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Δυναμικός σχεδιασμός και στοιχεία από μέταλλο και ξύλο δημιουργούν 
μια industrial κουζίνα, την Kesten. Οι σκούρες όψεις, υψηλής 
στιλπνότητας, χαρίζουν έναν ήπιο καθρεπτισμό του χώρου.
Οι οριζόντιες και κάθετες εταζέρες μαζί με ευρύχωρα, κομψά συρτάρια, 
από θερμοδομημένο υλικό, σε ανοιχτή δρύινη απόχρωση δίνουν μια νότα 
ζεστασιάς και οικειότητα στην σύνθεση. Μαύρες μεταλλικές λαβές, 
εφαρμόζονται στο επάνω μέρος των συρταριών και σε ολόκληρο το 
μήκος προεξέχοντας. Είναι εργοστασιακά τοποθετημένες, προσφέροντας 
εύκολο άνοιγμα καθώς και μέγιστη αντοχή και σταθερότητα. Ο 
βιομηχανικός σχεδιασμός της Kesten ολοκληρώνεται με την τραπεζαρία 
τύπου Polygon.
Η επιφάνεια σε όμοια απόχρωση με εκείνη των συρταριών και με την 
σκούρα μεταλλική βάση συνδυάζεται με καρέκλες τύπου Free, με μαύρο 
κάθισμα και ματ μεταλλικό σκελετό.

Wood and steel elements with dynamic design create the industrial kitchen 
style, Kesten. Dark colors with a gloss finishes, add a mild reflection in 
your space. Horizontal and vertical shelves together with spacious, stylish 
drawers in thermo structured oak give a touch of warmth and intimacy to 
the composition. Innovative metal handles, factory-fitted that offer easy 
opening with maximum strength and stability, apply across the length at 
the top of the drawers and protrude slightly. A Polygon type dining table to 
complete the industrial design of Kesten kitchen.
The surface being similar shade to that of drawers set on a dark metal base, 
combined with chairs type Free with a black seat and matt metal frame.

KESTEN

Industrial kitchen style!
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Με τα διαχωριστικά που είναι κατάλληλα για συρτάρια 
legrabox, μπορείτε να διαμορφώσετε εσείς όπως θέλετε το 
εσωτερικό του συρταριού σας, ανάλογα με τις ανάγκες σας, 
διαχωρίζοντας τα μαχαιρικά σας είδη.

With the  kitchen separators for legrabox drawers, you can 
form your kitchen drawer as you wish, according to your 
needs, organizing your cutlery.
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