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45PICASSO wit • OKLAHOMA eik fondant lintzaag





4 MODERN

De accenten in marmer passen perfect bij deze 
elegante witte keuken. De open leggers maken de 
opstelling luchtig en speels. Achter de praktische 
inschuifdeuren van de kolomkast bevindt zich een 
gezellige koffiecorner. Aan de rugzijde van het eiland, 
dat subtiel overvloeit in de eettafel, sluiten de fronten 
netjes aan op de vloerbedekking en zit de plint 
verborgen achter de kastdeuren. Dit resulteert in een 
naadloze overgang naar de aanpalende zithoek. 

Minimalistische 
opstelling met  
elegante uitstraling

NANO bianco
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EEN
KLASSE 
APART

De wand kolomkasten in zwart gebeitste 
eik geeft deze keuken een chique 
uitstraling en zorgt voor veel opbergplaats. 
Het bovenste deel van de dubbele 
kolomkast is bovendien multifunctioneel: 
van koffiecorner tot stand-byplekje voor 
keukenapparaten. Ook het imposante 
keukeneiland werd ontworpen met het 
oog op een maximum aan opbergruimte. 
In de greeploze kasten aan de voor- en 
achterzijde krijgt alles zo zijn plekje.

OKLAHOMA eik zwart • ALPINE wit
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Chic, ruimtelijk en onderhoudsvriendelijk
Hoogglans past perfect bij het chique en 
minimalistische ontwerp dat de klanten in 
gedachten hadden. Het glanzende oppervlak 
weerkaatst het licht zodat zelfs een keuken 
met bescheiden afmetingen groot oogt. Ook 
schoonmaken is eenvoudig. Bij greeploze kasten 
raak je de deuren bij het openen vooral aan de 
achterzijde. Bovendien krijgt vuil geen kans op het 
gladde oppervlak. Daarmee voldeed dit ontwerp 
aan de vereiste van een onderhoudsarme keuken.

Uniforme uitstraling en logische inrichting
De kastenwand over de volledige breedte van 
de muur benadrukt het lengtegevoel. Ook de 
greeploze kasten dragen bij tot visuele eenheid 
en overzichtelijkheid omdat de witte look nergens 

wordt verstoord. Het eiland staat op een sokkel 
voor een luchtig en zwevend effect. De keuken lijkt 
niet alleen groter, ze biedt ook meer opbergruimte 
dan het oude U-model. En dat dankzij creatief 
omspringen met de beschikbare ruimte en een 
doordachte indeling. 

Praktisch en multifunctioneel
De samenwerking met de keukenspecialist verliep 
vlot. Er werd prima ingespeeld op de vraag naar 
een ergonomisch ontwerp met grote schuiflades. 
Functioneel zit de keuken goed in elkaar: er is veel 
werkruimte, de spoel- en kookfunctie liggen dicht 
bij elkaar, en de tafel aan het eiland biedt een plek 
voor heel het gezin om samen te eten, huiswerk te 
maken en bij te praten.

Inspiratie voor hun nieuwe keuken vonden de klanten volop in de showroom van de Vika-dealer. 
De keukens in de toonzaal staan luxueus opgesteld. Toch kan de klant zijn droom laten realiseren: 
een moderne eilandkeuken in hoogglans binnen het vooropgestelde budget. 

HOOGGLANS wit
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Strak ontwerp 
met warm accent

FJORD donkergrijs • FJORD sky
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ALPINE wit • OKLAHOMA eik puur

Maximale 
opbergruimte 

met open nissen
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In dit ontwerp speelt men met het contrast koel wit en 
warm hout. De belangrijkste uitdaging: zoveel mogelijk 
opbergruimte creëren en een radiator integreren. Het 
kook- en spoeleiland wordt verlengd met een zitgedeelte 
om aan te eten of te werken. De eikenhouten kolomwand 
en dito nissen scheppen sfeer in het hart van de woning.
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MARATHON lava

Marmer: een 
knappe eyecatcher
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MARATHON signal
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NANO nero • MARATHON lodge

In deze moderne keuken met zwarte ingesloten 
kasten, schept het witte werkblad in composiet 
een fris contrast. De open nis ingewerkt in de 
kolomkasten geeft de keuken een functionele 
meerwaarde. De houten achterwand met 
ingebouwde ledverlichting zorgt voor een wow-
effect. Bij Vika gaan design en functionaliteit 
samen met onderhoudsvriendelijkheid: dankzij 
de nanotechnologie krijgen vingerafdrukken 
en krassen geen kans. Bovendien voelt dit 
materiaal fluweelzacht aan.



NANO nero • MARATHON lodge
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MARATHON signal • MARATHON zwart es

De zwarte accenten in deze witte loftkeuken 
zijn zorgvuldig gekozen. De zwarte 
inbouwtoestellen in lijn met de zwarte nis 
doorbreken het volume van de kastenwand. 
Het strakke, witte lijnenspel accentueert de 
soberheid en draagt bij tot het ruimtegevoel –  
de perfecte creatie voor deze moderne loft die 
baadt in het licht.

WIT
ZWART
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Uniform
lijnenspel 

OKLAHOMA eik fondant lintzaag • FJORD signal

In het verlengde van de kolomkasten is de 
deur naar de andere ruimte bijna onzichtbaar 
verwerkt in hetzelfde fineer als de kastenwand.
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NANO bianco • OKLAHOMA eik puur
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Wit en natuureik: 
een geslaagd duo 

Dit ontwerp bewijst hoe warm een witte keuken aanvoelt als 
je houten elementen integreert. De naturelle kleur van de 
eiken ontbijtkast en de eettafel geeft deze eilandkeuken een 
uitnodigende, Scandinavische look. De lay-out is praktisch en 
gebruiksvriendelijk. De kamerhoge inschuifdeuren vormen één 
doorlopende wand en zorgen voor een nette uitstraling.
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NANO bianco • NANO nero

Voor hun moderne nieuwbouw zochten de bewoners een strakke keuken die 
functionaliteit en esthetiek verzoent. Op het verlanglijstje: een eiland met 
geïntegreerde functies, een werkblad dat overloopt in de tafel en massa’s 
opbergruimte. Bij onze dealer vonden ze precies wat ze zochten!

Strakke lijnen, cleane look
Na een verkennend gesprek werd 
een realistisch 3D-ontwerp gemaakt 
en bijgeschaafd tot alle verlangens 
waren ingevuld. De familie koos voor 
een hypermoderne keuken met rechte 
lijnen in een matte witte uitvoering. Het 
eiland van zes meter met een werkblad 
in composiet, bevat de spoelbak 
en inductiekookplaat. De andere 
toestellen, zoals een combi-oven en 
stoomoven, zijn netjes ingebouwd in de 
kastenwand.

Ergonomisch en ruimtelijk
Greeploze kasten die moeiteloos 
openen en sluiten vergroten 
het gebruiksgemak, terwijl de 
onderhoudsarme materialen de 
hygiëne bevorderen. De combinatie 

met een schuifkast op het werkblad in 
hout zorgt voor een knap contrast. Om 
de ruimtelijkheid te vergroten, werd de 
afzuigkap in het plafond geplaatst. 

Fijne samenwerking
De bewoners zijn in de wolken met 
hun keuken – qua uitstraling én 
functionaliteit. De riante leefkeuken 
is voorzien van alle comfort en de 
nieuwste technische snufjes. Het 
minimalistische design sluit bovendien 
prima aan bij de bouwstijl van de 
woning. Ook over de samenwerking 
met de Vika-dealer is de familie 
enthousiast: een luisterend oor, 
grondige vakkennis en een stipte 
plaatsing zorgden voor een zorgeloos 
parcours van a tot z.
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45PICASSO signal • POSEIDON vintage
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45PICASSO soft

Industriële look, 
professionele 
uitrusting – 
een droom 
voor hobbykoks
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Bij de verbouwing van hun nieuwe woning onderging de keuken 
van een jong koppel met twee kindjes structurele ingrepen. 
Nog voor de werkzaamheden van start gingen, kwam de 
keukenadviseur polshoogte nemen. Hij luisterde naar de 
wensen, nam de mogelijkheden onder de loep, en stelde een 
3D-ontwerp voor dat meteen helemaal goed zat – een droom 
voor verbouwers! 

Optimaal gebruiksgemak
De klanten wisten perfect wat ze wilden: een witte hedendaagse 
keuken met een tijdloze look, een spoeleiland met ontbijtbar 
en een kastenwand in hout voor een warme sfeer. Het drie 
meter lange eiland biedt veel werk- en opbergruimte en doet 
tegelijk dienst als gezellig eetplekje voor het gezin. Het witte 
keukengedeelte bevat uitsluitend onderkasten – helemaal 
afgestemd op de vereisten dankzij het professionele advies. 
Alle kookbenodigdheden liggen binnen handbereik van het 
fornuis, terwijl de afwasmachine in het eiland zich vlak bij de 
spoelfunctie bevindt.

Strak als een maatpak
De keuken voldoet niet alleen aan alle praktische eisen, ze 
komt ook qua looks perfect tegemoet aan wat het gezin voor 
ogen had. De sobere, greeploze kasten en het glanzende stenen 
werkblad zien er strak en clean uit, terwijl ze mooi contrasteren 
met de moderne grijze vloertegels. De hoge kastenwand in hout 
is een dankbare sfeermaker die vermijdt dat het geheel te kil 
oogt. 

Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding
Deze keuken is een hedendaagse parel met eersteklascomfort 
en kwaliteitsvolle materialen en toestellen. En dat alles binnen 
het vooropgestelde budget en in lijn met de levensstijl van 
het gezin. De leefkeuken vormt het hart van het huis en krijgt 
geregeld bewonderende blikken van gasten. De bewoners zijn 
laaiend enthousiast over hun nieuwe keuken, het persoonlijke 
advies en de vlekkeloze plaatsing.



ALPINE wit • MARATHON lodge
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NANO bianco • OKLAHOMA eik fondant lintzaag

Deze open keuken vormt een mooie eenheid 
met de rest van de woning door hetzelfde 
fineerhout te gebruiken voor de kolom- en 
interieurkasten. De hoge ramen halen buiten 
naar binnen. Het houten barblad versterkt 
de link met de natuur. Het resultaat is een 
moderne keuken waar het aangenaam 
vertoeven is. 
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NANO nero

MODERN



Verbluffende 
esthetiek en 
functionaliteit

Deze hippe, zwarte keuken komt het best tot zijn recht in een 
licht interieur met contrasterende witte wanden. De matzwarte 
afwerking oogt exclusief en voelt fluweelzacht. De nanostructuur 
weert vingerafdrukken en is super onderhoudsvriendelijk. Met de 
mechanische ondersteuning ‘tip-on’ volstaat kort aantikken om 
de greeploze deuren te openen.
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MAGRITTE silk • RENOIR silk

KLASSIEK
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KANSAS eik exquise lintzaag • TEXAS eik exquise lintzaag

Voor wie houdt van de landelijke stijl is deze keuken in dik 
fineer met noten een must. Warm en sfeervol hout leent zich 
moeiteloos voor alle landelijke varianten: van klassiek en 
tijdloos tot robuust en industrieel. Het smeedijzeren kastje 
en de open legplanken geven je keuken een persoonlijke 
toets.

KLASSIEK MET 
PERSOONLIJKE 
TOETS

KLASSIEK
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DAVOS eik gelakt

KLASSIEK
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MARATHON lodge • RENOIR silk

Leefkeuken
in lodge

Een smaakvolle en uitnodigende 
compositie met boeiende contrasten 
verzoent traditioneel vakmanschap  
met een tijdloze look.

KLASSIEK



COLORADO eik puur

DALI silk
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MARGEAUX eik gelakt • COLORADO eik gelakt

Cottage met karakter
Deze keuken met massieve kaderdeur is voorzien van drie lagen 
lak. Je krijgt maatwerk van de bovenste plank in een kleur naar 
keuze en met een gepersonaliseerde afwerking. De klassieke 
schouwdampkap met sierlijke kroonlijst beklemtoont de 
elegante afwerking.

KLASSIEK
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ROBUUSTE 
SCHOONHEID

Deze U-vormige keuken met witgelakte onderkasten 
heeft een hoogwaardige uitstraling dankzij de 
smaakvolle mix van duurzame materialen zoals 
eikenhout en arduin. De kast op het werkblad met 
smeedijzeren deuren zorgt voor een eigentijdse 
finishing touch.

KLASSIEK
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KANSAS eik exquise lintzaag • DALI wit

KLASSIEK
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MIRO softMIRO soft • KANSAS eik exquise lintzaag

Het grote gasfornuis, de opzetkast in 
smeedijzer, de kolomkasten in massief hout 
en de artisanale handgrepen ademen charme 
in een hedendaagse versie. De fronten in 
gepoederlakte MDF hebben een naadloze, 
ultrasterke en krasvaste afwerking. 

Charmant en 
landelijk

KLASSIEK
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MARATHON chalet • MARATHON signal

STUDIO

Kleiner wonen is de toekomst. Met een 
slimme indeling kan een compacte ruimte 
toch groots, licht en comfortabel aanvoelen 
en zeer praktisch zijn. 

Minimale ruimte, 
maximaal comfort



45STUDIO

KLEIN 
WORDT 
GROOTS
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In deze kleine studio is er plaats 
voor een ruim tweepersoonsbed dat 
volledig is ingewerkt in een gerieflijke 
kastenwand. In het verlengde van 
de keuken vertrekt een lange rij 
dressingkasten die doorloopt tot het 
einde van het slaapgedeelte. Links 
van het bed geeft een ingewerkte 
schuifdeur toegang tot de badkamer. 

Het badmeubel van  
160 centimeter met twee 
ladekasten en een spiegelkast 
creëert een aangenaam 
ruimtegevoel. De lichtluifel 
met ingewerkte ledstrip voegt 
extra ambiance toe.
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In de zithoek bieden de 
staande interieurkasten van 
Vika opbergruimte voor de 
muziekinstallatie en de televisie. 
De hoge koelkast  zorgt voor een 
naadloze overgang naar de keuken.

In deze studio van minder dan vijftig vierkante meter werd 
bewust gekozen om met twee materialen te werken in 
wit en de middenkleur eik ‘Chalet’. Ook de dressing, het 
slaapvertrek en de badkamer zijn in dezelfde materialen 
uitgevoerd. Door stijlkenmerken, materialen en kleuren 
consequent door te trekken, zorg je voor meer harmonie in je 
woning. De leefruimte in dezelfde materialen als de keuken is 
uitgerust met een tafel en hangende interieurkast die dienst 
doet als homeoffice.

TIP: ga voor enkele doordachte accessoires in plaats van   
veel elementen die al snel rommelig ogen.

Blijf trouw aan één stijl
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MARATHON apollo • BOTERO signal

INTERIEUR

Ongeëvenaarde kwaliteit, 
functionaliteit en vormgeving

Maatwerkkasten 
met meerwaarde
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NANO nero • FJORD lodge

INTERIEUR

Door materialen, kleuren en stijlen resoluut 
door te trekken in jouw hele interieur, schep
je visuele eenheid en rust. Daarom biedt 
Vika in het assortiment naast keukens en 
badmeubels ook maatwerk dat piekfijn is 
afgestemd op jouw ruimte en voorkeur. 
Van dressings en boekenkasten tot 
dressoirs en tv-meubels. Van halkasten en 
bibliotheken tot commodes – Vika beheerst 
het vakmanschap met kwaliteit van Belgische 
makelij!



PICASSO signal
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