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Perfect 
match 

Na het grote succes van afgelopen jaar heeft het 
populaire handelsmerk Beckermann, dat al meer 

dan 125 jaar bestaat, dit jaar wederom haar relaties 
uitgenodigd om naar de huisbeurs in Cappeln te 

komen. Onder het motto 'LEEFRUIMTE KEUKENS 
– zo veelzijdig als het leven' stond de bezoekers 
van de beurs een aantrekkelijke mix te wachten, 

want de medewerkers hebben het afgelopen jaar 
benut om met veel inzet nieuwe producten te 

ontwikkelen, beproefde dingen te optimaliseren en 
specialiteiten van Beckermann verder te ontwikkelen. 

Beckermann presenteert onder het motto 
‘Perfect Match’ de nieuw ontwikkelde 
themawerelden: Lovestory, Mamamia en 
teamwork. De inmiddels zeven woon-

styles leggen de focus op het hart en centrum van 
elk huis: een exclusief geplande woonkeuken, die 
op unieke wijze past bij de mensen die hierin wonen 
en leven. Het leidmotief is een consequent doorge-
voerde planning in alle woon- en leefruimtes. Met 
andere woorden: exclusieve, functionele en zeer 
comfortabele woonconcepten met een perfecte 
balans tussen uiterlijke en innerlijke waarden. 

totaalconcept
Maar de planningscompetentie van beckermann 
gaat nog veel verder dan dat, zoals de volgende 
opmerkelijke upgrades aantonen. Afgelopen jaar 
creëerde het bedrijf een overtuigend totaalcon-
cept met de elegante ton-sur-ton kleurstelling voor 
alle materialen in chic, donker grafiet, passend 
bij de designcorpus: van de MerivoBox, hoekkas-
ten en apothekerskasten tot en met de complete 
interieuruitvoering, zoals bestekbakken en zelfs 
bij de afvalscheiding. Beckermann werd hiervoor 
onderscheiden met de ‘kitchen Innovation Award 
2022 ‘onderscheiden product’ – gekozen door con-
sumenten’. toch rust het populaire handelsmerk 
geenszins op zijn lauweren, maar heeft het de 
fraaie woonkeukens dit jaar nog verder geoptima-
liseerd. Per direct zijn de zichtzijden zowel voor de 
klassieke, witte- als voor het designcorpus grafiet 
verkrijgbaar in de uitvoeringen fineer, matlak en 
hoogglanslak. en met de oneLine-corpus biedt het 
bedrijf nog iets extra’s: een corpus dat zowel binnen 
als buiten in alle decors in dezelfde kleur is uitge-
voerd – ook bij de glanzende decors. Beckermann 
biedt hiermee de verkopers en planners niet alleen 
nog meer goede verkoopargumenten, maar ver-
eenvoudigt ook de keukenplanning voor hen. 

trendy kleurstellingen voor de instapklasse
om ervoor te zorgen dat de wens van open keuken-
planningen ook gerealiseerd kan worden voor 
doelgroepen met een klein budget, introduceert 
beckermann nieuwe trendy kleurstellingen voor 
de instapklasse. Deze bevatten ook zeer gezellige 
decors als Warmia noten of de stijlvolle kleur Gavi 
Stone, een taupekleurige steen look met ingetogen 
structuren. Met een levendige, expressieve struc-
tuur overtuigen het lichte houtdecor oak Sunset 
en de elegante, donkere variant Sherman oak als 
tessina (synchrone poriën); beide komen uitermate 
goed tot hun recht met innovatieve materialen als 
Crystalglas (Nizza) of metallic (Steel). Nizza wordt 
gecompleteerd door de matte, elegante kleur pla-
tina. beckermann heeft het metallic-assortiment 
uitgebreid met model Steel in de kleurstellingen 
Gold, Copper, Platinum en staalgrijs. De favoriete 
combinatiekleur blijft mat zwart. De greeploze 
keuken levert voor Urban Lifestyle-woonkeukens 
iets bijzonders met de mogelijkheid van een 
zwart greepprofiel en een zwarte frontrand. 
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Beckermann staat bekend om zijn deskundigheid 
en veelzijdigheid op het gebied van lak in mat 
en hoogglans en breidt nu het kleurenscala voor 
hoogglanslak verder uit – nieuw zijn Rio Colour in 
oxiderood, Atlantic en Jungle. Alle kleuren zijn van-
zelfsprekend ook in matte uitvoering verkrijgbaar. 

Echt hout
Natuurlijk wonen in zijn mooiste en meest unieke 
vorm; het is mogelijk met echt hout. Eén van de 
actuele, chique programma‘s is Windsor, dat 
zijn naam alle eer aandoet – in de nieuwe kleu-
ren naturel, bruin, grijs en grafiet en eveneens 
nieuw met verticaal structuurverloop. Het laatste 
puntje op de i komt van de nieuwe gouden gree-
plijst van het greeploze ontwerp, in de verfijnde 
combinatie met Windsor eiken fineer grijs, gecom-
pleteerd door een frisse hoogglanslak in wit. 

bovendien geldt ‘Perfect Match’ nu ook voor het 
houtsegment: passend bij het kleurenconcept voor 
hout is het populaire eiken met scheuren Dover 
ook in dezelfde kleuren als Windsor verkrijgbaar.
Bijzonder fraai kan het nieuwe echte notenhout 
van London zelfs tot in de woonkamer worden 
gepland, zoals te zien is bij de woonkeuken 
Lovestory. een harmonieus kleurenconcept, 
heldere lijnvoering en complete oplossingen die 
meerdere ruimtes omvatten, zorgen voor een 
rustige omgeving en tijd om jezelf te concentreren 
op de essentiële dingen van het leven. 

Diversiteit in design
De bezoekers konden tijdens het beursbezoek  
nog veel meer details ontdekken, zoals de uitbrei-
dingen van het multifunctionele open kastsysteem 
Youk van kesseböhmer, dat door garderobestan-
gen/-haken, kastelementen en een kantelbare 
kantoortafel voor diversiteit in het design zorgt 
– van de hal tot aan de bijkeuken, van de badka-
mer tot aan het thuiskantoor en van de slaapka-
mer tot aan de kastenwand in de woonkamer. 

Klimaatneutrale meubelproductie
In Cappeln is men niet alleen trots op de kitchen 
Innovation Award 2022, maar ook op de onder-
scheiding ‘klimaatneutrale meubelproductie’. 
Hiervoor ontving beckermann dit jaar het rAL-
keurmerk van de Deutsche Gütegemeinschaft 

Möbel (DGM). “Wij hebben onszelf ten doel 
gesteld om onze Co2- voetafdruk steeds verder 
te verkleinen”, aldus directeur bernard Lampe. 

ook de nieuwe merkperformance werd positief ont-
vangen door de handel – zowel de fraaie homepage 
met veel foto‘s en video‘s als de social media kanalen 
en de nieuw uitgebrachte brochures Lookbook 
en Techniek. Beide zorgen zowel bij planners als 
bij consumenten voor zin in de nieuwe Perfect-
Match-woonkeukens. Alle nieuwe aspecten zijn 
ook online te bekijken op www.beckermann.de ●
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