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Keukens zijn het hart van het huis en
lekker koken is tot een lifestyle verheven.
Sinds 1973 geven wij vorm aan 
keukenwensen van hoog niveau.

 
Dit document is informatief van aard en geen contractstuk. Ondanks alle 
zorgvuldigheid die we nagestreefd hebben, kunnen hier geen rechten aan 
worden ontleend. 





The Newton
Amsterdam

LEICHT keukens zijn in de hele wereld thuis.

In meer dan 50 landen. Met een export-
percentage van circa 60% is de naam 
LEICHT wereldwijd een synoniem voor 
keukencultuur “Made in Germany”.

Exclusieve showrooms vertegenwoordigen 
het merk in de metropolen van de wereld.

Internationale architecten en ontwerpers 
laten de fi losofi e van de LEICHT keuken in 
hun ontwerpen werkelijkheid worden.

Met LEICHT kunnen keukenliefhebbers 
hun idealen realiseren. In 2015 hebben wij 
LEICHT Amsterdam geopend.

Sinds de opening van onze brandstore 
hebben wij aan zeer spraakmakende 
projecten mogen leveren.

Daarnaast leveren wij in het hoge segment 
aan particulieren.

LEICHT Amsterdam is in vijf jaar tijd 
uitgegroeid tot een begrip in Amsterdam.





Type Studio-S1 bnr P2.3 
Met greep - € 5.000,-

Stelpost - € 7.500,-

Ingrediënten



Stelpost - € 10.000,- 

Ingrediënten

*



Deze impressie is een voorbeeld van de mogelijkheden



Asto en Leicht Amsterdam zijn sinds 2018 
partner van Trees for All.

Wij hebben tot eind 2020 ruim 1.500 bomen 
gedoneerd aan de stichting om te mogen 
planten in Bolivia/Costa Rica.

Na onze evaluatie met Trees for All hebben 
wij besloten om een bos te adopteren in 
Nederland.

Dit omdat wij als organisatie daar meer gevoel 
bij hebben en het daardoor ook tastbaarder 
wordt.

De kosten voor de aanleg van ons eigen bos 
bedragen € 15.000,-

De verwachting is dat wij, in samenwerking met 
Trees for All, met de aanleg van dit bos mogen 
beginnen in 2023.

Dit is dan ook het jubileumjaar van Asto waarin 
wij 50 jaar bestaan.

Een prachtig doel bij een bijzondere mijlpaal 
voor Asto.

Aangenaam ASTO.

Trees for All
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