk een rustieke

van houtfineer en aluminium tot een

afwerking van de bestekindeling zorgt

look aan jouw lades.

eigentijdse, strakke look.

voor een aangenaam gevoel en werkt
bovendien geluiddempend.

Kunststof

Melamine

Decor

Duurzame en hoogwaardige kunststof

De handige melamine Cubics zijn de

Het duurzame HPL (High Pressure

indelingen zijn perfect te integreren in

perfecte aanvulling voor iedere ladeset.

Laminate) met relïëf in combinatie met

ieder interieur. Bovendien is het onder-

Het stijlvolle materiaal is zeer onder-

aluminium lengteverdeling zorgt voor

houdsvriendelijk materiaal ideaal voor

houdsvriendelijk en gemakkelijk te

een moderne, eigenzinnige uitstraling!

de keuken.

combineren.
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Beschikbare kleuren

Staal
Oriongrijs

Terrazwart
OG

Zijdewit
TS

SW

Houtdecor
Nebraska eikendecor

Bardolino eikenhout

Tennessee notendecor
NE

TN

BE

Kunststof
Terrazwart

Oriongrijs

Zijdewit
TS

OG

Fineer

SW

Decor
Noot

Eik

Zwart
NA

EA

Melamine
Wit

Zwart

W

S
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