
kunnen wij u verleiden...

d e  s m a a k m a k e r s  v a n k i t c h e n  i n t e r i o r s 



  

kunnen wij u verleiden...

Er zijn maar weinig “keukenbouwers” die durven  

én kunnen overtuigen - zeg maar “verleiden” - 

via concrete, eigen realisaties.  

Wel, bij DMK interior zitten we daar niet verlegen om.

Dit is een brochure waarin alle foto’s op locatie genomen zijn,  

bij onze klanten thuis dus.  

Meteen ook het bewijs van hun volle tevredenheid.

	 Keuken	van	de	familie	 	
	 			De	Ridder-De	Batselier	uit	Knesselare	

De tevredenheid bij onze klanten heeft alles te maken  
met het feit dat wij eerst en vooral tijd maken om te luisteren  

naar wat de wensen zijn om die vervolgens te vertalen  
in een ontwerp dat niet alleen aan die verwachtingen  

tegemoet komt maar ze ook overstijgt. Precies omdat wij  
heelwat meer doen dan alleen maar “een keuken tekenen”. 

Optimaal  proberen wij een totaaloplossing aan te bieden  
en het resultaat is keer op keer: 100% tevreden klanten  

en daar drinken we dan graag ‘n pint op ... 

De moderne keuken is zeker geen  

geïsoleerd eiland binnen de woning.

Vaak en bij voorkeur zet zij de toon voor  

aanpalende vertrekken als bar, TV-room, living...
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kunnen wij u verleiden...

U weet wat u wil. Wij weten wat kan. 

Tijdens onze kennismaking komen 

we tot oplossingen die het beste bij 

u passen. Want een keuken moet 

niet enkel in uw huis passen maar 

even goed in uw manier van leven. 

	 Keuken	van	de	familie	 	
	 			Mertens-Coorevits	uit	Wechelenderzande	
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	 Keuken	van	de	familie	 	
	 		Coessens-Verspeeten	uit	Aalst	

kunnen wij u verleiden...

Een keuken met lef!  Een keuken 

die zich durft te tonen. En hoe! 

Conventies weg ten voordele 

van een geheel eigen sfeer  

die bepalend is voor de totale  

leefruimte. Of de keuken als  

spil van het huis,  meer dan ooit. 

Duo-schuiven optimaliseren de  
beschikbare opbergruimte. 

Met een kleine tegendruk verdwijnen de 
kleinste schuiven automatisch.

Moodlight (elke kleur is mogelijk: helder, 
romantisch, mysterieus...) zorgt meteen 

voor een onvergelijkbare woonsfeer,  
zeker wanneer de keuken integraal deel 
uitmaakt van de leefruimte zoals hier op 

een (beperkte) studioruimte
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kunnen wij u verleiden...

In uw speurtocht naar de keuken die bij u past  

hebt u wellicht al veel gezien... maar vooral veel van hetzelfde.

Niets van dat bij DMK interior: wij ontwerpen én realiseren voor u  

de keuken van uw stoutste dromen,  

met een onvergelijkbaar unieke uitstraling. 

 

	 Keuken	van	de	familie	 	
	 		Verstraeten-Somers	uit	Lennik	

 

Deze keuken staat voor passie. 

Op dit culinaire hoogaltaar is koken steeds weer een feest.

Alles in deze ruimte is pure luxe voor de Masterchef die hier aan de slag gaat.  

Naast functionaliteit en comfort tellen voor-

al flexibiliteit en sfeer. De overgang tussen 

woonkamer en keuken komt hierbij steeds 

meer te vervagen.

De matglazen schuifwand 

die zich perfect integreert in de keukenwand 

geeft toegangtot de koele berging
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kunnen wij u verleiden...

De woonkeuken als onderdeel  

van het totale interieurontwerp.  

Het werkblad loopt over in de 

eettafel of de baropstelling. Alle 

toebehoren vindt ruim plaats 

achter schuifwanden. Zoöok het 

geïntegreerde plasma-TVscherm. 

	 Keuken	van	de	familie	 	
	 			De	Backer-Roosens	uit	Schoonaarde	

Zo was het ooit...

...en zo is het nu:
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	 Keuken	van	de	familie	 	
	 			Lauwaert-Philips	uit	Muizen	

kunnen wij u verleiden...

Smaak en comfort in één tijdloos design,  

da’s  DMK interior. Stuk voor stuk creaties  

van een gepassioneerd keukenbouwer.  

Maatwerk en individualiteit zijn hierbij  

kernbegrippen. Ons objectief: een keuken  

die harmonieert met uw huis en met uzelf. 

 

En omdat we tevens 

uitvoerder zijn - met 

een brede ervaring - 

hebben wij evenzeer 

oog voor de practi-

sche én budgetaire 

implicaties van elke 

ontwerpoptie.

 
	 12	 13



 

kunnen wij u verleiden...

Dit is wel hét tegendeel van een saaie keuken. 

Hoogglanzend chroom gecombineerd met zijde-

glans aluminium geven haar iets minimalistisch 

dat evenwel smaakvol wordt doorbroken door de 

warme kleurkontrasten. Puur, trendy en toch tijdloos. 

	 Keuken	van	de	familie	 	
	 		Claerout-De	Mesmaeker	uit	Vollezele	

Achter de alu-deur bevindt zich de doorsteek  
naar de lagergelegen bijkeuken

Met een uittrekbare uitloop bereikt u moeiteloos  
alle hoekjes van de afwasbak.   

U vult er probleemloos grotere kommen mee  
en delicate voedingsmiddelen worden optimaal  

gespoeld met de zachte douchestraal.
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	 Keuken	van	de	familie	 	
	 			Devriendt-Smekens	uit	Lichtaart	

kunnen wij u verleiden...

Een werkblad in een composiet- 

materiaal als Corian® is naadloos  

en daardoor uitermate onderhouds- 

vriendelijk én extra hygiënisch:  

immers nooit waterinsijpeling noch  

minuscule restjes die ergens achterblijven. 

 

Een relatief krappe 

oppervlakte is een  

echte uitdaging voor  

de interieurontwerper.  

Maar in die beperking 

toont zich de meester. 

“Reduce it to the max!” 

is een opdracht die we 

bij DMK interior al tal 

van keren tot een goed 

eind hebben gebracht.
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kunnen wij u verleiden...

Naast de algehele look zijn het voor-

al de accessoires die een keuken 

doen opleven. En ook daarbij kun-

nen wij je tal van suggesties doen. 
	 Keuken	van	de	familie	 	
	 			Van	Cauwelaert-Bertens	 		
	 uit	Lanaken	

Uw tevredenheid over de hele lijn, daar gaan we voor.

En dat kan enkel als al uw wensen zijn vervult, 

zowel esthetisch als functioneel. 

Wanneer bovendien blijkt dat onze perfecte afwerking met 

de jaren echt duurzaam blijkt, kan het ook tussen ons niet 

meer stuk.
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kunnen wij u verleiden...
DMK interior is meester in creëren  van een 

luxueus spacy gevoel, ook in relatief krappe  

ruimtes. Strakke lijnvoering en optimale 

benutting van oppervlaktes zijn hierbij de 

noodzakelijke voorwaarden. Voeg daarbij  

ons talent waarmee we de onderlinge  

volumes in harmonie brengen plus de  

subtiele kleurafstemming en u krijgt een 

droomkeuken waaruit u niet meer bent 

weg te branden!   

	 Keuken	van	de	familie	 	
	 		Claerout-De	Mesmaeker	uit	Vollezele	
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kunnen wij u verleiden...kunnen wij u verleiden...

	 Keuken	van	de	familie	 	
	 			Mertens-Coorevits	uit	Wechelenderzande	

Woont u landelijk...,  Verkiest 

u “cottage”...,  Voelt u retro...,

Houdt u van een vleugje 

romantiek en fleurt u op bij   

de finesses van traditioneel 

vakmanschap, dan zal u bij 

DMK interior zeker en vast   

aan uw trekken komen.
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	 Keuken	van	de	familie	 	
	 		Coessens-Verspeeten	uit	Aalst	

kunnen wij  
u verleiden...

“Dieu est dans le détail”  

zei ooit een beroemd architect. 

Ook in “de architectuur” van een  

keuken gaat deze uitspraak op. 

Kijk bijvoorbeeld eens hoe we  

schuifwand hebben opgebouwd 

achter de wastafel. 

Verstelbare glazen leggers  

en indirecte verlichting maken dit tot 

een volkomen oplossing.

Een enquete in een vakblad 

vertelt ons dat pakweg 60% van de nieuwe keuken-bezitters 

 na een jaar reeds in min of meerdere mate ontevreden is.  

Een ontstellend cijfer, vinden wij.

“Een keuken waar u nooit spijt van krijgt”, 

daar doen we bij DMK interior alles voor.  

En dat blijkt. Keer op keer. 
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Naast keukenbouw in de strikte betekenis bieden wij bij DMK interior 

bij voorkeur geïntegreerde architectonische (keuken)oplossingen aan. 

Dat wil zeggen dat wij alle bestaande omgevingsfactoren  

betrekken in ons voorstel tot nieuwbouw en/of renovatie.

Zo kan een modale, in aanzet vrij oninteressante ruimte worden  

omgetoverd in een boeiende multifunctionele keuken- en leefruimte 

die van dan af niet zelden de spil wordt van de hele woning.

	 Keuken	van	de	familie	 	
	 		Verstraeten-Somers	uit	Lennik	

kunnen wij u verleiden...

 
	 26	 27



 

kunnen wij  
u verleiden...

	 Keuken	van	de	familie	 	
	 			Mertens-Coorevits	uit	Wechelenderzande	

Een gedurfde dialoog tussen een 

algehele eigentijdse aanpak en  

enkele traditionele accenten ligt 

niet zelden aan de basis van een 

geslaagde interieurcreatie die, over 

de jaren heen, blijft boeien.
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Een werkblad in een composiet- 

materiaal als Dupont Corian® is 

kras- en vlekbestendig, naadloos en 

mede daardoor uitermate onder- 

houdsvriendelijk en daarenboven 

extra hygiënisch: nooit waterinsij-

peling noch minuscule restjes die 

ergens achterblijven. Gekleurd in 

de massa bladert het ook nooit af. 

 
- 

onze toonzaal

AALST

NINOVE
CENTRUM

HALLE

BRUSSEL

DENDER-
LEEUW

DENDER-
HOUTEM

EDINGEN

BRAKEL
GERAARDSBERGEN

Thierry 
Timmermans

Aldo 
Timmermans

In

is altijd iets te beleven, behalve op zondag 

dan gaan wij fietsen, of toch supporteren! 

Openingsuren:

maandag, dinsdag  

en woensdag op afspraak,   

tot ‘s avonds laat

donderdag en vrijdag 

10.30 - 12 en 13.30 - 18.30u

zaterdag : 10.30 - 17u

Zon- en feestdagen gesloten
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Brakelsesteenweg 167  9406  N inove -Oute r

T e l :  0 5 4  3 4  1 8  8 4     F a x :  0 5 4  3 3  9 0  6 5

www.dmk-keukens.be    info@dmk-keukens.be

 

I n t e r i o r

fotografie Defijn - 0477 562 207 - www.defijn.com


