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Persmededeling 
 
 
 
 
 
Het appartement van rational  
 
 
Een goed voorbeeld van ons motto 'rational – zoveel meer dan keuken' is het appartement 
van rational. De opening van de keuken naar de woonkamer toe, bij rational al jarenlang 
gebruikelijk, loopt in dit ontwerp van de garderobe en de eetkamer verder naar de keuken 
met een bijkeuken en door naar het open woongedeelte. 
 
Flexibele en multifunctionele ruimtes staan tegenwoordig centraal. Daarom moeten 
hedendaagse meubels rekening houden met 'Form follows function' en steeds weer 
andere functies voor hun rekening nemen.  
Keukenmeubels zijn op het eerste gezicht vaak niet meer als zodanig te herkennen. 
Zo zijn vrijhangende uittrekelementen stijlvolle plateaus in de garderobe, worden 
liftdeuren een garage voor de robotstofzuiger en laden met omlijsting een tafel in het 
woongedeelte, die ook nog extra opbergruimte bieden. 
 
rational maakt tegenwoordig deel uit van het COLORNETWORK®, daarom staat het 
appartement geheel in het teken van kleur 'No.3 give warmth!' 
Het chique pastelbeige met warme grijze accenten toont in combinatie met het zeer lichte 
houtdecor kastanje zijn moderne karakter.  
Deze warme tint is tijdloos en kan altijd weer nieuw gecombineerd worden. Een kleur die 
ook in de toekomst aantrekkelijk blijft en zodoende duurzame waarde in de 
binnenhuisarchitectuur creëert. 
 
Tekst onder foto garderobe: 
Klein, maar fijn en met een chique uitstraling. 
 
Tekst onder foto eetkamer: 
Lichte kleuren zoals het natuurlijke kastanje houtdecor laten ruimtes groter lijken. 
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Tekst onder foto keuken: 
Het chique pastelbeige met warme grijze accenten zorgt in combinatie met het lichte 
kastanje voor behaaglijke gezelligheid.  
 
 
Tekst onder foto bijkeuken: 
De bijkeuken van rational als ultiem organisatiewonder. Achter de deur van de doorgang 
vanuit de keuken gaan een wasmachine en robotstofzuiger schuil. 
 
Tekst onder foto woongedeelte: 
Woonkamer en thuiskantoor zijn één geheel en laten een harmonieus totaalbeeld 
ontstaan. 
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