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Erik Schepers, Schepers Keukendesign, Anna Paulowna

WE GENIETEN VAN EEN 
PRACHTIG LIJNENSPEL, 
SYMMETRIE EN EEN 
HARMONIEUZE UITSTRALING

2 

Schepers_pag 01-12_Lid ah woord.indd   2Schepers_pag 01-12_Lid ah woord.indd   2 05-11-2021   15:0105-11-2021   15:01



Erik Schepers, Schepers Keukendesign, Anna Paulowna

WE GENIETEN VAN EEN 
PRACHTIG LIJNENSPEL, 
SYMMETRIE EN EEN 
HARMONIEUZE UITSTRALING

2 

Schepers_pag 01-12_Lid ah woord.indd   2Schepers_pag 01-12_Lid ah woord.indd   2 05-11-2021   15:0105-11-2021   15:01

3

Schepers_pag 01-12_Lid ah woord.indd   3Schepers_pag 01-12_Lid ah woord.indd   3 05-11-2021   15:0105-11-2021   15:01



Schepers Keukendesign levert prachtige keukens. Origineel, van een hoge kwaliteit 
en op maat gemaakt. Keukens die getuigen van schoonheid en creativiteit. Wij 
leveren keukens op maat, voor ieder budget. Van ontwerp tot oplevering en van 
sloop tot inrichting houden wij de regie strak in handen. Wij laten niets aan het 
toeval over. De keuken is het immers het hart van uw huis! Aan de wieg van deze 
klantvriendelijke bedrijfsvoering staat Erik Schepers. Hij was voorheen werknemer 
in een keuken- en badkamerwinkel en kreeg de kans om een gerenommeerd 
bedrijf over te nemen. Die kans heeft hij met beide handen aangegrepen om voor 
u prachtige droomkeukens te realiseren.

SAMEN MET U 
KOMEN WE TOT 
EEN STIJLVOLLE 
INRICHTING 
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Niets is ons teveel: we kunnen alles zelf maken of laten maken. Wij houden 
rekening met comfort, gebruiksgemak en ergonomie. Stijlen, kleuren en materialen 
passen naadloos bij uw woonkamer. Uw wens staat, net als kwaliteit en service, 
hoog in ons vaandel. Wij zijn flexibel en houden ons voor honderd procent aan 
onze afspraken. In onze showroom treft u vooral moderne, minimalistische en 
sobere keukens aan, maar wij leveren bijvoorbeeld ook landelijke of stoere houten 
keukens. Net als u kunnen wij genieten van een prachtig lijnenspel, symmetrie en 
een harmonieuze uitstraling.
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We geven u graag deskundig advies in onze showroom, maar komen op uw 
verzoek net zo graag bij u thuis. We stemmen ons advies af op uw wensen en 
leefsituatie. We bespreken uw ideeën en meten tevens de ruimte op, zodat we 
u daarna van een passend ontwerp kunnen voorzien. Uiteraard letten wij ook 
op de technische details. Daarna kunt u weloverwogen tot een goede keus 
komen. Schepers Keukendesign streeft altijd naar duurzaamheid, functionaliteit, 
vakkundigheid en een servicegerichte houding. Samen komen we tot een stijlvolle 
inrichting van uw leefomgeving.

WIJ ZETTEN IN OP  
TOPKWALITEIT

9
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Wij zetten in op topkwaliteit als het gaat om keukens, leveranciers en 
materialen. Wij zijn gewend om kwaliteit te leveren en zorgvuldig en accuraat 
te werk te gaan. Niet zonder resultaat. Sinds 2001 ontvangen wij jaar op 
jaar het keurmerk van de stichting Kwaliteitsbevordering Keukenbranche. 
Onze klanten geven telkens aan zeer tevreden te zijn over Schepers 
Keukendesign. En die tevredenheid willen we uiteraard blijven zien! Daarom 
zullen we ons elke dag blijven inspannen om deze kwaliteit te waarborgen.
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Als de keuken is opgeleverd, komen we graag nog even bij u langs om u te 
feliciteren met uw aankoop. Ook lopen we alles nog even na. Soms geven 
we uitleg over het gebruik of het schoonmaken van de keukenapparatuur. 
Zo kunt u meteen aan de slag in uw gloednieuwe droomkeuken. Ook als 
u enige tijd de keuken in gebruik hebt, kunt u ons altijd even bellen voor 
een advies of aanpassing. Met onze service bent u verzekerd van jarenlang 
kook- en woonplezier!
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BINNENKIJKEN BIJ
Het huis dat ze kochten, deelden ze nieuw in. Zo creëerden Renée en 
Tjalf een hele ruimtelijke, gezellige sfeer die in de keuken nog eens wordt 
versterkt. De moderne keuken - strak maar warm - is de centrale ruimte in 
huis, die tuin, eet- en woonkamer met elkaar verbindt.

Renée en Tjalf

13
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‘We hebben zelf de schuifpui laten plaatsen toen we de woning kochten’, vertellen ze. ‘Vanwege 
het ruime uitzicht naar buiten wilden we graag een soort combinatie van binnen- en buitenkeuken 
realiseren. Met een kookeiland waaraan je tijdens het koken naar de eettafel, maar ook naar de 
tuin kijkt.’
‘Zelf wisten we niet zo goed waar we de kastenwand zouden neerzetten en hoe het kookeiland 
precies moest staan. We kenden mensen die hun keuken bij Schepers Keukendesign hadden 
gekocht, dus daar zijn wij ook naartoe gegaan. Schepers heeft ons geholpen met de definitieve 
indeling. Hij adviseerde bijvoorbeeld om het kookeiland niet té groot te maken. Dat heeft lucht 
en loopruimte gegeven, met wel voldoende ruimte om samen te koken, wat we graag doen.’

‘WE WILDEN VANWEGE 
ONS UITZICHT EEN SOORT 

COMBINATIE VAN BINNEN- EN 
BUITENKEUKEN REALISEREN’
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Ruimtelijk is de terugkerende typering van de eigentijdse keuken. In het 
interieur wordt het strakke, greeploze antraciet (een levende kleur dankzij 
de riante lichtinval) gecombineerd met de houtlook van het bargedeelte 
en de verlichte koffienis in de hoge wand. Het werkblad van het 
kookeiland is van mat wit gemarmerd keramiek. De Bora inductieplaat met 
kookveldafzuiging en de Quooker brengen veel gebruiksgemak, net als 
de slim gepositioneerde bestekladen onder de combi stoomoven en de 
koffienis. ‘Daardoor kunnen we het bestek vanuit de vaatwasser meteen 
opruimen. Heel handig’, vinden ze.

DE RUIMTELIJKHEID WORDT 
BENADRUKT DOOR DE MANIER 
WAAROP DE APPARATENWAND 

‘UITEENSCHUIFT’

16 
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De ruimtelijkheid wordt dubbel en dwars benadrukt door de manier waarop 
de apparatenwand – verzonken in de muur – als het ware uiteenschuift 
in twee helften. ‘Dat houdt het aanzicht luchtig en de asymmetrische 
opstelling is bewust zo gekozen’, leggen ze uit. ‘De schuifpui opent aan de 
kant van de Quooker. Op deze manier heb je een rechte looplijn vanuit de 
tuin naar de koelkast als je iets te drinken wilt halen. Het heeft allemaal heel 
mooi uitgepakt.’

17
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Met dank aan
Renée en Tjalf

18 
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BINNENKIJKEN BIJ
Speciaal voor de keuken lieten Jolanda en Piet drieënhalve meter aan 
hun huis bouwen. In deze moderne keuken van Schepers Keukendesign 
hebben ze eindelijk de ruimte die ze zo graag wilden om hun grote hobby 
te beoefenen: koken.

Jolanda en Piet

19
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De keuken moest strak en modern worden én, aangezien de ruimte er speciaal voor werd gecreëerd, het pronkstuk in huis. 
‘Bij Schepers Keukendesign hebben we onze wensen neergelegd en Erik Schepers heeft erg meegedacht over de ideale 
indeling’, vertelt Jolanda. ‘Zo wilden we een kookeiland, maar is het een kookschiereiland geworden. Daardoor kun je vrijuit 
om de eethoek lopen.’
Ze hadden meer wensen die allemaal in vervulling zijn gegaan in deze Rational keuken. Om te beginnen op het schiereiland: 
de Bora inductieplaat met geïntegreerde afzuiginstallatie, zodat er geen kap boven het eiland meer nodig was. Veel laden ook 
voor de opbergruimte, was nog een wens. Die zijn er in overvloed, zowel in het schiereiland als onder de lange koffiehoek. 
Aan de buitenkant van het eiland zitten kastjes, verder zitten er uitsluitend laden in het keukenontwerp – opbergruimte te 
over dus.

EEN STRAKKE, 
MODERNE KEUKEN: HET 

PRONKSTUK IN HUIS

20 
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Het glanzend wit is gecombineerd met een grijs werkblad van composiet. 
Het strakke design is doorgetrokken tot en met het zeeppompje aan toe, 
lacht Jolanda: ‘Ook van Quooker, zodat we wel één lijn vasthouden.’ 
Dat zien we ook terug in de apparatenkasten waarin de stoomoven en 
combimagnetron op één lijn zijn gebracht dankzij de warmhoudlade onder 
de combimagnetron. ‘Ze zitten voor ons ook op de goede hoogte. Erik 
heeft goed aan het ergonomische aspect gedacht.’ Blikvanger in de 
apparatenwand is de grote Liebherr koelkast met koellades en handige 
manden waarin twaalf flessen rechtop kunnen staan. 

22 
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Bovenal zijn Jolanda en Piet gelukkig met de werkruimte in hun nieuwe 
keuken. ‘Er zit lekker veel ruimte tussen het eiland en de apparaten. Zelfs 
als de vaatwasser – die onder de stoomoven zit – helemaal openstaat kun 
je er nog makkelijk omheen lopen.’

‘Wat erg goed ging, was de manier waarop Schepers Keukendesign de 
werkzaamheden afstemde met onze aannemer. Dat sloot perfect aan op 
elkaar, wij hadden nergens omkijken naar. En degene die de keuken heeft 
geplaatst werkte super netjes. Daar waren we heel tevreden over.’

‘ER IS GOED MEEGEDACHT 
OVER HET ERGONOMISCHE 

ASPECT VAN DE KEUKEN’

23
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Met dank aan
Jolanda en Piet
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DESIGN
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Design (Eng.), (artistiek) industrieel ontwerp; – de stijl, vormgeving van 
een product. Sla het beroemde woordenboek van de Nederlandse taal 
erop na en we concluderen: design is overal. Overal om ons heen in 
de dingen die we net even wat meer waarderen, omdat ze niet alleen 
gemaakt zijn om functioneel te zijn, maar ook om ons comfort te bieden 
en een beetje luxe en exclusiviteit. Om mooi te zijn.

27
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Design maakt het leven mooier. En waar is het leven mooier dan in de 
keuken waar je samen kookt, drinkt, eet, lacht en geniet? Waar je samen 
bent en samen het leven viert. In een sfeer die helemaal naar jouw smaak 
en wensen is gecreëerd en die tot in detail voldoet aan jouw ideaalbeeld. 
En waarin je dagelijks samen met je geliefden en je naasten geniet van de 
schoonheid van de vormen, lijnen en kleuren om je heen.

29
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Houd je van een strakke, minimalistische vormgeving, ontworpen met 
veel oog voor een haarscherp lijnenspel en symmetrie? Dan ziet jouw 
design keuken er zo uit. Prefereer je een warme omgeving, met een 
elegant uitgelichte donkere inrichting? Dat is evengoed mogelijk. Design
keukens zijn er in alle kleuren, stijlen en materialen. Het design is de 
meerwaarde van het verfijnde ontwerp, de verzorgde uitvoering en de 
bijzondere details.
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Je keuken is ruim, sfeervol en royaal uitgerust met innovatieve en hoog
waardige keukenapparatuur die perfect past in het totaalbeeld. De 
afwerking van kasten en laden is bijzonder exclusief, de installatie is tot 
op de millimeter fraai uitgevoerd. De designkeuken is de keuken van nu: 
de open, verbindende ruimte waar meer dan waar ook in huis wordt 
geleefd. Een heerlijke plek om te zijn.
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Een indrukwekkend kookeiland in de open ruimte. Authentieke houten 
gebinten en stalen balken aan het plafond als de stoere omlijsting die de 
stijl van de woning en de keuken benadrukt. Industriële materialen als 
beton en RVS gaan hier als vanzelf samen met natuurlijke elementen als 
de houten vloer of de keramische tegels. 
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Het ontwerp van de industriële keuken is sober en stoer. De sfeer is 
warm en intrigerend door de verschillende lagen die worden gerealiseerd 
met de combinaties van materialen en kleuren. De industriële keuken is 
geen keuken als alle andere. Hij zit vol karakter en eigenzinnigheid en 
blijft boeien en verrassen. Het design is strak en hoogwaardig, maar het 
rauwe randje hoort erbij!
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Een betonlook in antraciet of een lichtere grijstint, een houten front als 
levendige tegenpool van een eiland van blauwstaal of een werkblad 
van RVS. Een vintage fabriekslamp met de bedrading in het zicht, een 
groene tegel in de achterwand, een koper- of bronskleurig accent in de 
aankleding. Alles is mogelijk in de industriële keuken, maar alles blijft in 
balans dankzij de strakke lijnen en de ruimtelijke opzet.
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Industrieel staat voor warmte, duurzaamheid en voor robuuste kwaliteit. 
Ook in de hoogstaande keukenapparatuur staan innovatieve techniek en 
design samen op het hoogste plan. In deze atmosfeer voel je je welkom. 
In je industriële keuken zijn alle voorwaarden geschapen om met je 
geliefden en dierbaren onvergetelijke herinneringen te maken.
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MODERN
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Een moderne keuken in een eigentijdse woning. Eigenlijk zou je keuken 
en woning helemaal niet meer apart moeten benoemen, want wat de 
moderne keuken bij uitstek typeert is dat hij één is met zijn omgeving. 
Kookeiland en kasten zijn geen ‘keukeninterieur’ meer, maar meubels en 
decoratieve elementen in een centrale woonkeuken, de plaats waar het 
gezins- en sociale leven zich afspeelt.
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De moderne keuken is open en ruimtelijk. Het ontwerp wordt geken-
merkt door strakke lijnen, symmetrie en hoogwaardige materialen. De 
apparatuur is van uitmuntende kwaliteit en vooruitstrevend. De greeploze 
kasten en laden geven het aanzicht een rustige uitstraling, hetgeen 
wordt versterkt door de royale opbergruimte die leiden tot een continu 
opgeruimd plaatje. 
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Van een warme zwarte houtlook tot een minimalistische keuken in 
hoog glans wit. Een uniforme kleurstelling of een speelse melange, een 
gemarmerd of een RVS werkblad, een gouden kraan of alle accessoires 
in zwart. Het kan allemaal. Bedenk: modern klassiek of eigentijds landelijk 
zijn óók fraaie variaties op de moderne keuken. Stijl en indeling sluiten 
naadloos aan bij de sfeer van jouw woning. Het is een genot om hier te 
koken en te zijn.

56 

pag 49-60_STIJL Modern.indd   56pag 49-60_STIJL Modern.indd   56 01-11-2021   13:1901-11-2021   13:19

57

pag 49-60_STIJL Modern.indd   57pag 49-60_STIJL Modern.indd   57 01-11-2021   13:1901-11-2021   13:19



57

pag 49-60_STIJL Modern.indd   57pag 49-60_STIJL Modern.indd   57 01-11-2021   13:1901-11-2021   13:19



58 

pag 49-60_STIJL Modern.indd   58pag 49-60_STIJL Modern.indd   58 01-11-2021   13:1901-11-2021   13:19

De moderne keukenapparatuur verbindt gebruiksgemak en esthetiek. De 
slimme techniek in de ovens en het koffieapparaat stemmen de bereiding 
perfect op jouw smaak af, kokend water is altijd direct aanwezig en 
dankzij de kookveldafzuiging in je inductieplaat is die plompe afzuigkap 
definitief verleden tijd. En het design past perfect in je interieur. Die grote 
Amerikaanse koelkast en de wijnklimaatkast zijn zelfs ontworpen om op 
te vallen. Daar wil je graag zijn, daar leef je met elkaar.
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LANDELIJK
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Waar het leven ongecompliceerd en mooi is, waar je onovertroffen 
genieten kunt van eerlijke en heerlijke producten. Waar het uitzicht naar 
buiten wijds is en waar het binnen altijd warm en gezellig is. De landelijke 
keuken is waar je heerlijk aanschuift met je gezin, je familie en je vrienden 
en simpelweg geniet van het leven.
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De landelijke keuken is geladen met een gloedvolle ambiance. De 
robuuste natuurlijke materialen ademen warmte. De houten kasten en 
laden stralen levendig heid uit, het dikke natuurstenen blad op het kook
eiland en het aanrecht kan een stootje hebben. Je opent de deuren met 
een stevige greep en die gezellige tegels maken het plaatje helemaal af. 
Je kunt de heerlijke appeltaart in de oven al bijna ruiken…
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Hier mogen de pannen lekker lang op het vuur staan, hier hoeft de styling 
niet té strak te zijn. Het zijn juist de uitgelichte nisjes en plankjes die 
de landelijke keuken zijn karakter geven. Maar de eigentijdse landelijke 
keuken gaat wel met zijn tijd mee! De natuurlijke materialen zijn sterk en 
duurzaam en de keukenapparatuur is Akwaliteit. Het is een feest om 
hier prachtige diners te bereiden en die te laten begeleiden door een 
uitstekende wijn – op de juiste temperatuur! – uit de wijnklimaatkast.
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Wát een ruimte om te koken, om te bewegen en om met elkaar rond 
het keukeneiland of de eettafel te zitten. De voorjaarsdagen lijken hier 
eindeloos te duren en in de winter smaken de koffie en de wijn hier 
zaliger dan ooit na een uitgebreide maaltijd. Het comfort, de technologie 
van de beste apparatuur, de tot in perfectie uitgevoerde montage; hier 
wil je nooit meer weg…
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BINNENKIJKEN BIJ
Het werd een keuken uit één stuk, warm en kleurrijk. William en Louise 
hebben er volop de ruimte en het is de plaats in huis waar de dag altijd 
begint voor hun grote gezin.

William en Louise
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‘De bar is perfect. Daar ontbijten we iedere ochtend’, vertellen ze. ‘En 
daaromheen hebben we zó veel plek.’ Ze rekent voor: ‘De kasten zijn 
60 centimeter breed, de laden een meter. Dan kom je aan bijna 5,5 meter. 
We hebben vier kinderen, dus als die wat ouder zijn zal die ruimte best van 
pas komen.’

HET WERKBLAD MET 
HOUTLOOK GEEFT DE 
ZWARTE KEUKEN EEN 
GEZELLIGE, WARME SFEER
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Ze woonden eerst een deur verderop. Ze betrokken de bedrijfswoning en lieten die 
helemaal nieuw inrichten. De keuken zat achter een wand met een deur, maar die 
haalden ze weg. Daar zit nu de bar. De opvallende keukenvloer lieten ze wel zoals 
hij was. Die paste als speels effect tenslotte prima bij de nieuwe Keller keuken.
Voor het keukendesign oriënteerden ze zich uitvoerig, maar wel met de intentie 
om het ontwerp te laten maken bij Schepers Keukendesign. ‘We kennen Erik 
Schepers een beetje en kopen het liefst in de buurt. Voorop staat natuurlijk dat je 
ook een goed gevoel hebt bij de winkel en dat was zeker zo. Erik heeft ons goed 
gehoord en had zelf ook goede ideeën voor de indeling en invulling.’
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Het moest een zwarte keuken worden. Dat was vanaf het begin duidelijk. Het werkblad met 
houtlook geeft het hele plaatje een gezellige, warme sfeer. ‘Daar houden we wel van. Het mag 
lekker kleurrijk zijn. Het was leuk om daar samen over na te denken met Erik.’
De indeling wilden ze wel graag zo rustig mogelijk. Dus zonder bovenkasten of afzuigkap. De 
afzuiging zit in de kookplaat. Het idee van een lage koelkast werd onderweg wel geopperd, maar 
een aparte koelkast was een betere oplossing. Blij zijn ze met de twee ovens onder het raam. 
‘Dat was ook een idee van Erik. We hebben nu een gewone oven en een stoomoven. Dat is 
met een groot gezin heel handig. Zo kun je makkelijker maaltijden apart bereiden. En het ziet er 
mooi uit bovendien. Dat is ook belangrijk.’

‘WE HEBBEN EEN GEWONE 
OVEN EN EEN STOOMOVEN; 

HEEL HANDIG MET EEN 
GROOT GEZIN’
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Met dank aan
William en Louise
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BINNENKIJKEN BIJ
Noem het een industriële keuken, noem het vintage. Helga en Uwe spreken 
liefst gewoon over ‘onze keuken’, waarin ze naar eigen smaak moderne en 
klassieke elementen hebben gecombineerd.

Helga en Uwe
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En dat deden ze in prettige samenwerking met Erik Schepers van Schepers 
Keukendesign. Een verademing na een bezoek aan een andere keukenzaak 
waar ze veel te agressief benaderd werden, zo ervoer Uwe. ‘Daar werd zó 
veel druk op je gezet om snel te beslissen, daar zijn we snel weggerend. Bij 
Schepers Keukendesign ging het heel anders. Erik gaf ons rustig de tijd om 
thuis na te denken over de mogelijkheden die hij had geschetst, we kregen 
stalen mee om thuis te bekijken. Dat was heel prettig.’

‘HET ZILVEREN 
KEUKENBLOK OOGT 

ALTIJD WEER ANDERS 
DOOR DE LICHTVAL’
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Ze hebben een nieuwbouwwoning met een kleurrijk interieur. Hun oog voor pakkende, 
originele combinaties komt ook tot uitdrukking in de keuken. Modern design en een 
klassieke houtnerf gaan daarin harmonieus samen. In de apparatenwand met houten 
fronts en opvallende uitgelichte ombouw hebben ze een combi-oven, een grote koelkast 
en een aparte vriezer. Op advies van Erik Schepers werd een koffiemodule gecreëerd 
waarin ze hun eigen, nog vrij nieuwe, machine handig konden plaatsen. 
Achter de kastdeuren zitten meerdere laden. ‘Dat is zo fijn!’, zegt Helga. ‘We kunnen er 
veel in kwijt en de laden hebben ontzettend veel draagkracht. Ook als ze vol zitten met 
flessen is dat geen enkel probleem.’
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MODERN DESIGN 
EN EEN KLASSIEKE 
HOUTNERF GAAN 

HARMONIEUS SAMEN

Ertegenover staat een strak, metallic keukenblok. ‘Het zilver oogt altijd weer anders door de 
lichtval. En het werkblad hadden we er vrijwel meteen bij gevonden. Dat donkere grijze, dunne 
blad paste er perfect bij.’ Er zit een grote vijfpits inductieplaat in, die lekker veel werkruimte geeft. 
Echt blij zijn ze daarnaast met de Quooker Flex. ‘Ideaal’, vindt Uwe. ‘We hebben een vrij diepe 
spoelbak en dit maakt zo makkelijk schoon. Bovendien drinken we veel koffie en thee, dus een 
Quooker is sowieso heel handig. Maar deze zou eigenlijk iedereen moeten nemen.’
En ook hier genieten ze van de beschikbare ruimte. ‘In de 1,20 meter-laden kun je bizar veel 
kwijt. We hebben er later nog een houten bestekbak bij besteld. Ook daar zijn we erg blij mee, 
maar dat geldt eigenlijk voor het hele plaatje.’
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Met dank aan
Helga en Uwe
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