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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 mijn 
medewerkers 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

14 

Gemar_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   14Gemar_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   14 29-10-2021   10:4129-10-2021   10:41



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

14 

Gemar_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   14Gemar_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   14 29-10-2021   10:4129-10-2021   10:41

15

Gemar_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   15Gemar_pag 13-24_Binnenkijken bij.indd   15 29-10-2021   10:4129-10-2021   10:41



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’ 

17
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Met dank aan
Jos en Janice
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BINNENKIJKEN BIJ
Het is koken met een uitzicht, vanuit de nieuwe woning 
van Frank en Anne. Aan een fris wit kookeiland in een 
decor van warme, natuurlijke tinten eromheen.

Frank en Anne
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Het huis werd nieuw gebouwd. Vrijstaand, met een hoog plafond, een prachtig 
panorama door de glazen wand aan de tuinzijde én met de keuken als het 
centrale, verbindende vertrek in huis. Zakelijk had Frank al vaak contact met Marc 
van Ampting van Gemar Keukens. Zo wist hij dat Gemar de aangewezen partij 
was om hier het perfecte keukenplaatje te realiseren. 
Het werd een keuken in Scandinavische stijl: modern met natuurlijke elementen. 
Het strakke kookeiland – met Bora inductieplaat met geïntegreerde afzuiging, 
Quooker en royale opbergruimte in kasten en grote laden – heeft een werkblad in 
grijs/taupe, de tint die we terugzien in de vloer.

EEN KEUKEN IN 
SCANDINAVISCHE 

STIJL: MODERN 
MET NATUURLIJKE 

ELEMENTEN

21
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De ombouwen van de wandkasten zijn tevens de afscheidingen van 
de naastgelegen zitkamers. ‘De muren staan bewust niet symmetrisch 
tegenover elkaar’, vertelt Frank. ‘Dat zorgt voor een speelser aanzicht. 
Het eikenhout in de kasten is ook een terugkerend materiaal in de hele 
woning. Onder andere in de bijkeuken waarvan de entree naast de kast 
met wijnklimaatkast en koffiehoek zit. Daarin hebben we dezelfde lijn met 
eikenhout doorgetrokken.’

22 
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In de wand aan de overzijde hebben Frank en Anne twee Gaggenau ovens, 
een combi-stoomoven en een grote bakoven. Met aan de rechterkant 
daarvan een grote koelkast en links een grote vriezer.
De keuken is tot in de puntjes afgewerkt met hoogwaardige apparatuur 
van Gaggenau, Bora en Siemens. Gevraagd naar een favoriet item in de 
keuken moet Frank het antwoord dan ook schuldig blijven: ‘Nee, het is het 
héle plaatje waar we ontzettend blij mee zijn. De samenwerking met Gemar 
Keukens was altijd goed afgestemd. De lijntjes met Marc van Ampting zijn 
kort en hij zit overal bovenop. Daar kun je op bouwen.’

‘DE MUREN STAAN BEWUST 
NIET SYMMETRISCH 

TEGENOVER ELKAAR, VOOR 
EEN SPEELS EFFECT’

23
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Met dank aan
Frank en Anne
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DESIGN
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Design (Eng.), (artistiek) industrieel ontwerp; – de stijl, vormgeving van 
een product. Sla het beroemde woordenboek van de Nederlandse taal 
erop na en we concluderen: design is overal. Overal om ons heen in 
de dingen die we net even wat meer waarderen, omdat ze niet alleen 
gemaakt zijn om functioneel te zijn, maar ook om ons comfort te bieden 
en een beetje luxe en exclusiviteit. Om mooi te zijn.

27
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Design maakt het leven mooier. En waar is het leven mooier dan in de 
keuken waar je samen kookt, drinkt, eet, lacht en geniet? Waar je samen 
bent en samen het leven viert. In een sfeer die helemaal naar jouw smaak 
en wensen is gecreëerd en die tot in detail voldoet aan jouw ideaalbeeld. 
En waarin je dagelijks samen met je geliefden en je naasten geniet van de 
schoonheid van de vormen, lijnen en kleuren om je heen.

29
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Houd je van een strakke, minimalistische vormgeving, ontworpen met 
veel oog voor een haarscherp lijnenspel en symmetrie? Dan ziet jouw 
design keuken er zo uit. Prefereer je een warme omgeving, met een 
elegant uitgelichte donkere inrichting? Dat is evengoed mogelijk. Design
keukens zijn er in alle kleuren, stijlen en materialen. Het design is de 
meerwaarde van het verfijnde ontwerp, de verzorgde uitvoering en de 
bijzondere details.
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Je keuken is ruim, sfeervol en royaal uitgerust met innovatieve en hoog
waardige keukenapparatuur die perfect past in het totaalbeeld. De 
afwerking van kasten en laden is bijzonder exclusief, de installatie is tot 
op de millimeter fraai uitgevoerd. De designkeuken is de keuken van nu: 
de open, verbindende ruimte waar meer dan waar ook in huis wordt 
geleefd. Een heerlijke plek om te zijn.
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Een indrukwekkend kookeiland in de open ruimte. Authentieke houten 
gebinten en stalen balken aan het plafond als de stoere omlijsting die de 
stijl van de woning en de keuken benadrukt. Industriële materialen als 
beton en RVS gaan hier als vanzelf samen met natuurlijke elementen als 
de houten vloer of de keramische tegels. 
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Het ontwerp van de industriële keuken is sober en stoer. De sfeer is 
warm en intrigerend door de verschillende lagen die worden gerealiseerd 
met de combinaties van materialen en kleuren. De industriële keuken is 
geen keuken als alle andere. Hij zit vol karakter en eigenzinnigheid en 
blijft boeien en verrassen. Het design is strak en hoogwaardig, maar het 
rauwe randje hoort erbij!
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Een betonlook in antraciet of een lichtere grijstint, een houten front als 
levendige tegenpool van een eiland van blauwstaal of een werkblad 
van RVS. Een vintage fabriekslamp met de bedrading in het zicht, een 
groene tegel in de achterwand, een koper- of bronskleurig accent in de 
aankleding. Alles is mogelijk in de industriële keuken, maar alles blijft in 
balans dankzij de strakke lijnen en de ruimtelijke opzet.
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Industrieel staat voor warmte, duurzaamheid en voor robuuste kwaliteit. 
Ook in de hoogstaande keukenapparatuur staan innovatieve techniek en 
design samen op het hoogste plan. In deze atmosfeer voel je je welkom. 
In je industriële keuken zijn alle voorwaarden geschapen om met je 
geliefden en dierbaren onvergetelijke herinneringen te maken.
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Een moderne keuken in een eigentijdse woning. Eigenlijk zou je keuken 
en woning helemaal niet meer apart moeten benoemen, want wat de 
moderne keuken bij uitstek typeert is dat hij één is met zijn omgeving. 
Kookeiland en kasten zijn geen ‘keukeninterieur’ meer, maar meubels en 
decoratieve elementen in een centrale woonkeuken, de plaats waar het 
gezins- en sociale leven zich afspeelt.
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De moderne keuken is open en ruimtelijk. Het ontwerp wordt geken-
merkt door strakke lijnen, symmetrie en hoogwaardige materialen. De 
apparatuur is van uitmuntende kwaliteit en vooruitstrevend. De greeploze 
kasten en laden geven het aanzicht een rustige uitstraling, hetgeen 
wordt versterkt door de royale opbergruimte die leiden tot een continu 
opgeruimd plaatje. 
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Van een warme zwarte houtlook tot een minimalistische keuken in 
hoog glans wit. Een uniforme kleurstelling of een speelse melange, een 
gemarmerd of een RVS werkblad, een gouden kraan of alle accessoires 
in zwart. Het kan allemaal. Bedenk: modern klassiek of eigentijds landelijk 
zijn óók fraaie variaties op de moderne keuken. Stijl en indeling sluiten 
naadloos aan bij de sfeer van jouw woning. Het is een genot om hier te 
koken en te zijn.
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De moderne keukenapparatuur verbindt gebruiksgemak en esthetiek. De 
slimme techniek in de ovens en het koffieapparaat stemmen de bereiding 
perfect op jouw smaak af, kokend water is altijd direct aanwezig en 
dankzij de kookveldafzuiging in je inductieplaat is die plompe afzuigkap 
definitief verleden tijd. En het design past perfect in je interieur. Die grote 
Amerikaanse koelkast en de wijnklimaatkast zijn zelfs ontworpen om op 
te vallen. Daar wil je graag zijn, daar leef je met elkaar.
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LANDELIJK
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Waar het leven ongecompliceerd en mooi is, waar je onovertroffen 
genieten kunt van eerlijke en heerlijke producten. Waar het uitzicht naar 
buiten wijds is en waar het binnen altijd warm en gezellig is. De landelijke 
keuken is waar je heerlijk aanschuift met je gezin, je familie en je vrienden 
en simpelweg geniet van het leven.
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De landelijke keuken is geladen met een gloedvolle ambiance. De 
robuuste natuurlijke materialen ademen warmte. De houten kasten en 
laden stralen levendig heid uit, het dikke natuurstenen blad op het kook
eiland en het aanrecht kan een stootje hebben. Je opent de deuren met 
een stevige greep en die gezellige tegels maken het plaatje helemaal af. 
Je kunt de heerlijke appeltaart in de oven al bijna ruiken…
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Hier mogen de pannen lekker lang op het vuur staan, hier hoeft de styling 
niet té strak te zijn. Het zijn juist de uitgelichte nisjes en plankjes die 
de landelijke keuken zijn karakter geven. Maar de eigentijdse landelijke 
keuken gaat wel met zijn tijd mee! De natuurlijke materialen zijn sterk en 
duurzaam en de keukenapparatuur is Akwaliteit. Het is een feest om 
hier prachtige diners te bereiden en die te laten begeleiden door een 
uitstekende wijn – op de juiste temperatuur! – uit de wijnklimaatkast.
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Wát een ruimte om te koken, om te bewegen en om met elkaar rond 
het keukeneiland of de eettafel te zitten. De voorjaarsdagen lijken hier 
eindeloos te duren en in de winter smaken de koffie en de wijn hier 
zaliger dan ooit na een uitgebreide maaltijd. Het comfort, de technologie 
van de beste apparatuur, de tot in perfectie uitgevoerde montage; hier 
wil je nooit meer weg…
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BINNENKIJKEN BIJ
Een stoere keuken, warm en gezellig dankzij de sfeervolle natuurlijke kleuren 
en materialen. Hij past perfect in de ambiance van de woning van Judith en 
Ramon, een oud boerderijtje met een Engelse kap uit 1927.
‘Ramon kent Marc van Ampting al lang en wij hadden veel positieve 
verhalen gehoord over de service van Gemar Keukens en de prijs-kwaliteit-
verhouding’, vertelt Judith. ‘Dus we hebben niet getwijfeld. We hadden 
ideeën over onze nieuwe keuken en die hebben we aan Marc voorgelegd.’

Judith en Ramon
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Het werd een mooie keuken met een diepe zwarte houtnerf voor de stoere 
uitstraling, nog eens versterkt door het stevige dekton keukenblad met een 
betonlook. Het zeven meter lange aanrecht vroeg wel om een onderbreking 
en daarvoor viel het oog van Judith en Ramon in de showroom van Gemar 
Keukens op een fornuis van SMEG. ‘Heel erg gaaf. Die past bij de robuuste 
sfeer van de hele keuken. Dat is ook de reden waarom de schouw boven 
het fornuis, met de afzuigkap erin, is verbreed. Anders was die een beetje 
iel in het totaalplaatje.’ De schouw is afgewerkt met hetzelfde hout als de 
rest van de keuken.

EEN DIEPE ZWARTE HOUTNERF VOOR 
DE STOERE UITSTRALING, VERSTERKT 
DOOR HET DEKTON KEUKENBLAD MET 
EEN BETONLOOK
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In de hoge kasten hebben Judith en Ramon ook voor ovens van SMEG 
gekozen, een combi-stoomoven en een combimagnetron. ‘En we zijn erg blij 
met de Quooker. We drinken veel thee, dus dat is echt een uitkomst.’ Naar 
de juiste  greepjes aan de kasten en laden zochten ze wat langer. ‘Ik kwam 
de greepjes die ik wilde uiteindelijk tegen in een magazine’, zegt Judith. ‘Marc 
heeft toen geholpen met zoeken en heeft ze voor ons besteld. Zijn service is 
erg prettig: hij denkt met je mee en is heel flexibel.’
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Gemar Keuken tekende in deze keuken ook het barretje in, waarvan het 
gezin erg veel gebruik maakt. Ook in een mooie robuuste houten stijl. ‘Marc 
kon ons er zelf niet aan helpen, maar adviseerde ons wel bij het vinden van 
een leverancier waar we inderdaad zijn geslaagd. We zitten er veel en het is 
een ideale plek om thuis te werken ook. Je kunt er staand werken en lekker 
naar buiten kijken. Het maakt het plaatje compleet.’

‘HET SMEG-FORNUIS 
PAST BIJ DE ROBUUSTE 

SFEER VAN DE HELE 
KEUKEN’
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Met dank aan
Judith en Ramon

78 

Gemar_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   78Gemar_pag 73-84_Binnenkijken bij.indd   78 30-10-2021   09:1430-10-2021   09:14

BINNENKIJKEN BIJ
Het samenvoegen van de vroegere serre en keuken bood Amanda en 
Theo de ruimte om hun oude hoekkeuken te transformeren tot een echte 
leefkeuken.

Amanda en Theo
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‘Je kent de keuken echt niet meer terug’, zo kijken ze enthousiast terug op 
de metamorfose die in samenwerking tot stand gebracht werd met Gemar 
Keukens. ‘We hadden een muur tussen de serre en keuken staan. Marc 
van Ampting van Gemar kwam met het voorstel om die weg te halen. Dan 
zouden we meer dan voldoende ruimte hebben voor een groot kookeiland 
met een grote apparatenwand, liet hij zien. Dat hebben we gedaan.’

‘LICHT TREKT MENSEN AAN. 
WE ZITTEN ZELF DAN OOK 
VEEL IN DE KEUKEN, VAAK 

TOT LAAT IN DE AVOND’
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‘Je kent de keuken echt niet meer terug’, zo kijken ze enthousiast terug op 
de metamorfose die in samenwerking tot stand gebracht werd met Gemar 
Keukens. ‘We hadden een muur tussen de serre en keuken staan. Marc 
van Ampting van Gemar kwam met het voorstel om die weg te halen. Dan 
zouden we meer dan voldoende ruimte hebben voor een groot kookeiland 
met een grote apparatenwand, liet hij zien. Dat hebben we gedaan.’

‘LICHT TREKT MENSEN AAN. 
WE ZITTEN ZELF DAN OOK 
VEEL IN DE KEUKEN, VAAK 

TOT LAAT IN DE AVOND’
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Onder het donkere plafond en binnen de donkere puien kozen Amanda en Theo voor een 
donkere, antraciet keuken met een modern, strak design. ‘Daarmee zijn we achteraf ontzettend 
blij. We hebben een vloer met een lichte houtlook en er valt zó veel licht binnen dat het heel 
goed combineert. Licht trekt mensen aan. We zitten zelf dan ook heel veel in de keuken, vaak 
tot laat in de avond.
Het werkblad op het kookeiland vormt het lichte contrast met de rest van de keuken. ‘Het is 
composiet. Krasvast, keihard en met een nerf eroverheen. We hebben het uitgezocht bij de 
fabrikant. Je ziet er niks op’, zegt Theo tevreden. Veel plezier hebben ze ook van de Quooker en 
de Bora inductieplaat met geïntegreerde afzuiging die uitstekend functioneert.
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‘DE KOFFIEMACHINE IS ÉCHT 
EEN AANRADER; HIJ WERKT 

ONTZETTEND GOED EN IS 
MAKKELIJK TE BEDIENEN’

In de hoge achterwand zitten de heteluchtoven (links), de combimagnetron (rechts) en het 
koffieapparaat mooi op lijn. ‘De koffiemachine is écht een aanrader. Vooraf dachten we: gaan 
we die echt zoveel gebruiken? Maar hij werkt ontzettend goed en is makkelijk te bedienen. 
Cappuccino, latte macchiato: je kunt alles eruit halen. En hoe sterk je je koffie het liefst drinkt 
slaat hij op in het geheugen.’
Kookeiland en kast bieden gezamenlijk volop bergruimte, met speciale vermelding voor de hoge 
apothekerskast rechts in de achterwand. ‘Mooi en greeploos’, zo overziet Amanda het geheel. 
‘En de hele keuken is van Fenix materiaal gemaakt. Je ziet er haast niks op. En heb je een keer 
een krasje of vingerafdrukken, dan veeg je die zo weer weg. Ideaal.’
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Kookeiland en kast bieden gezamenlijk volop bergruimte, met speciale vermelding voor de hoge 
apothekerskast rechts in de achterwand. ‘Mooi en greeploos’, zo overziet Amanda het geheel. 
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Met dank aan
Amanda en Theo
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