


WELKOM
Met dit realisatieboek wensen we jou volop te inspireren in 
je zoektocht naar een passend interieur. We hebben voor 

jou een mooie verzameling aan realisaties in beeld gebracht 
- realisaties die telkens weer anders zijn,  telkens weer 

aangepast zijn aan de persoonlijke levensomstandigheden 
en wensen van onze klanten.  Jij bent namelijk voor ons het 
vertrekpunt van de inrichting van jouw keuken of interieur.  

Al van bij de eerste gesprekken besteden we de nodige 
aandacht aan de persoonlijke wensen & jouw unieke ruimte. 
Meer info over onze werkwijze kan je steeds op onze website 
terugvinden. We wensen jou alvast veel lees- en kijkplezier & 

hopelijk tot binnenkort!

Met bijzondere dank aan Vangoo Photography 
voor de knappe & professionele interieurfotografie 

Emmanuel 
Temmerman Peter 

Temmerman
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ACK 
KEUKENS
Maak kennis met ons team!

Als 2e generatie familiebedrijf geven we met ons voltal-
lig team dagelijks het beste van onszelf. We hebben het 
geluk op een positief, ervaren en professioneel team te 
kunnen terugvallen zodat iedere horde in het realiseren 
van de klant zijn project met het nodige vakmanschap 
kan genomen worden. 

Naast vakmanschap vinden we het minstens even belangrijk 
dat een klant zich thuis voelt bij ons, in de toonzaal, bij onze 
mensen & bij onze aanpak. Dit van bij het prille begin – de 
ontvangst in onze toonzaal op een hartelijke manier – tot 
het einde van het traject bij de oplevering.

Als jij je ‘goed voelt’ zal dit immers rechtstreeks zijn weerslag 
hebben op de kwaliteit van het ontwerp en de verdere reali-
satie van het project, daar zijn wij rotsvast van overtuigd.



Diepgaande analyse van de esthetische en praktische aspecten van de keuken of het interieur.

Jarenlange ervaring zorgt voor ruime vakkennis.

Eerst luisteren, daarna adviseren zodanig dat het advies gericht en persoonlijk is.

Verder kijken als je neus lang is: details voor een mooi eindresultaat in de gaten houden zelfs al liggen deze niet 
binnen ons vakgebied ( verlichting, vloerafwerking,….).

Onze toonzaal als centrale tool bij het geven van persoonlijk advies.
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Persoonlijk 3D ontwerp.

Durven out of the box denken.

Het co-creatie proces: persoonlijke inbreng weerspiegeld zien in het ontwerp.

Esthetische en praktische laten samensmelten.

Totaaldenken in functie van de specifieke ruimte.

Zeer uitgebreide keuze aan hoogwaardige materialen voor jouw keuken- en interieurafwerking.

Kwaliteit als leidraad in het volledige klantenproces: van ontvangst tot projectvoorbereiding, tot afwerking.  

Leveranciersbeleid: wij werken enkel met gerenommeerde partners (bv voor inbouwtoestellen).

Vakkundige plaatsing.

Service na verkoop: als familiebedrijf willen we graag responsief zijn en de nodige nazorg bieden voor onze klanten.
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Together 
we achieve more
Onze partners

Super firma, mensen die geduldig 
naar je luisteren en uw wensen 
realiseren met top plaatsters!“

8
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Hiervoor doen 
we het allemaal

Ik ben super tevreden met mijn 
nieuwe keuken. Aangename 
samenwerking wat betreft bespreken 
van opbouw van kasten en 
benodigdheden, correcties van het plan werden 
zonder problemen aangebracht. Uitvoering 
op beloofde datum, netjes en gedetailleerde 

afwerking. Een aanrader voor wie met een 
gerust hart zijn droomkeuken wil realiseren.Super firma, mensen die 

geduldig naar je luisteren 
en uw wensen realiseren 
met top plaatsters!

Bedankt voor jullie 
harde werk!  
Een aanrader voor 
iedereen die een 
keuken nodig heeft!

Super leuk om met ACK 
keukens samen te werken, 
zowel voor en naverkoop. 
Het is een echte aanrader!!! 
Super tevreden en echt 
vakmanswerk. 
Thanks Manu en team.

Ondertussen staat 
onze keuken hier al 2 

maanden en we zijn heel 
tevreden met het resultaat!

Peter is to the point, weet 
waarover hij spreekt en 
combineerde luisteren naar 
onze wens met goed advies.

Professioneel, steeds correct van hun woord en een 
perfect afgewerkt resultaat.  
Meest aangename aannemer om mee in zee te gaan. 

We zijn enorm tevreden van onze 
keuken en het reeds geleverde werk 
van je mensen. Echt top! Met oog 
voor detail en precisie en oor naar de 
klant, ze verdienen allebei een pluim! 
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Project MA
Geraardsbergen

In deze landelijke woning kwam er door de woninguitbreiding meer plaats voor de keu-
ken. Om vlotte circulatie te garanderen hebben we de opstelling van de keuken & zit-
gedeelte zo voorzien dat deze meegaat met de ruimte. De witruimtes (mdf muurtjes) 
tussen de houtoppervlakken zorgen voor een rustige indruk. 

Het was verder de wens van de klant om o.a. een Amerikaanse koelkast te integreren in 
het ontwerp & de ruimte errond optimaal te benutten voor opberg. De Dauby handgre-
pen & accessoires in ruw metaal, het werkblad & ruime tafelopstelling in getrommelde 
graniet maken - naast de eiken fronten - het landelijk plaatje helemaal af. 

14
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Project G
Lierde

Voor deze leefkeuken werd gekozen voor een robuuste, natuurlijke look met eik 
dikfineer panelen voorzien van lintzaageffect.
Het solide werkblad en massieve spoelbak in Silestone Arden blue geven een extra 
landelijke gevoel aan deze prachtige leefkeuken.
Verdere blikvangers zijn de smeedijzeren deurtjes aan de hangkasten, het hoge 
wijnrek, de vlakbouw kookplaat en het mooie tegelwerk bij de spoelzone.

21
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Project LD
Flobecq

In deze nieuwbouwwoning konden we naast de keuken ook de living, vestiaire en dres-
sing inrichten. In deze landelijke omgeving is gekozen voor een voornamelijk serene 
look  (wit) maar dan wel aangevuld met tal van landelijke klassieke stijl-elementen: de 
kroonlijsten in keuken en living, fornuis en schouw in de keuken, granieten werkblad in 
de keuken met de gekende ‘papegaaienbek’, kraan in typische ‘Old England’ uitvoe-
ring…om er maar enkele te noemen.
 
De smeedijzeren elementen in het huis vormen het perfecte verlengstuk op de uitvoe-
ring van het meubilair – deze woning brengt dus echt een harmonieus verhaal. 
Leuk weetje:  de witte frontpanelen zijn gepoederlakt. Poederlak biedt een relatief hoge 
UV-resistentie, wat erg handig is in ruimtes die veel zonlicht binnenhalen. 

24



ACK KEUKENS26 27ACK KEUKENS



ACK KEUKENS28 29ACK KEUKENS



ACK KEUKENS30 31ACK KEUKENS

Project M
Erwetegem

Deze prachtige landelijk moderne leefkeuken werd uitgevoerd in massieve fronten, 
gelakt & doorgeschuurd. Deze speciale techniek biedt als voordeel dat er een kleur 
naar keuze kan worden toegevoegd aan de keuken terwijl de houtnerven toch dui-
delijk aanwezig blijven. 

Let op de dubbele ontbijtkast in de wand voorzien van Hawa Concepta draai- en 
schuifdeuren, afzuiging in het werkblad,  twee afvalkokers die in het werkblad zitten 
verwerkt & de greeplijst die op de kop van het eiland doorloopt en aan het werkblad 
een zwevend effect geeft.

31
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Project VDB
Velzeke

Keuken in moderne, strakke uitvoering. In deze nieuwbouw is er voor de keuken ge-
kozen voor moderne materialen: Fenix Nano ultramat wit & laminaat houtnerf. Door 
de praktische en afsluitbare ontbijtzone in de kastenwand kan de cleane look ook in de 
keuken behouden blijven. 
Het werkbladoppervlak van het eiland werd bewust subtiel gehouden: de Miele 2 in 1 
kookplaat dampkap ligt netjes verzonken in de Dekton steen, de industrieel zwarte uit-
voeringskleur van de kraan en zeepdispenser sluit perfect aan bij het werkblad. 
De boekennis met zwarte achtergrond en ledverlichting bovenaan zorgt voor een ge-
zellig/cosy element in de sobere kastenwand.

34
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Project W
Geraardsbergen

In deze oude burgerijwoning werd de binnenkant volledig gerenoveerd en strak mo-
dern ingericht met wit/zwart elementen. De witte tijdloze keuken komt hier mooi tot 
haar recht en het Dekton Opera marmer look werkblad brengt toch wat leven in het 
geheel. De zwarte delen van de keuken werden uitgevoerd in ultramatte zwarte  
Fenix Nano,  die zo goed als geen vlekken opneemt. De Novy afzuigunit werd dis-
creet weggewerkt in de hangkasten boven de kookplaat.

41
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Project S
Herzele

Voor deze leefkeuken wou de klant een mix van stijlen, een open keuken en ruim zit-
gedeelte. Er werd gekozen voor greeploze massieve onderkasten gecombineerd met 
zacht witte kolomkasten. De luifel bovenaan is voorzien van de nodige ledverlichting en 
volgt de vorm van de keuken. Het Dekton Kelya  werkblad met de fijne veradering zorgt 
voor een exclusieve en verfijnde uitstraling van de keuken. 

44
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Project VH
Lierde

In deze moderne nieuwbouw werd gekozen voor veel licht, wit en hier en daar 
warme accenten zoals bijvoorbeeld de parketvloer rondom de keukenopstel-
ling. De Novy Zen afzuigunit dient ’s avonds ook als sfeerverlichting. Naast de 
moderne keuken is er ook een pivoterende deur in kastmateriaal ingewerkt 
met doorgang naar de berging. De handige ontbijtkast - voorzien van draai- en 
schuifdeuren - zorgt ervoor dat het ‘klein-electro’ niet op het eiland hoeft te 
staan en de keukenlook clean blijft.

49
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Project SDL
Balegem

Deze mooie “Farmer” woning vroeg om een landelijke inrichting. Wij kozen samen met 
de klant voor massief eiken kaderdeuren en een granieten werkblad. De mooie zélliges 
tegen de muur aan de kookplaat maken het geheel helemaal af. Let zeker ook op de 
afwerking van de radiatorkast met elegante smeedijzeren deurtjes bovenaan en ge-
vlochten hout voor de radiator. Ook handig in deze keuken is de open opzetkast links 
van het fornuis om bijvoorbeeld koffiezet of ander klein electro in op te bergen.

52
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Project BG
Halle

Hier vond een grondige renovatie plaats waarbij de voormalige veranda en leefruim-
te werden omgebouwd tot één grote ruimte waarin de klant graag de keuken, living 
en zelfs bureau wou inrichten. Om de ‘nieuwe’ diepte van de ruimte ten volle te 
benutten hebben we de keuken & het livingmeubel op één lijn uitgewerkt.

De afwisseling in vormgeving en materialen/texturen geven de witte kastenwand 
een mooie uitstraling. Let ook op een aantal mooie details: de horizontale en ver-
ticale led lijnen rond het tv-meubel, de Grohe blue home kraan (bruisend water) 
in “graphit look”. Het donkere en warme hout gebruikt in living, keukeneiland en 
bureau is notelaar fineer.

59
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Project B
Merelbeke

Deze woning werd flink uitgebreid met een bijbouw voor een grote leefkeuken met 
karakter. De donker gebeitste fineer-eik kastdeuren contrasteren met de bijzondere 
parketvloer. De ontbijtkasten werden in gelakte fineer panelen gemaakt naar de wens 
van de klant. De pivoterende deuren naar hall en berging zijn volledig ingewerkt in deze 
high end keuken. Hoewel het meubilair grotendeels greeploos voorzien is, zijn er toch 
hier en daar speciale tak-vormige grepen van Italiaans fabricaat gebruikt die een na-
tuurlijke uitstraling geven aan het geheel. 

De grote snijplank in het eiland is zowel praktisch als esthetisch een surplus. Het werk-
blad in Laminam Noir désir met de vulkanische aders komt heel mooi tot zijn recht in 
het donkere geheel. 
Qua toestellen werd er gekozen voor het merk Miele met de beide combi-ovens in de 
elegante, obsidiaanzwarte uitvoering.

64
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Project DV
Hillegem

Deze inrichting omvat de leefkeuken, tafel en haard, alles in dezelfde materialen 
afgewerkt. De combinatie wit, eik laminaat en ultramat zwart vormt hier een heel 
mooi geheel. Het knusse zitgedeelte aan het eiland is voor de snelle hap terwijl de 
tafel makkelijk plaats biedt voor 6 personen.
Modern ingericht maar ook met oog voor authentieke details zoals de ruw metalen 
vierkante deurgreepjes….of de knappe viervoeter die ook even mocht poseren voor 
onze fotograaf!

71



ACK KEUKENS72 73ACK KEUKENS



ACK KEUKENS74 75ACK KEUKENS

Project LG
Zottegem

Renovatie die de keuken & aanpalende living een metamorfose bezorgde. 
Voor zowel de inrichting van de keuken als van het tv-meubel en de living-
kasten werd er gewerkt met plaatmateriaal Fenix nano, in verschillende 
uitvoeringskleuren.

Mooi staaltje maatwerk in dit project is de nogal bijzondere, multifunctio-
nele ‘radiatoromkasting’: deze doet naast het afschermen van de radiator 
ook dienst als barkast en cd-boekenkast. Het fijne lattenwerk aan de voor-
zijde van de omkasting werd gelakt volgens dezelfde kleur als de overige 
kasten in de living.

Eye catcher op het keukeneiland is de stijlvolle zwarte Quooker Fusion 
kraan voor instant kokend water, handig voor ieder die tijd wil besparen 
in de keuken.
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Project VDH
Bambrugge

In deze lange ruimte wou de klant een praktische keuken met ruim werkblad en 
aansluitend een grote tafel. Er werd gekozen voor laminaat eik in combinatie met 
ultramatte Fenix Nano. Aan het verhoogde bar-blad in laminaat kan een snelle hap of 
aperitief worden genuttigd.

Door het werken met drie hoogtes wordt de lange keukenruimte toch wat “ge-
broken”. In de ontbijtkast hebben de espresso machine en waterkoker hun plekje 
waardoor ze niet op het eiland moeten staan. Belangrijk detail: voor de liefhebbers is 
er de “bierkoelkast”, santé!

Door de dampkapluifel te voorzien van een trapje bovenaan  creëer je geen ‘zware 
bak’ die in de ruimte hangt.
De specifieke uitwerking van de tafel mag ook wel gezien worden. Zoals je kan zien 
loopt deze nog een stuk door in het eilandmeubel, wat zorgt voor een modern en 
dynamisch effect.
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Project VL
Geraardsbergen

De wens van deze klant was om een open leefkeuken te hebben gezien de aanvankelijk 
eerder gesloten keukenruimte. Verder was het ook de bedoeling om het livingmeubel 
en tv-meubel zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de look & feel van de keuken; een 
totaalproject dus en het resultaat mag er absoluut wezen. De laminaat notelaar in com-
binatie met de witte fronten brengen rust en warmte in het geheel. 

Het zwarte Dekton werkblad is een topper die zonder probleem hete pannen tot 300° 
verdraagt.  Via de pivoterende deur in notelaar kom je in de garage. 

De ruime opbergnissen in de keuken vormen een mooie afwisseling en zijn een prakti-
sche ruimte om elektronica of bijvoorbeeld kookboeken te plaatsen. 

Ook de ledverlichting in de keuken werd bovendien op een heel mooie en discrete ma-
nier geïntegreerd.
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Project A
Melle

De klant kwam bij ons voor zowel de inrichting van de  keuken als de tv-hoek, 
aangezien het de bedoeling was om dezelfde materialen te laten terugkomen in 
beide zones. 

De inrichting is vrij strak maar toch ook dynamisch gezien de vormgeving – let 
bijvoorbeeld op het zwevend kastgedeelte aan de achterzijde van het eiland & 
uitwerking rond de nis met dieperliggende barkast.  
Het zwarte frontmateriaal dat in de keuken en het barmeubel terugkomt is de 
ultramatte Fenix Nano - dat naast een mooi contrast met de houtnerf - ook zeer 
praktisch is in de keuken gezien de anti fingerprint toplaag.

De speelse en groene details in de keuken en tv-hoek brengen deze ruimte hele-
maal tot leven. Met het verfijnde design van de Novy Mood eilanddampkap is er 
eveneens een mooi decoratief element in de ruimte.
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Project VDB
Michelbeke

Dit unieke project was reeds in diverse magazines te zien. De woning is alleen al aan 
de buitenzijde zeer uitzonderlijk gezien de boomerang-vorm. Het was de wens van de 
klant om één partner te hebben voor het interieur wat we met veel plezier op ons heb-
ben genomen. De keuken, bijkeuken, bureau, badkamermeubilair, dressing en slaap-
kamers werden door ACK ingericht. Voor keuken en bijkeuken werd er vertrokken van 
gebeitste dikfineer eik in combinatie met Dekton werkbladen. De tafel wordt onder-
steund door een stalen “V-vormige” poot die op maat werd gemaakt en een zwevend 
effect geeft aan het zitgdeelte.

Let zeker ook op de mooie manier waarop de materialen gecombineerd worden in de 
keukenopstelling zoals de zwarte verticale kolom in de keuken eveneens afgewerkt in 
Dekton steen. 
Het badkamer meubilair werd uitgevoerd in greeploze witte laminaat met spoelbak 
geïntegreerd in het stenen werkblad.
Prachtig project met een mooie samenwerking met de klant en architect.
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Project GE
Laarne

Deze prachtige nieuwbouwwoning vraagt om een passende keuken in landelijke sfeer. 
Hier werd gewerkt in landelijk moderne stijl, gelakte fineerdeuren en graniet als werk-
blad/tafeldeel. 

De vele mooie details in deze keuken vormen samen een mooi & harmonieus geheel; 
kijk hierbij even naar de wijnkoeler in het eiland, de landelijke Dauby handdoekstang 
ingekast in zijkant van het eiland, het muurtje in graniet achter het kookfornuis, de 
ingefreesde groeven naast de spoelbak, het Falcon fornuis, prachtige verlichting, etc.
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Project BL
Erpe-Mere

Hier had de klant een duidelijke voorkeur voor een ‘modern landelijke stijl’. 
Het moderne komt zeker terug in de vormgeving: rechte, strakke lijnen horizontaal en 
verticaal. In de kastenwand is er in hetzelfde eik platenmateriaal als de kasten en een 
pivoterende deur naar de kelder voorzien – kwestie van een uniforme look te behouden. 

De witte muurtjes van de kastenwand en het lichte Dekton werkblad zorgen ervoor dat 
de inrichting rustig & harmonieus aanvoelt. De bar zone verwerkt in de kastenwand is 
een blikvanger en zorgt voor een mooie afwisseling in de wand. 
Handgrepen: uit het landelijke Dauby gamma.
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Project VR
Brakel

De inrichting van een groepspraktijk, het is een niet alledaagse opdracht waar we met 
veel plezier en toewijding onze schouders hebben onder gezet. Los van de inrichting 
van de individuele kabinetten, hebben we ook het secretariaat en de balie ingericht.

De notelaar houtnerf die in verschillende ruimtes terugkomt, zorgt voor een warm ac-
cent tussen het wit van de overige kasten en het grijze van de vloer. Aangezien de ene 
zijde van het secretariaat afgeronde hoeken had, hebben we hier met speciaal plooiba-
re mdf panelen gewerkt, die nadien voorzien werden van decoratief behang.

Bij de inrichting van dergelijke werkplekken zijn er ook heel wat praktische zaken die 
passend moeten geïntegreerd worden: kabelhouders & kabeldoorvoeren bureaus, 
afvalsystemen, opberg voor handschoentjes… om er maar een paar te noemen. We 
kijken zeer tevreden terug op deze geslaagde samenwerking.
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Project VEN
Nazareth

Hier vond een totaalrenovatie plaats waarbij er in het verlengde van de keuken een 
uitbouw geplaatst werd met o.a. plaats voor een ruime living. Wij konden ons steentje 
bijdragen aan de inrichting van de keuken en badkamer.

Tegen de beide muren in de keukenruimte werd er gewerkt met een kastafwerking 
in massieve doorgeschuurde en gelakte eik in gebroken wit voor een naturelle maar 
rustige look. Het matzwarte eiland springt er dan weer uit en breekt zo de ruimte een 
beetje. Links van de kolomkast met de ovens werd er in kastmateriaal van de keuken 
een onopvallende pivoterende deur ingewerkt richting berging.

In de badkamer hebben we praktische, brede lades onder de opbouwspoelbakken 
voorzien. Hier is de indirecte ledverlichting achter de spiegel een eye catcher, deze 
voegt  naast gezelligheid ook een extra ruimtelijk gevoel toe aan de badkamer.
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Geïnspireerd door 
onze realisaties?  
Let’s meet!
Neem een kijkje in onze toonzaal:
Vandendriesschestraat 6 – 9620 Zottegem 

Neem een kijkje op onze website:
www.ackkeukens.be

Neem vrijblijvend contact op voor een afspraak

09 339 17 50
tessa@ackkeukens.be
manu@ackkeukens.be
peter@ackkeukens.be
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ACK Keukens
Vandendriesschestraat 6 • 9620 Zottegem

T 09 339 17 50
www.ackkeukens.be
info@ackkeukens.be


