
kunnen wij u verleiden...

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



kunnen wij 
u verleiden...

Wij ontwerpen niet enkel keukens 

maar ook complete interieurs.  

Steeds vanuit het oogpunt u een 

creatieve totaaloplossing aan te 

bieden voor uw specifieke wensen 

inzake wonen, leven, werken en...

genieten.

Evenals bij onze keuken- 
brochure zijn ook hier 
alle interieurs  stuk voor  
stuk eigen realisaties, zo- 
wel qua ontwerp als qua  
uitvoering. 
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kunnen wij u verleiden...
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Deze ruimte imponeert 

door zijn soberheid. 

Sober jawel, maar zeker 

niet saai. Het strakke lijnen-

spel laat je in één oogop-

slag zien hoe helder deze 

ruimte is (her)verdeeld.

Uitgaande van het motto 

“Minder is meer” is hier 

gekozen voor de maxima-

le beleving van de aan-

wezige ruimte zonder in te 

boeten aan functionaliteit.
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kunnen wij  
u verleiden... DMK interior is uiteraard uw  

aangewezen partner bij de  
(her)inrichting van een  
commerciëel pand. 
Met onze creatieve blik  
geven wij u een frisse kijk   
op onvermoede mogelijkheden.



kunnen wij  
u verleiden
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Een kleine 

ruimte inrichten 

vraagt meer 

doordachte 

planning en 

vaak ook een 

creatievere kijk 

op de (verbor-

gen) mogelijk-

heden van die 

beschikbare 

ruimte. 

En als je ‘t ons vraagt hoef je zelfs niet 

echt compromissen te sluiten. 

Bij DMK interior zoeken wij net zolang 

tot alles wat op uw verlanglijstje staat 

inzake een nieuwe badkamer bijvoor-

beeld, kan gerealiseerd worden.  Zon-

der dat je daarbij de indruk krijgt dat 

alles er is ingestouwd. Integendeel, wij 

gaan bij onze creaties steeds voor het 

gevoel van “ruimte-te-over” !



kunnen wij  
u verleiden...

	
	 12	 13

Lichtheid en openheid. 

Dàt is wat elke (bad)kamer weer ruimte geeft. 

Weg dat benauwende, dat benepen gevoel waar 

zoveel (bad)kamers - en hun gedbruikers - onder lijden. 

DMK interior creëert voor u een ruimtebeleving die op zich al relaxerend werkt.

Pure wellness, onze badkamer-creaties.

Pure wellness,  

onze badkamer-creaties,

mede dankzij slimme details

in de afwerking.



kunnen wij  
u verleiden...
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“Home-offices”,  

een kolfje naar de hand van  

DMK interior.

Bij dergelijke opdrachten kiezen we 

voor sobere lijnen en kleuren  

met hier en daar warme nuances.

  Functionele creaties  

met een esthetische meerwaarde,

om u te dienen.
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kunnen wij  
u verleiden...

“Mag het ‘n ietsje meer  

zijn?” 

Zeker waar het om nuttige 

opbergruimte gaat wordt  

deze vraag steevast met  

een volmondig“ja” be- 

antwoord.  

Een royale ruimte creëren 

met ‘n minimum aan plaats,

da’s de creatieve verrassing 

waar DMK interior keer op  

keer voor zorgt.



	

kunnen wij u verleiden...
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Interieurs vol licht en kleur, mét functies die har-

monieus in mekaar overvloeien, dat is wat uw 

leefruimte eigentijds en boeiend maakt. 

En ook hier geldt: dromen = durven = doen!
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Sfeervolle én efficiente 

oplossingen voor het 

klassieke probleem van 

(nijpend) plaatsgebek.

DMK interior maakt er  

een erezaak van om ook 

kleinere kamers in sfeer en 

functie te doen herleven 

door slimme en creatieve

vondsten. 

Voel je liever hout dan 

wel steen onder je blote 

voeten? Maakt niet uit. 

Deze houten voetplank 

glijdt moeiteloos heen 

en weer binnen de op-

staande randen van de 

douchebak.  

Een slim ideetje toch.
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Hoe krapper de beschikbare ruimte, hoe meer wij ons uitge-

daagd weten. Zo kunnen voorzien in het comfort van een la-

vabo in een piepkleine slaapkamer..., of een zee van opberg-

ruimte creëren onder het bed in een kamer waar voorts geen 

kast kan staan..., tot het vinden van massa’s stockeerplaats in 

een gang die, wat dat betrof, voordien geheel onbenut bleef. 

Onze drang naar perfectie in uitvoering gaat bovendien hand 

in hand met een stevig onderbouwd gevoel voor stijl.



kunnen wij u verleiden...
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Zonder woorden.



	

kunnen wij  
u verleiden...
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U bent op zoek naar iets  

anders. iets bijzonders.  

Wat zijn je stoutste dromen? 

Daar gaat het om. 

Samen met DMK interior kan 

je die dromen konkreet  

maken in een spraakmakend 

interieurconcept dat de con-

venties ver achter zich laat.  

Een interieur waar ùw  

persoonlijkheid primeert.



Aldo & Thierry Timmermans

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

in onze toonzaal kan u steeds 

terecht op volgende uren:

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. 
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K E U K E N S • I N T E R I E U R S • D R E S S I N G S • B A D K A M E R S • B U R E A U S 



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


