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De goede keuken

Sinds onze oprichting in 1892 stellen wij ons de vraag: wat is een goede 
keuken? Sindsdien heeft Poggenpohl de ontwikkeling van de inbouwkeuken 

aanzienlijk beïnvloed en richtlijnen uitgewerkt, die vandaag de dag als basis 

voor de best mogelijke vormgeving van uw individuele keuken dienen.

Eisen aan onszelf. 
Poggenpohl was en is pionier. Maatgevend zijn voor ons de mensen en hun

behoeftes, maatschappelijke veranderingen en de blik in de toekomst. Nationaal 

en internationaal. 

De individualiteit van onze klanten. 
Onze keukens worden voor elke klant en voor elke behoefte op maat gemaakt. 

Een baanbrekend design, in combinatie met unieke materialen en vervaardi-

ging in Duitsland, die de hoogste kwaliteit garandeert. 

Een diepgaand respect voor het milieu. 
Onze materialen worden volgens de hoogste milieunormen en met de nadruk op 

echte duurzaamheid geselecteerd. 

En wij hebben een antwoord gevonden: een goede keuken is een centrum. 

Voor verhalen. Voor emoties. Voor beslissingen. Een goede keuken is partner, 

vriend en werkplek. Wij bouwen goede keukens. Precies volgens uw wensen - 

en voor iedereen in uw leven.

Poggenpohl 
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MAAT.STAF 
100% individueel design precies 
volgens uw wensen 

HAND.WERK 
Handwerk voor perfecte kwaliteit

LEEF.RUIMTE 
Slimme ergonomie, volledig geïntegreerde 
apparaten, goed doordachte opbergruimtes

TER.PLAATSE 
Regionale vervaardiging 
voor internationale kwaliteit

GROND.STOF  
Hoogwaardig materiaal, 
sublieme oppervlakken 

GRA.TIE 
Legendarisch design,  
innovatieve details 

UNI.CAAT  
Unieke perfectie - steeds weer opnieuw 

PARTNER.SCHAP 
Persoonlijke service van ontwerp 
tot montage en nog verder 

JAREN.LANG  
Decennialange functionering, 
unieke service 

BEWUST.ZIJN 
Verwerking van duurzame materialen, 
100% made in Herford, Germany

De norm Poggenpohl

In onze lange geschiedenis als toonaangevende fabrikant van hoogwaardige keukens, 
hebben wij voor onszelf een streefwaarde vastgesteld. Een maatstaf die onze identiteit, 
onze waarden en onze acties bepaalt: de norm Poggenpohl.

Deze norm bepaalt niet alleen onze eigen eisen, maar ook die van u. Of het nu gaat 
om advies, design, productiekwaliteit of service: u kunt onvoorwaardelijk op ons 
vertrouwen.
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Het voordeel

De volgende punten tonen geselecteerde karakteristieken die Poggenpohl- 
keukens zo uniek en functioneel maken. De kleine, fijne oplossingen, de 
pragmatische basisconcepten, de dienstverlening. Onze eis: niet alleen branchen- 
ormen gebruiken, maar de keukens steeds weer verder verbeteren. Vandaag en 
morgen. Dat heeft uw keuken verdiend. En u ook.

Servicebelofte
Dit pakket hoeft u niet extra erbij te boeken: u krijgt het er  
vanzelfsprekend bij. Elke Poggenpohl-keuken heeft een  

Service-Card, die is aangebracht in de spoelkast. Daar staan alle 

gegevens op die belangrijk zijn voor een snelle identificatie van uw 

individuele keuken. Dat betekent: als er toch eens iets niet past, 

vinden wij snel en zonder veel poespas een oplossing - ongeacht 

hoelang u uw Poggenpohl-keuken al heeft.

Best mogelijke gebruik van 
opbergruimte
Onze lade´s en uittrekelementen hebben zijwanden van slechts 
8 mm dik. Deze dunne maat is in de hele branche uniek. U krijgt een 

goed doordacht binnendesign met optimale opbergruimte. In combi-

natie met onderkasten tussen standaard 58 cm en een gratis upgrade 

naar 65 cm kastdiepte, wordt de ruimte binnenin gemaximaliseerd. Per 

ladekast betekent dat extra ruimte voor maximaal 5 liter melk, 10 pak-

ken pasta of gewoon voor alles wat u nog vaak gebruikt.

Duurzaam dankzij kwaliteit
De Poggenpohl-kwaliteitscontroles overtreffen branchenormen. 
In onze kwaliteitslaboratorium controleren wij oppervlakken en ook 

de betrouwbaarheid van materialen en functies. Het onmiskenbare 

Poggenpohl-logo-decor staat al heel lang voor unieke kwaliteit. Uw 

voordeel: een perfecte Poggenpohl-keuken.

Unieke functionaliteit
Hoe nauwkeuriger u een Poggenpohl-keuken inspecteert, des te meer 
innovatieve oplossingen u zult vinden. Haar tijdloze, intelligente design 

wordt weerspiegeld in goed doordachte details, die haar zo gemakkelijk 

bedienbaar en functioneel maken. Het resultaat: een individuele keuken, 

die uw verwachtingen zelfs nog overtreft - en steeds opnieuw weer indruk 

op u zal maken.

Eindeloze mogelijkheden
Speciale vervaardigingen zijn onze “norm”. Als basis daarvoor hebben 

wij een reeks op elkaar afgestemde kast- en oppervlaksystemen, die 

samen met onze eindeloze keuze aan kleurtinten en materialen maximale 

vormgevingsvrijheid bieden. Stem uw Poggenpohl-keuken volledig indivi-

dueel af op uw wensen, uw woonruimte en uw stijl.
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Focus
op het essentiële

SEGMENTO
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Poggenpohl +SEGMENTO
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U heeft de keuze uit verschillende 
materialen voor het werkblad, bijv.: 
glas, keramiek of natuursteen. De 
schappen van de paneelwand zijn 
variabel aan te passen. 

Terughoudendheid, capaciteit en een heldere lijn: dit succesrecept geldt ook 
voor keukens.  
En er is geen keuken die deze stelling beter belichaamt dan onze +SEGMENTO.  
Een keuken met rustige en casual elegantie en tegelijkertijd talloze praktische  
functies en mogelijkheden. Een dun werkblad, een heldere opdeling van de  
opbergruimtes, die achter vanzelf openende, greeploze fronten verdwijnen.  
Daarbij hoort een paneelwand, die wonen en keuken met elkaar verbindt.

Poggenpohl +SEGMENTO 
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Strakke geometrie, greeploze vormgeving, 
met binnenin de smalste zijwanden voor 

optimale opbergruimte. Met een zachte druk 
op de knop opent en sluit het  +MOTION 

-systeem de ladekasten en uittrekelementen.

Het geminimaliseerde design van  +SEGMENTO is met de helder gestructureerde 
oppervlakken optimaal geschikt voor het omzetten van uw vormgevingsideeën.

Poggenpohl +SEGMENTO 

+SEGMENTO op een rijtje

• consequent geminimaliseerd design

• greeploze kasten - met de hand of met de vingertoppen te openen

• strak, helder voegendesign

• dun werkblad van 12 mm en dunne wanden

• verkrijgbaar in tal van oppervlakken en materialen

• geïndividualiseerde kasten en binnenuitvoeringen
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Poggenpohl +SEGMENTO
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Echte perfectie valt niet te overtreffen. Wel te variëren.  
De nieuwe interpretatie van onze klassieker +SEGMENTO in een nieuw jasje: zwart, 
wit en grijs vormen het kleurenspectrum. Het softmatte oppervlak en contrasterende  
greepholtes zorgen voor monochrome moderniteit, lelijke vingerafdrukken worden 
voorkomen door het vuilafstotende nanotech-oppervlak. Of het nu gaat om een klein 
appartement, een ruime loft of een stijlvolle bungalow op het platteland:  
de +SEGMENTO ziet er zowel in stedelijke als in landelijke omgeving altijd mooi uit.

Poggenpohl +SEGMENTO
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MODO

Tegenpolen trekken 
elkaar aan
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Poggenpohl +MODO
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Een goede keuken verenigt. Niet alleen de mensen die de keuken gebruiken, 
maar ook de omgeving.  
+MODO is een interessant contrast van open en gesloten, massief en fijn - een 
buitengewoon design, dat zijn gelijke nog steeds niet kent. Met de oppervlakken en 
vrije vlakken trekt +MODO de blik steeds weer ergens anders naartoe. Uittrekbare 
trays en glazen ladekasten accentueren de vrije geest waarmee deze keuken zich 
presenteert.

Poggenpohl +MODO
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De perfect met de hand gemaakte trays uit een omvangrijke selectie houten oppervlakken
of in een lakkleur van uw voorkeur glijden op rails onder het werkblad.

Het massief ogende, 13 cm dikke 
werkblad vormt de basis voor uw 
keukenwerkzaamheden. En tegelijker-
tijd het dak voor de uittrekbare trays.

Poggenpohl +MODO

+MODO op een rijtje

• interessante contrasten van open en gesloten vlakken

• houten of gelakte trays, op verzoek met glazen ladekasten 

van doorzichtig of zwart glas

• ondersteuningen van staal, aluminiumkleurig of met zwartmatte 

poedercoating

• uitgesproken 13 cm dik werkblad, van binnen met honingraatstructuur

• verkrijgbaar in tal van oppervlakken en materialen

• geïndividualiseerde kasten en binnenuitvoeringen

• werkbladen verkrijgbaar in steen of laminaat
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VENOVO

Zwevend op zichzelf
staand element
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Poggenpohl +VENOVO
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Het +VENOVO-kookeiland vat indien gewenst alle keukenfuncties samen in één model. Het designconcept biedt in totaal 
vier op zichzelf staande stukken, die als ensemble onderling gecombineerd kunnen worden: een kookeiland, een
lowboard, een highboard en een hoge-kast-element.

Eenvoud, flexibiliteit, grenzenloosheid. 
Het recept voor een goed en modern leven hebben wij verwezenlijkt en in een heel 
bijzondere keuken verplaatst: de +VENOVO. Afgeleid van het idee van een open 
omtrek lijkt deze keuken te zweven. En alle apparaten, toepassingen, functies en 
opbergmogelijkheden kunnen indien gewenst worden geïntegreerd.

 
Het innovatieve design straalt niet alleen lichtheid uit, maar maakt deze keuken ook 
zo flexibel als nooit tevoren. Een nieuwe stad? Een nieuw huis? Zin in iets anders?

+VENOVO volgt u overal naartoe.

Poggenpohl +VENOVO
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De twee over elkaar heen liggende 
werkniveaus van contrasterende 
materialen bieden ruimte voor een 
geïntegreerde snijplank.

Perfecte organisatie en pasvorm
van het kleine vak in bestekladekasten tot 
de functionele schoonheid van ladekasten 
zelf.

Een kenmerk van +VENOVO is het  
elegante, zelfdragende frame voor  
onwrikbare stabiliteit. Verkrijgbaar in 
chroom glanzend, cerium grey glanzend, 
poolwit mat en zwart mat, legt dit frame 
de basis voor de lichtheid van deze keuken.

Poggenpohl +VENOVO
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Alle functies voor een goede keuken in 
de kleinste ruimte, dankzij heel veel ver-
schillende materialen en oppervlakken 
volledig in uw woonruimte geïntegreerd. 
En opeens wordt een woonkamer een 
woonkeuken - en ontstaat een geheel 
nieuwe woonplek. Als u wordt gevraagd 
waarom u geen keuken heeft: +VENOVO 
is de reden daarvoor. 

Poggenpohl +VENOVO
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Poggenpohl +VENOVO planning variant

Bij deze ontwerpvariant ligt het 
tweede, dikkere werkblad direct 
op de corpus.

+VENOVO op een rijtje

• koken, bakken, spoelen elegant georganiseerd in de kleinste ruimte

• installatiezuil met spiegel zorgt voor zwevend effect

• te combineren met andere woonmeubels van Poggenpohl

• verkrijgbaar in tal van oppervlakken en materialen

• frame in zwart of poolwit mat, chroom glanzend of cerium grey glanzend

• grepen naar keuze in zwart geëloxeerd of chroom glanzend accentueren 

de lijnvoering

• twee werkniveaus voor koken en spoelen van verschillende materialen

• vier frames voor kookeiland, hoge kasten, high- en lowboards
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STAGE

Intelligent design
voor maximale vormgevingsvrijheid
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Poggenpohl +STAGE

De +STAGE-kast is dat wat elke kast graag zou willen zijn: 
namelijk alles van secretaire tot huisbar tot volwaardige minikeuken met geïntegreerde 
armaturen. Dankzij de breedte van 120 cm als basis en vier verschillende hoogtes is 
deze kast ingebouwd of vrijstaand een zeer functioneel ruimtewonder in kleine  
appartementen en werk- of tienerkamers. Zelfs elektronische apparaten kunnen 
dankzij een nauwelijks zichtbare wandcontactdoos worden aangesloten. 

 
De inschuifbare pocket-deuren bieden zicht op de binnenkant van de kast. Een  
binnenkant die u natuurlijk helemaal zelf invult.

Poggenpohl +STAGE
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Poggenpohl +STAGE

De veelzijdige fronten
en oppervlakken van 
+STAGE passen perfect
in uw woonruimtes:
bijvoorbeeld voor een 
extra ontbijtgedeelte of 
een tea corner.
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PREMIUM 
COLLECTION
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Poggenpohl PREMIUM COLLECTION
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Poggenpohl PREMIUM COLLECTION

Beste afwerking, duurzaamheid, flexibiliteit, innovaties en voortreffelijke 
details - dat is Poggenpohl.  
Ons doel is simpel: de beste, individueel aangepaste, persoonlijke en dus voor u 
perfecte keuken. U stemt kleding qua kleuren af op de gelegenheid. Waarom stemt 
u dan niet ook de keuken op uw leven af?

 
De PREMIUM COLLCECTION staat voor maximale combinatiemogelijkheden en 
variatie. Fronten mixen, de hoogte of diepte van kasten uitkiezen, of de  PREMIUM 
COLLCECTION met elementen uit onze designconcepten verbinden: zoek het  
beste voor u uit. Onze ervaren keukenplanners ondersteunen u graag bij het  
individuele ontwerp van uw perfecte keuken.
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De PREMIUM COLLECTION biedt met een breed 
scala aan kleuren en materialen voor elke ruimte en 
elke wens de best mogelijke oplossing voor uw  
persoonlijke design.

Op uw wensen afgestemde kasten en
uitrustingen zorgen voor maximale
gebruikswaarde bij de hoogste
designvereisten

Brede uittrekelementen bieden
maximale opbergruimte in dit 110 cm 
diepe keukenelement

Poggenpohl PREMIUM COLLECTION



Pagina 54_55

Materiaal en functie



Pagina 56_57

In het juiste licht bekeken: binnen
het brede spectrum van onze
oppervlakuitvoeringen zit het
verschil vaak in de details. Details 
die het effect van uw keuken 
sterk beïnvloeden.

Wit is wit is wit.
Niet dus. U beslist welke tint wit 
u wilt. Kies uit onze basiskleuren 
of geheel naar eigen wens een 
van de RAL- en NCS-kleuren. 
Voor precies die nuances die voor 
u het verschil maken.

Houten oppervlakken zijn een 
goede keuze. De warmte en 
natuurlijkheid zorgen voor een 
knusse sfeer. Veel soorten hout 
van het Poggenpohl-assortiment 
komen uit Duitsland en worden 
duurzaam geproduceerd.

Uw wereld, uw kleuren:
kies uit een breed scala aan houten oppervlakken in warme 
tinten en met verschillende texturen en uitstralingen.

U hoeft enkel te kiezen.  
Vind uw persoonlijke kleur- en oppervlaktecombinatie en zet uw Poggenpohl- 
keuken zo optimaal in scene. Onze kleuren en materialen zijn harmonieus op elkaar 
afgestemd. Ontdek de talloze mogelijkheden ook met behulp van een van onze 
ervaren keukenontwerpers in een Poggenpohl Studio van uw keuze.  

Poggenpohl Materiaal en functie



Pagina 58_59

Grepen en ladekasten. De geluksgreep.  
Een Poggenpohl-ladekast gaat niet zomaar open. Hij stelt zich open. Door middel 
van geselecteerde, zeer fraai uitziende grepen, of met een uitstekend mechanisme: 
de +MOTION-technologie opent en sluit met een lichte vingerdruk.

Dankzij de efficiënte vakindeling is 
het gemakkelijk om orde te scheppen. 

Vooral als de binnenkant van de
ladevakken op een zo elegante manier 

wordt omlijst door ons 8 mm dikke lade 
element.

Veel grepen zijn speciaal voor Poggenpohl 
ontworpen en alleen bij ons verkrijgbaar – 
subtiel en met flink wat uitstraling, perfect 
afgestemd op het frontdesign.

Poggenpohl Materiaal en functie
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Een Poggenpohl-keuken is meer dan de som van haar afzonderlijke onderdelen. 
En toch maken de afzonderlijke onderdelen het verschil in een Poggenpohl- 
keuken - vooral de intelligente detailoplossingen. Geïntegreerde ledverlichting, 
plinten met magneetbevestiging, verborgen trapjes of speciale vakken voor keuken-
machines: voor elk probleem en elke wens hebben wij een oplossing. En u krijgt zo 
perfecte details.

Indirecte verlichting door middel van led-
stroken zorgt voor een huiselijke sfeer.

De magnetisch bevestigde 
plinten kunnen voor reiniging 
moeiteloos worden verwijderd 

en weer bevestigd.

De uitsparingen worden al 
bij de montage afgesloten 
met qua kleur bijpassende 
plastic stiften.

Om het verschuiven of eruit vallen van 
de inlegplanken te voorkomen, gebruiken 
wij een speciale plankhouder voor stevige 
bevestiging.

Poggenpohl Materiaal en functie

Vertical farming? Urban 
gardening? Waarom niet? 
De exclusief in Duitsland 
aangeboden plantcube van 
 een start-up uit München 
haalt buiten naar binnen. De 
geïntegreerde zaadmatten 
maken het mogelijk uw eigen 
kruidentuin aan te leggen - ook 
hoog boven de stad

Technische toevoegingen zoals tablethouders 
kenmerken de keukens van de 21e eeuw. 
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Accessoires
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Poggenpohl Accessoires

Perfect tot in detail. In het assortiment van de exclusieve Poggenpohl Accessoires 
vinden gepassioneerde koks de beste messen voor het snijden of fijnhakken van 
verschillende ingrediënten, gietijzeren pannen voor het favoriete ovengerecht en 
nog veel meer dingen die men gewoon graag gebruikt.

Onze pannenserie van gietijzer heeft een 
hoogwaardige emailcoating.

Het is fijn als dingen veel voor ons 
betekenen - door hun vormgeving, 
hun functionaliteit of gewoon door 
het feit dat ze goed bij de keuken 
passen.
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Uw handschrift, 
ons handwerk

Individuele ontwerpen



Pagina 68_69

PREMIUM COLLECTION 
Lausanne, Zwitserland

Poggenpohl Individuele ontwerpen

 +SEGMENTO 
Prerow, Duitsland



Pagina 70_71

+MODO 
Londen, Engeland

+SEGMENTO 
Kapel-Avezath, Nederland

Poggenpohl Individuele ontwerpen
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PREMIUM COLLECTION 
Winter Park, VS

PREMIUM COLLECTION 
North Berwick, Schotland

Poggenpohl Individuele ontwerpen
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Het bedrijf
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Poggenpohl was
en is pionier

Hoe wij geworden zijn wat wij zijn.

Onze oprichter Friedemir Poggenpohl zei ooit: “We moeten betere 

keukens maken.”

Daarmee begint in 1892 een interessante geschiedenis, vol innovaties, 
ontwikkelingen en successen: de geschiedenis van een Duits bedrijf, 

dat tegenwoordig over de hele wereld bekend is.

 

Friedemir Poggenpohl, een meubelmaker, had een visie: betere keukens 

maken. Daarvoor richtte hij een meubelfabriek en een meubelzaak op. 

Dit waren de voorlopers van ons huidige bedrijf. Sindsdien is bijna alles 

veranderd en is er nauwelijks nog een steen op de andere blijven liggen. 

In de gehele 20e eeuw tot in de 21e eeuw was Poggenpohl verantwoor-

delijk voor belangrijke mijlpalen in de ontwikkeling van keukens. Zo 
veranderde de keuken van een werkplek in het kloppende hart van 
de woning. Een metamorfose die mede door Poggenpohl op gang is 
geholpen en al meer dan 125 jaar onhoudbaar doorgaat. 

Poggenpohl Historie
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1892 

Oprichting van het bedrijf door Friedemir Poggenpohl. 

1928 

De uitvinding van de reformkeuken met verbonden kasten en een functionele

binnenuitvoering kenmerkt een voorloper van aan- en inbouwkeukens. 

1930 

De tienlaagse slijplaktechniek van Poggenpohl onderstreept het uitstekende

imago van de oppervlaktekwaliteit van het merk.

1950
Poggenpohl presenteert “Form 1000”, de eerste inbouwkeuken, op de meubelbeurs 

in Keulen. De export naar de buurlanden begint aan het eind van het decennium.

1962 

De “Form 2000”-keuken markeert de ontwikkeling naar een volledig uitgeruste 

serie inbouwkeukens.

1968 

Poggenpohl presenteert de eerste massief houten keuken, daarmee de trend

bepalend voor houten keukens van de jaren 70.

1970 

Experiment 70 - de legendarische bolkeuken van Luigi Colani - werpt een

futuristische blik op de woonvisie in het jaar 2000. 

1982 

Het “Dimension 75”-design stelt volledig nieuwe normen bij de vormgeving

van niche-keukens.

1995 

Poggenpohl bereikt een mijlpaal qua efficiëntie met het Grofl-corpussysteem.

De tijdlijn: 

2000 

Presentatie van de +SEGMENTO en +ALU2000 tijdens de Keulse

meubelbeurs. 

2004 

Presentatie van de +INTEGRATION op de Eurocucina in Milaan

2005
Voor +MODO werkt Poggenpohl samen met de gerenommeerde ontwerper 

Jorge Pensi.

2007 

Samen met Porsche Design presenteert Poggenpohl de iconische P‘7340
Design by Studio F. A. Porsche, de eerste en enige “keuken voor mannen”

ter wereld.

2008 

Poggenpohl presenteert samen met Draenert de Dining Desk, die wonen,

koken en communicatie met elkaar verenigt.

2011
+ARTESIO verschijnt op de markt, ontworpen in samenwerking met architect 

Hadi Teherani.

2014 

Voor de samenwerking met Porsche Design brengt Poggenpohl de P’7350
Design by Studio F. A. Porsche op de markt.

2016 

+STAGE presenteert intelligent design voor maximale vormgevingsvrijheid.

2018 

+VENOVO wist op elegante wijze de grenzen tussen keuken en wonen uit. 

Designed by Designstudio neongrün.

Poggenpohl Tijdlijn



Poggenpohl Awards

German Design
Award

German Brand
Award

Red Dot Design
Award

Iconic
Award

Interior Innovation
Award

Good Design
Award

Superbrands
Germany

Designpreis
der BRD

iF Product Design
Award

Wij staan niet stil na innovaties, maar blijven nieuwsgierig,  
stellen beproefde zaken ter discussie, om uit het goede het  
beste te ontwikkelen. Wat hierdoor ontstaat, maakt niet alleen 
onze klanten enthousiast, maar overtuigt ook de jury's van  
gerenommeerde designwedstrijden. Zeer regelmatig winnen  
wij hier de hoofdprijs - en wij zijn dankbaar voor elke  
onderscheiding.

Innovatief &
onderscheiden



Poggenpohl 
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Poggenpohlstr. 1, 32051 Herford, Duitsland
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