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GEMAR IS 
TOONAANGEVEND  
IN DE REGIO
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Uw persoonlijke wensen inspireren ons tot creatieve ontwerpen, al 43 jaar! Na 
twaalf jaar in loondienst te hebben gewerkt bij Gemar heb ik, eigenaar Marc van 
Ampting, in 2003 de zaak overgenomen van de vorige eigenaar. Samen met 
medewerkers Olaf en Joris realiseren wij de fraaiste keukens in iedere gewenste 
stijl. In februari 2017 zijn wij verhuisd van Milsbeek naar ons huidige pand in 
Cuijk. Hier hebben wij een volledig nieuwe showroom gerealiseerd met diverse 
fraaie opstellingen. Hier kunt u volop inspiratie opdoen en de meest actuele 
vernieuwingen op keukengebied bewonderen.

WIJ LEVEREN
MAATWERK

Marc van Ampting, Gemar Keukens, Cuijk
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Gemar Keukeninterieurs is toonaangevend in de regio. Als keukenspeciaalzaak 
heeft Gemar in de loop der tijd een bijzonder goede reputatie opgebouwd. Veel 
nieuwe klanten weten ons te vinden door aanbevelingen van klanten, aan wie wij 
een nieuwe keuken hebben geleverd of waar een renovatie plaatsvond. Daarnaast 
ontvangen wij goede klantbeoordelingen via Klantenvertellen.nl. Door iedere dag 
volop met ons vak bezig te zijn en regelmatig onze showroom van de nieuwste 
ontwikkelingen op keukengebied te voorzien, kunnen wij de klant optimaal 
informeren en inspireren.
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Samen met u proberen wij de mooiste en best passende invulling voor 
uw keukenruimte te realiseren. Hiervoor wordt ruim de tijd genomen.  
We willen u immers van het beste advies voorzien en een prettige relatie 
met u opbouwen. In het hele traject heeft u altijd één contactpersoon, van 
advies tot en met de oplevering van de nieuwe keuken. Daardoor zijn de 
lijnen kort en kan snel geschakeld worden om eventuele problemen meteen 
op te lossen. Het resultaat mag er zijn: een prachtige keuken voor jarenlang 
woon- en kookplezier!

UW WENSEN 
INSPIREREN ONS 

TOT CREATIEVE 
ONTWERPEN
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Gemar heeft een breed assortiment en biedt diverse keukenstijlen in elke 
gewenste kleur en materiaal. We zijn gespecialiseerd in Italiaanse keukens. 
De trend van de laatste jaren is strak en minimalistisch; die is dan ook 
duidelijk zichtbaar in onze showroom. Wij kijken verder dan standaard-
oplossingen en leveren maatwerk. Onze specialisten wijzen u graag op de 
ergonomie, veiligheid, het bedieningsgemak en de nieuwste technieken in 
uw keuken.
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Wij kunnen u een compleet pakket aanbieden, in nauwe samenwerking met 
onze vaste partners. Dit begint met de demontage van de huidige keuken 
en vervolgens het verleggen van de leidingen, de aanpassingen in de 
meterkast, stukadoor- en schilderwerkzaamheden en uiteraard de montage 
van de nieuwe keuken. Ook hierin onderscheidt Gemar Keukeninterieurs 
zich door service en kwaliteit. Gedreven door originaliteit en gevoel voor 
schoonheid realiseren wij zo voor u een droomkeuken!
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BINNENKIJKEN BIJ
‘We hebben een moderne keuken van Gemar Keukens, met een mooie 
uitstraling, op maat en helemaal naar wens!’

Jos en Janice
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Via vrienden kwamen Janice en Jos terecht bij Gemar Keukens in Cuijk. 
Janice kwam beslagen ten ijs. Ze had al een totaalplaatje in haar hoofd. 
Een keuken die ergonomisch was doordacht én op schaal was getekend. 
Dat was geen enkel probleem voor Gemar Keukens. ‘Ze dachten goed 
met ons mee en realiseerden precies wat we voor ogen hadden. Daar 
waren we erg blij mee.’ Jos vertelt: ‘Wat ik erg mooi vind aan onze keuken, 
zijn de ingebouwde kasten. Ze zijn helemaal op maat gemaakt en hebben 
een strakke uitstraling, onder andere door de symmetrische verdeling van 
apparatuur.’

DE KEUKEN IS 
ERGONOMISCH 
DOORDACHT
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Janice staat geregeld met passie te kokkerellen. Vooral de Italiaanse keuken 
is erg in trek. Daartoe heeft ze de beschikking over een ruim werkblad en 
uitstekende keukenapparatuur. ‘Ik maak met veel plezier gebruik van de 
inductiekookplaat met geïntegreerd afzuigsysteem – in een handomdraai 
schoongemaakt! – en van de twee ovens. Zo hoef je niet te wachten tot 
het ene gerecht klaar is, om het andere gerecht in de oven te doen. Erg 
makkelijk.’
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De moderne zwarte keuken is ruim genoeg voor Jos om een handje mee 
te helpen of om er gezellig bij te staan als Janice aan het koken is. Janice 
vertelt: ‘Ook ’s avonds heeft de keuken een fijne uitstraling. Als we in de 
woonkamer zitten, gaan de spotjes in de keuken aan en dat geeft een 
huiselijke sfeer. Zo is onze keuken naast een prettige werkplek een mooi en 
gezellig designstuk!’

‘OOK ’S AVONDS 
HEEFT DE KEUKEN EEN 

FIJNE UITSTRALING’ 
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Met dank aan
Jos en Janice
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BINNENKIJKEN BIJ
‘We hebben een droomkeuken en -badkamer, 
dankzij Gemar Keukens!’

Robbie en Kim
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Gemar Keukeninterieurs is geen onbekende voor Kim en Robbie. 
Al tweemaal eerder kochten ze een keuken bij Gemar. Ze hoefden dus 
niet lang na te denken om hier opnieuw een keuken te kopen. ‘Bij Gemar 
luisterden ze goed naar onze wensen. Ook waren ze flexibel in het bedenken 
van oplossingen.’ Opvallend zijn de kranen van geborsteld messing in 
hun huis, die mooi passen bij zowel het wit marmeren aanrechtblad in de 
keuken als de zwart marmeren wastafel in de badkamer.

DE ZONNIGE 
KEUKEN HEEFT 

EEN INDUSTRIËLE 
UITSTRALING 
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De lichte, zonnige keuken heeft een industriële uitstraling door de lichtgrijze fronten en stalen deuren 
met glas. Opvallend is het grote gasfornuis. ‘In onze oven maken we altijd zelf granola. Doordat 
de oven zo groot is, hebben we meteen drie voorraadpotten vol. Granola maken we met noten, 
kokossnippers, honing en rozijnen. Heerlijk voor in de kwark!’ Robbie en Kim beschikken verder over 
een ingebouwd koffiezetapparaat en een stoomoven. ‘We zijn daarmee nog aan het experimenteren, 
maar het eten uit de stoomoven is wel ontzettend lekker’, zegt Kim. In de moderne keuken heeft 
Kim genoeg ruimte om samen met de kinderen koekjes te bakken of samen te eten. Kim bevestigt: 
‘De keuken is meer dan een plek om te koken. Het is echt een leefkeuken. Soms zitten we urenlang 
aan tafel te kletsen, spelletjes te doen of we lezen, met een heerlijk kopje cappuccino in de hand.’
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De badkamer van Robbie en Kim is stijlvol ingericht met een zwartgrijze kast, 
een ruime inloopdouche met gouden regendouche, een zwart marmeren 
wastafel én gouden kranen. Deze kranen van geborsteld messing passen 
uitstekend bij het zwarte marmer. Een smaakvolle combinatie. ‘De wastafel 
is ronduit fantastisch’, zegt Kim. Ze besluit: ‘Net zoals van de keuken 
genieten we dagelijks van de badkamer.’

 ‘DE ZWART 
MARMEREN 

WASTAFEL IS 
GEWELDIG MOOI’ 
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Met dank aan
Robbie en Kim
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DESIGN
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Wat is design? Dat heeft op z’n minst te maken met originaliteit, met 
extra waarde en betekenis toevoegen aan het ontwerp. Je designkeuken 
voegt ook waarde toe aan je leven, je huis en je interieur. Elke dag weer 
geniet je van de exclusiviteit en het comfort van een luxueuze keuken. In 
een stijlvolle ambiance vloeien koken en wonen in elkaar over. 
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Je pakt een wijntje uit de wijnklimaatkast en schenkt je gasten in. Aan het 
keukeneiland schuiven zij aan of ze helpen een handje mee in de ruime 
keuken. Maar net zo lief kom je na een dag hard werken even tot rust: op 
deze plek stijg je uit boven het geroezemoes van je leven. Je geniet van 
de schoonheid van materialen, van vormgeving en van kleuren.
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Jouw designkeuken kenmerkt zich door krachtige lijnen, een perfecte 
routing en indeling. Mooie details, een nette afwerking, verfijnde vorm
geving en bijzondere verlichting komen samen in een smaakvol resultaat. 
Geen dertienineendozijn, maar origineel en onderscheidend: dat is 
jouw designkeuken.
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In jouw designkeuken zwaait minimalisme de scepter. Tegelijk gaan 
innovatie en kwaliteit uitstekend samen. Je voelt meteen: een ideale 
kook omgeving om heerlijke gerechten op tafel te kunnen zetten. Met de 
laatste snufjes op het gebied van keukenapparatuur. Je kan bijvoorbeeld 
met je mobiel de oven op afstand aanzetten. Gemak dient de mens, of 
liever gezegd dient jóú.
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INDUSTRIEEL

37

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   37pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   37 28-09-20   15:0928-09-20   15:09



Een warme gloed doortrekt je huis. Stoer, eenvoudig en sober is het 
interieur. Dat komt vooral door natuurlijke materialen als hout, metaal en 
beton. Oorspronkelijke details maken het plaatje af. Je industriële keuken 
is robuust van karakter, net zoals jijzelf. Een tikkeltje eigenzinnig, maar 
wel verfijnd. Hier voel je je thuis. 
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De industriële keuken is niet te plaatsen in een hokje: soms is deze 
keuken helemaal zwart of donkergrijs. Maar dan ineens popt roestbruin 
of olijfgroen op. Onderdelen van blauwstaal, rvs, koper of leer geven 
de industriële keuken een speels effect. De maatvoering is doordacht. 
Iedere dag dat je je keuken binnenloopt, ben je weer verrast: wat mooi!

41

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   41pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   41 28-09-20   15:1028-09-20   15:10



42 

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   42pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   42 28-09-20   15:1028-09-20   15:10

43

pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   43pag 37-48_STIJL Industrieel.indd   43 28-09-20   15:1128-09-20   15:11



In jouw industriële keuken is alles op elkaar afgestemd. De routing klopt, 
het werkblad is diep, alles is op maat. De fronten en het keukenblad zijn 
duurzaam gemaakt, met een passie voor schoonheid en vakmanschap. 
Authentiek, maar wel strak en modern, soms met een knipoog naar de 
tijden van weleer. Ambachtelijk en stijlvol.
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Details maken het robuuste karakter van jouw industriële keuken zachter, 
of zetten dat juist aan. Helemaal passend bij jou en je huis. Dat kunnen 
de grote vloertegels zijn of de bijzondere verlichting, maar ook een roze 
wand. De keukenapparatuur is hoogstaand, innovatief en kwalitatief. 
Een uitnodiging om het beste in jezelf als kok naar boven te halen.
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MODERN

49
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Je keuken past bij je huis: strak en modern. In een lichte kleur of juist in 
donkergrijs en zwart, met een mooie belijning en vanzelf veel kookgemak. 
Een plek waar functioneel en eigentijds wonen elkaar ontmoeten. Precies 
zoals je zelf wilt leven. Gestructureerd, maar wel sfeervol. Waar veel 
ruimte is om lekker te koken. Een gezellige plek, waar gezin of vrienden 
graag aanschuiven aan het keukeneiland.
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Een rustige uitstraling is belangrijk in een moderne keuken. Het leven is 
immers al druk genoeg, dan is het fijn als het thuis opgeruimd is. Met veel 
bergruimte en greeploze kasten en laden. Een uitgekiend lijnenspel zorgt 
voor een strak geheel. Een verrassend detail of een gezellige nis maken 
jouw keuken zo heel persoonlijk.
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Een houten kastenwand, een goudkleurige Quooker of een marmeren 
keukenblad: het kan allemaal in een moderne keuken. De basis is 
namelijk dezelfde: grote vlakken, een strakke belijning, veel comfort en 
een luxe uitstraling. Zo ontstaat een harmonieus geheel, passend bij je 
huis en interieur. Een plek waar je dagelijks graag vertoeft, een plek waar 
je tot rust komt.
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Hoogwaardige apparatuur maken jouw moderne keuken compleet. Denk 
aan een stoomoven, een oven met een zelfreinigend systeem of een 
wijn klimaat kast. Het is heerlijk kokerellen op een ruim werkblad of kook
eiland. De inductiekookplaat verwarmt snel. Er hangt geen ontsierende 
afzuigkap, maar het afzuigsysteem is verwerkt in het plafond of de 
kookplaat. In deze prachtige ambiance is koken nóg leuker geworden.
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LANDELIJK
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Laten we eerlijk blijven: de appeltaart met noten geurt niet alleen heerlijk 
in een landelijke keuken. Maar jouw landelijke keuken nodigt wel uit tot 
het maken van smakelijke taarten en gerechten met verse producten van 
het land. Koken is een feestje in deze gemoedelijke en sfeervolle keuken.

62 

pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   62pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   62 01-10-20   10:3301-10-20   10:33

63

pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   63pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   63 01-10-20   10:3301-10-20   10:33



64 

pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   64pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   64 01-10-20   10:3301-10-20   10:33

De deuren naar de tuin staan open. Je haalt diep adem en geniet. In 
jouw landelijke keuken komen ontspannen koken en gezelligheid samen. 
Een sfeervolle plek waar het fijn is met je gezin, familie en vrienden. Waar 
ruimte is voor elkaar, waar een ieder zichzelf kan zijn. Als het even kan 
met een lekker stukje taart of een overheerlijke quiche.

65

pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   65pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   65 01-10-20   10:3901-10-20   10:39



66 

pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   66pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   66 01-10-20   10:3901-10-20   10:39

67

pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   67pag 61-72_STIJL Landelijk.indd   67 01-10-20   10:4101-10-20   10:41



Een landelijke keuken kenmerkt zich door authentieke materialen en 
soms onbewerkt hout. Een originele kraan, aparte grepen, een robuust 
fornuis en een keukenblad van hardsteen. Soms met stoere tegels op 
de vloer, of een bloembehang en Friese witjes op de wand. Het is jouw 
keuken, jij mag het zeggen. Wij adviseren en begeleiden je graag.
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Warm en modern is jouw woonkeuken de spil in je huis. Je beschikt 
over ruime kasten en vanzelfsprekend een ruim werkblad. De landelijke 
keuken met strakke elementen is van alle gemakken voorzien, de 
technologie van de keukenapparatuur is hoogstaand. In deze gloedvolle 
ambiance komen lekkere gerechten bijna vanzelf tot stand: je hoeft ze 
alleen maar in te koppen.
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Onze modern-landelijke keuken van Gemar Keukens brengt ons veel 
gebruiksplezier! Hij voldoet aan al onze wensen.’

Walter en Monica
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‘De samenwerking met Gemar Keukeninterieurs in Cuijk verliep erg fijn. Olaf 
Bongers van Gemar Keukens nam de tijd voor ons, dacht goed mee, gaf 
waardevolle adviezen en toonde verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld 
aan materialen. Ook de installatie en oplevering verliepen prima. Een van de 
medewerkers is regelmatig komen kijken of het allemaal wel goed ging. Ons 
huis is compleet nieuw gebouwd; de keukenplannen waren al bekend. Dit 
betekende dat de architect en Gemar Keukens moesten samenwerken, en 
dat ging gelukkig soepel. De gezamenlijke inzet resulteerde in een modern-
landelijke woonkeuken, waar we met veel plezier wonen, koken en eten’, 
aldus Monica.

‘GEMAR NAM DE 
TIJD VOOR ONS’
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Vooral het grote keukeneiland, de ruime opstelling van de keuken en het 
comfort en gemak, vinden Walter en Monica erg prettig. ‘Het keukenmateriaal 
is makkelijk in onderhoud,’ vult Monica lachend aan: ‘Je hoeft niet zoveel te 
poetsen omdat je vrijwel niets op de keukenkasten ziet, dus dat geeft ook 
weinig stress!’ De keuken voorziet in heel veel opbergruimte. Tegelijkertijd heeft 
de keuken een sfeervolle uitstraling. Niet alleen door de landelijke ambiance, 
waarbij de balken in het oog springen, maar ook door de speelse opzet van 
de koffiecorner en de sfeervolle verlichting in zowel de koffiecorner als onder 
het kookeiland.
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De keuken beschikt voorts over uitstekende keukenapparatuur, zoals een 
combi-stoomoven, combi-oven en een inductiekookplaat met geïntegreerd 
afzuig systeem. Monica: ‘Ik kook graag, vooral bewuste maaltijden meerdere 
keren per dag, en dan is de stoomoven een uitkomst. Daarin kun je boven-
dien het eten opwarmen, zonder dat te veel vitaminen verloren gaan.’ Zo 
is in alle opzichten de woonkeuken geslaagd: mooi, sfeervol, gebruiks-
vriendelijk en functioneel. ‘We zijn zeer tevreden’, zegt Monica bevestigend. 

‘ONZE WOON KEUKEN 
IS SFEERVOL, MOOI 

EN FUNCTIONEEL’
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Met dank aan
Walter en Monica
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BINNENKIJKEN BIJ
‘Onze keuken ziet er strak uit, in een prachtige matzwarte kleur, voorzien 
van alle gemakken. We zijn honderd procent tevreden over onze keuken, 
die Gemar Keukens perfect heeft opgeleverd.’

Edwin en Nicolien
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‘We zijn voor een mooie keuken eerst bij drie andere keukenzaken gaan 
kijken, maar we slaagden niet. Toen kwamen we terecht bij Gemar Keuken-
interieurs in Cuijk. Het eerste contact met eigenaar Marc van Ampting 
verliep meteen fijn. De service, het meedenken en het creatieve ontwerp 
waren erg goed. Dat wat hij presenteerde tijdens het hele proces, gaf veel 
vertrouwen in zijn deskundigheid. We genieten dagelijks van een mooie, 
moderne keuken, die erg goed past bij ons huis en interieur’, vertelt Edwin.

DE ZWARTE KEUKEN 
VAN HOOGSTAANDE 

KWALITEIT IS ZEER 
COMPLEET
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De moderne zwarte keuken van hoogstaande kwaliteit is zeer compleet, 
een ideale omgeving voor met name Nicolien, die graag de heerlijkste 
gerechten op tafel zet. Ze kan daartoe beschikken over uitstekende keuken-
apparatuur, zoals een inductiekookplaat, stoomoven en combimagnetron. 
De apparatuur is mooi symmetrisch geplaatst in de kastenwand, naast een 
handige nis. Deze nis geeft de keuken een gezellige uitstraling in het verder 
strakke design. Het keukenblad is zeer duurzaam, van het merk Dekton, 
sterker dan composiet en met een betere slijtvastheid dan graniet. Na 
afloop van het kokkerellen hebben Nicolien en Edwin alles in een ommezien 
opgeruimd, dankzij de enorme hoeveelheid opbergruimte. 
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‘NIETS DAN LOF 
VOOR ONZE KEUKEN 
ÉN GEMAR KEUKENS’

Edwin: ‘Ik ben projectleider in de woningbouw en ik zie geregeld nieuwe 
keukens voorbij komen. Uit ervaring kan ik zeggen dat Gemar Keukens 
een prachtige keuken heeft afgeleverd, netjes en strak. Ook werkt Marc 
heel snel. Bij andere keukenzaken kan het soms een tijdje duren voordat 
ze eventuele problemen oplossen. Wij hadden twee opmerkingen tijdens 
de installatie en nog diezelfde dag kwam Marc langs om het een en ander 
te wijzigen. Kortom, niets dan lof voor onze keuken én de installatie en 
oplevering door Gemar Keukeninterieurs BV.’ 
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Met dank aan
Edwin en Nicolien
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