
 

 

Seite 1 von 2 

rational einbauküchen solutions GmbH 
Rationalstraße 4 
49328 Melle, Germany 
T +49 5226 580 
info@rational.de 
www.rational.de 
 
Bedrijfszetel: Melle 
Rechtbank Osnabrück | HRB 216309 
Directie: Janusz Palarczyk 

Persmededeling 
 
 
 
 
 
De LOFT van rational 
 
Het mooiste van een loft zijn de grote, hoge ruimtes en het hiermee gepaard gaande gevoel 
van vrijheid. De nadruk ligt altijd op het reusachtige open woon-, kook- en eetgedeelte. 
Hier heeft het extravagante kookeiland een bijzonder optreden. Het hoogwaardige 
keramiek 'Laurent' wordt niet alleen gebruikt voor het werkoppervlak, maar ook voor de 
fronten. Oppervlak Dekton van Cosentino bestaat volledig uit natuurlijke materialen en is 
maximaal robuust. 
 
Het werk- en spoelgedeelte kan slim worden verborgen achter functionele 
pocketvouwdeuren, waardoor de rondom gezellige uitstraling nog meer toeneemt. De 
fronten in kasjmiergrijs softlak, een ietwat rode grijstint, passen perfect bij de reproductie 
van rustiek donkerbruin eikenhout. 
De keuken is gemakkelijk toegankelijk, aangezien de pocketdeuren na lichte druk openen 
en vervolgens volledig verdwijnen. Om de deur te sluiten is het voldoende om hier kort 
tegen te drukken, hij verschijnt dan weer en na nogmaals drukken laat hij de keuken weer 
onzichtbaar worden. 
 
 
De walk-in closet van rational 
 
In deze inloop-kledingkast komt het motto 'rational - zoveel meer dan keuken' bijzonder 
goed tot zijn recht.  
De keukenmeubels zijn niet meer als zodanig te herkennen, zo worden glazen efecto-
kasten bijvoorbeeld omgetoverd tot kledingkasten. 
Een trendy innovatie is de uitrusting van de achterwanden van de hoge kasten met het 
natuurlijke materiaal Organoid-lavendel. Door onbehandelde natuurlijke delen van 
planten te gebruiken doet de natuur zijn intrede in de ruimte en de lavendel-
achterwanden ruiken niet alleen aangenaam, maar houden ook nog eens de motten weg. 
 
Een onbeperkte hoeveelheid ruimte voor kleding, 
schoenen en accessoires bieden onder andere de 
vrijhangende onderkasten in het expressieve eiken 
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donkerbruin. Deze fronten kregen een extra upgrade met een zwarte designrand. 
De walk-in closet van rational is gewoonweg een waar opbergtalent. In de 
hoogwaardige houten laden worden niet alleen kledingstukken, maar ook brillen, 
sieraden of horloges overzichtelijk gepresenteerd. Bovendien is alles comfortabel 
bereikbaar. 
 
 
Tekst onder foto keuken: 
Hier heeft het extravagante kookeiland van hoogwaardig keramiek een bijzonder optreden. 
Het werk- en spoelgedeelte kan slim worden verborgen achter functionele 
pocketvouwdeuren, waardoor de rondom gezellige uitstraling nog meer toeneemt. 
 
Tekst onder foto walk-in closet: 
Een onbeperkte hoeveelheid ruimte voor kleding, schoenen en accessoires bieden 
onder andere de vrijhangende onderkasten in het expressieve eiken. Hoogwaardige 
houten laden presenteren brillen, sieraden of horloges overzichtelijk en zijn 
comfortabel toegankelijk. 
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