
KEUKENGLAS

T R E N D S  •  I N S P I R A T I E  •  K E U K E N G L A S

TRENDMAGAZINE

2 0 2 2

DE WOON- EN
KLEURENTRENDS

VOOR 2022

IT'S ALL IN THE
DETAILS! KEUKENS IN 2022



ABOUT US Bij Keukenglas gaan wij voor het volledig ontzorgen van de
dealer én klant. Onze duurzame, exclusieve glazen
achterwanden zijn verkrijgbaar in meer dan 30.000 kleuren,
prints en afbeeldingen. Voor elke keuken een passende
achterwand!

Onze monteurs staan elke dag klaar om de keukens van de
klanten nauwkeurig in te meten, onze kleuradviseurs geven
advies op maat en na het bespreken en akkoord geven op
het kostenplaatje komen wij de wand bij de klant plaatsen.
Professionele ontzorging van A tot Z, heel vanzelfsprekend
bij Keukenglas. 
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01WOONTRENDS

Rode, terracotta tinten worden
gecombineerd met bruine en crème
tinten om een bohemian sfeer te
creëren. Kleuren, patronen en stijlen
mogen gemixt worden in deze
trend! Bijzondere vondsten worden
gecombineerd met aardse tinten
wat ondanks de verschillende
elementen voor een samenhangend
geheel zorgt. Een warm en gezellige
sfeer is wat deze trend kenmerkt.

WOONTREND
Aards & bohemian

warme aardse tinten



WOONTRENDS 02

IN DE STĲL VAN
Woontrend: Aards & bohemian

HK Living kussen €49,95

Meer Dan Licht 
Walnoot houten lamp €259,-

Droogboeket van Altijd Speciaal
€49,95

Bloomingville kopjes €14,95
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WOONTREND
Retro chic

Retro chic, een trend die we
afgelopen jaar op hebben zien
komen en in populariteit blijft
groeien! Retro elementen met een
luxueuze touch is wat we zien in
deze trend. Staal, in zowel zilver en
(rosé)goud, in combinatie met
uitgesproken kleuren. De kleuren die
bij deze trend passen  zijn okergeel,
donker groen, licht roze, blauw, bruin
tinten en primaire kleuren als zwart
en wit zijn hier ook bij te combineren.

In deze trend zie je ronde vormen en
zachte materialen weer terug in de 
 meubels. Daarnaast kan bij deze
trend ook een strak en grafische stijl
toegepast worden in het interieur,
denk hierbij aan een geometrische
print. Deze trend geeft een Art Deco
sfeer met notenhout, glas en
velours. 

Het gebruik van glas en vintage finds
is ook terug te zien in deze trend, wat
een mooie toevoeging is in het
interieur en verwijst naar
duurzaamheid, waar we in 2022
graag meer van zien.

Maak gebruik van 
retro elementen
in een modern
jasje 



IN DE STĲL VAN
Woontrend: Retro chic

Standbeeld van River  €50,- VTwonen stoel €147,- PIP studio vaas €44,-

04WOONTRENDS

Hanglamp van Lucide €179,95



Overweldigende luxe en kleuren. Waan je in
een kasteel en voel je een ware Royal in deze
woontrend.

Rijke kleuren en zachte materialen als velours
en zijde komen in deze trend tot leven. Kleuren
in blauw, rood, groen, geel en paarse tinten
zien we terug in zowel de meubels en
accessoires als op de muren. Deze kleurrijke
trend brengt een warme en positieve sfeer in
huis. Zowel nieuwe als oude elementen
kunnen gecombineerd worden. Ga voor een
van de genoemde kleuren voor op de muur of
kies voor een romantisch behang met
meerdere kleuren in het design.

WOONTRENDS
Karwei

05

WOONTREND
Rĳkdom in huis

Romantische prints en
rĳke kleuren maken jouw
huis tot je eigen kasteel
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1.

2.

3.

IN DE STĲL VAN
Woontrend: Rĳkdom in huis

Mengkraan van Bauer €270,-

  Xenos kussen €9,99
  Xenos kussen €12,99
  H&M Home kussen €14,99

1.
2.
3.

Karwei behang €23,99

Artis Orbis vaas €149,-



In deze trend wordt veel inspiratie gehaald uit
de natuur en al zijn kleuren en vormen.
Natuurlijke materialen en organische vormen
brengen rust met een speelse draai in het
interieur. Materialen die we hierin terug zien
zijn lichte, warme houtsoorten en stoffen
zoals wol en katoen. Duurzaamheid gaat
hand in hand met deze trend en zijn
natuurlijke design en materialen.

We gaan met deze trend voor een vriendelijk
interieur met afgeronde vormen en zachte
materialen. Eco-vriendelijke producten en
materialen zijn gewild, groen design en
duurzaamheid is belangrijk en zal belangrijk
blijven. Zachte kleuren als bruin en wit in al
hun verschillende tinten vormen de basis.
Ook zacht groen kan hieraan toegevoegd
worden als accentkleur in de vorm van
planten en accessoires.

Karwei

Maak gebruik van 
natuurlĳke materialen
en zachte, ronde 
vormen
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WOONTREND
Natuurlĳk



  Leenbakker hanglamp €99,99
  Karwei keramieke vaas €7,99
  H&M Home marmeren pot €29,99
  H&M Home spiegel €39,99
  Kwantum kleed €145,-
  Kwantum fauteuil €225,-

1.
2.
3.
4.
5.
6. 08

IN DE STĲL VAN
Woontrend: Natuurlĳk

Karwei

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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TREND
Duurzaamheid

Duurzaamheid kunnen en zouden we
eigenlijk geen trend moeten noemen.
Toch is dit een onderwerp dat
voornamelijk de laatste jaren meer
onder de aandacht is gekomen en ook
in verschillende woontrends naar
voren komt.

Het gebruik van natuurlijke, duurzame
materialen is niet alleen functioneel
maar ook esthetisch gezien van deze
tijd. Zo zien we (gerecyclede)
materialen als hout, beton, staal, en
wol veel terug in meubels en zelfs in 
 wand bekleding.

Glas is een van deze duurzame
materialen, en onze specialiteit!
Afscheidingswanden en deuren zien
we momenteel veel in glazen variant,
in zowel helder glas als rookglas.
Daarnaast zijn wij als Keukenglas en
Badkamerglas gespecialiseerd in
glazen oplossingen voor de keuken en
badkamer, een glazen achterwand is
daarbij een duurzame oplossing voor
de keuken,  erg gemakkelijk in
onderhoud én een echte eyecatcher in
de keuken die geheel naar
persoonlijke smaak is in te vullen.



TRENDS

Naast de woontrends die doorgetrokken kunnen worden
in de keukens zien we ook specifieke keuken trends.
Veel van deze keukentrends zijn terug te zien of te
koppelen aan de eerder benoemde woontrends.

Minimalisme
Bij het woord minimalisme denken we aan wit en leeg.
Maar dat hoeft niet zo te zijn. We zien dat de keukens
leger worden, mensen willen geen apparaten meer op
het aanrecht,  maar ingebouwde apparatuur. 

Daarnaast zien we dat men steeds meer voor lange
keukens gaat, geen hoekkeukens meer maar een lange
keuken aan één wand van de ruimte. Hierbij zijn hoge
keukenkasten ook erg in trek, de kasten worden het
liefst vanaf de grond tot het plafond ingebouwd, met
daarin uiteraard de benodigde keuken apparatuur netjes
weggewerkt.

De belangrijkste keuken
trends voor 2022
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Mat
Matte afwerkingen zien we al een tijdje
terug komen in verschillende trends, deze
trend is echter nog steeds (en misschien
wel meer dan ooit) populair. 

Een matte afwerking oogt rustig en
vingerafdrukken zijn minimaal. Van matte
afwerkingen in apparatuur tot matte
meubelen. Veelal zien we matte
keukenkastjes voorbij komen, maar wist jij
ook dat de achterwand van glas ook in een
matte versie mogelijk is? Zo kun je jouw
gehele keuken een matte look geven of
juist spelen met verschillende structuren en
afwerkingen om contrast en diepte te
creëren.
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Metallic
Metallic zien we steeds meer in de keukens. Metal
of metallic details kunnen als accenten of voor
grotere oppervlakken worden gebruikt. Deze trend
is ook goed te combineren met natuurlijke
materialen zoals marmer(look), graniet en hout.
Metallic details worden vooral voor de accenten
gebruikt, denk hierbij aan koper en messing, maar
ben niet bang om dit voor een groter oppervlak te
gebruiken! Een achterwand kan ook in metallic
versie worden gemaakt, dit zorgt voor een luxueuze
uitstraling.

Natuur naar de keuken
We willen de natuur van buiten naar binnen
brengen om rust te creëren. Dit doen we met
natuurlijke materialen zoals hout, marmer en
andere steensoorten. Ook halen we steeds
meer planten naar binnen, het groen brengt
een frisse uitstraling in de keuken en is ook
nog eens bruikbaar in de keuken als het om
kruiden gaat!

Glas
Glas is een duurzaam materiaal en zien we
steeds meer terug in het interieur. Denk
hierbij aan glazen deuren, roomdividers of
tussenwanden en ja.. glazen keuken
achterwanden!

In glazen achterwanden is vrijwel alles
mogelijk, ook hierin kan gespeeld worden met
verschillende materialen. Zo kun je onze
glazen achterwand ook krijgen in hout- of
marmerlook. Glas is duurzaam, makkelijk in
omgang (geen vuil tussen randjes!) en heeft
een stijlvolle uitstraling. Glas kun je geheel
naar eigen smaak invullen, variaties in
patroon, kleur, afbeelding en afwerkingen.
Een kleine keuken kun je bijvoorbeeld groter
laten ogen wanneer er voor een glans finish
wordt gekozen dankzij de reflectie van licht.
En met een mat finish ben je ook helemaal on
trend.

High Tech
De keuken apparatuur wordt steeds meer
high tech en daar houden we van!
Afzuigingen die in het werkblad zitten, een
kokend water kraan of op afstand bedienbare
koelkasten. Het kan tegenwoordig allemaal
en we kijken niet meer gek op van apparaten
die met je mee denken.



ROOKGLAS
Tussenwanden zijn momenteel
onbreekbaar in grote ruimtes. Maak er
een waar interieurstuk van door voor
rookglas te kiezen. Een perfecte
oplossing voor zowel functionaliteit als
sfeer toevoeging in een ruimte.
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We zien dat
rookglas ook
steeds meer

wordt
toegepast in

de badkamer

MOGELĲKHEDEN

UITSTRALING

Rookglas geeft een extra
elegante touch aan een
ruimte. Hierin kan gespeeld
worden met verschillende
kleuren. Denk hierbij aan
zwart rookglas of rookglas
in een rosé tint. Met
verschillende kleuren kan
een andere sfeer worden
gecreëerd.

Rookglas is mogelijk in vele verschillende
tinten én toepassingen. Zo kan rookglas
bijvoorbeeld ook gebruikt worden in deuren.
We zien ook steeds meer stalen frame
deuren met glas, ook dit kan in een rookglas
versie.

Daarnaast kan rookglas gebruikt worden in
douche-wanden, -cabines en als
scheidingswanden in de badkamer of elke
andere ruimte! Een universele toepassing,
functioneel en een toevoeging aan het
interieur.

- Twan Thijssen
Eigenaar Keukenglas

13ROOKGLAS
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k l e u r e n

pale t

De kleuren van 2022 zijn uiteenlopend,
we zien zachte en aardse tinten terug
maar ook contrasterende donkere en
wat fellere kleuren. 

De volgende kleuren komen
voornamelijk naar voren in het interieur
van 2022: (grijs)groen, mosterd geel,
terracotta oranje, bruin, bordeaux rood,
blush roze, royal blauw, grijsblauw, zwart
en goud.

Veel van deze tinten zijn terug te vinden
in de natuur en geven dan ook het gevoel
van rust en geborgenheid. De
verschillende kleuren zijn ook erg
geschikt om met elkaar te combineren,
ben creatief en niet bang voor nieuwe
combinaties!

2 0 2 2
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TRENDKLEUR
Zwart

ZWAR T

ZWART
 is here to stay

De kleur zwart was al erg populair en dit
blijft zo in 2022. In zowel accenten als
grotere elementen kan gespeeld worden
met zwart. Of het nu gaat om een kleine
accentkleur of een volledig zwarte
afwerking, deze kleur is veelzijdig én
super goed te combineren!



Z w a r t e  d e t a i l s  i n  d e  k e u k e n
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F I G  T R E E

"FIG TREE"
Een groene tint afkomstig uit de natuur.
Te combineren met blauw, bruin, rosé

en wit in verschillende tinten en
combinaties.

TRENDKLEUR
Fig Tree

GROEN
in huis



TRENDS

M
O
O
D
BO
A
R
D

18

TRENDKLEUR
Brushed Gold

G O L D

Een luxe, stijlvolle kleur. Met goud breng je een
luxueuze touch in de ruimte. Er kan gewerkt worden
met accentkleuren maar er kan ook gekozen worden
voor één groot statement element in goud, steal the
show!



KEUKENTRENDS

01 02AARDS RETRO

Eerder benoemde we de aards & bohemian
woontrend, deze trend is perfect door te
trekken in jouw keuken door gebruik van de
aardse tinten. Zo kun je voor een steen
rode, terracotta oranje, creme of bruine
achterwand gaan.

Retro chic is een luxueuze en stijlvolle trend
die ook in de keuken kan worden toegepast. 

Door voor een witte glanzende achterwand
kun je met de overige kleuren spelen in het
interieur en de accessoires. 

In de afbeelding hierboven is een voorbeeld
te zien van een steenrode wand in matte
afwerking. De matte afwerking geeft de
wand nog meer de steen look, wat perfect
binnen deze trend past. Ben je niet zo van
de matte look? Dan kun je uiteraard ook
voor een glanzende of zelfs metallic versie
gaan!

Toch liever een kleurtje op de achterwand?
Ga dan bijvoorbeeld voor een roze, mauve
tint of kies voor crème of donkergroen! Een
andere optie is een afbeelding op de
achterwand, denk hierbij aan een
geometrische print of abstracte vormen.

19
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Rijkdom in huis, hoe vertaal je dat naar de
keuken? Dit kan met romantische prints!
Keukenglas is verkrijgbaar in meer dan
30.000 kleuren, prints en afbeeldingen. 

Voor een royal touch aan de keuken kun je
kiezen voor een romantische achterwand.
Denk hierbij aan een afbeelding zoals een
bloemenspektakel in foto hieronder, een
schilderij uit de oudheid of een andere
romantischep print. Het kiezen van een
afbeelding kan moeilijk zijn, want wat past
er bij jouw keuken? Onze kleur adviseurs
staan voor je klaar om je persoonlijk advies
te geven en nemen hierin ook de rest van je
interieur in gedachten.

03 04ROYAL NATUREL

Om de naturel trend door te trekken in de
keuken kan er gekozen worden uit klassieke
kleuren zoals wit, beige en bruin. Daarnaast
kan er gespeeld worden met andere
materialen in print vorm! Een glazen
achterwand kan bijvoorbeeld gemaakt
worden in een marmerprint, terrazzo stijl of
andere steensoort. Zo heb je jouw favoriete
steen in de keuken, zonder de nadelen die
natuursteen met zich mee kan brengen.

Wanneer gekozen wordt voor een van de
genoemde kleuren kan hierin ook gekozen
worden voor een matte afwerking. Dit oogt
rustiger dan een glanzende achterwand en
speelt mooi in op deze trend.

20

KEUKENTRENDS
& KEUKENGLAS



05 06ZWART GOUD

Een zwarte achterwand in de keuken is
ontzettend veelzijdig en makkelijk te
combineren! Zo kan zwart gecombineerd
worden met natuurlijke materialen zoals
hout, steen, marmer en kleuren zoals wit,
bruin en zwarte tinten. Daarnaast kun je
vrijwel elke kleur toevoegen aan dit
kleurenpalet!

Goud geeft een warme en chique uitstraling
aan je keuken. Je kunt gebruik maken van
gouden accenten zoals een gouden
spoelbak of kraan, maar je kunt ook voor
een statement element gaan. Een gouden
achterwand!

Met zwart zijn veel verschillende stijlen te
creëren. Kies bijvoorbeeld voor een zwart
glanzende glazen achterwand om een luxe
uitstraling te creëren. Kies je voor een mat
versie van de zwarte achterwand, dan
creëer je een stoerdere en meer industriële
look.

Ook een gouden achterwand kan in
verschillende finishes worden gemaakt. Zo
kan deze 'normaal' glanzend worden
gemaakt, goud metallic zodat deze nog
meer schittert of mat goud wat voor een
prachtige zijdeachtige goud tint zorgt. 

21

KEUKENTRENDS
& KEUKENGLAS
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