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Het leven is te kort
om naar je spullen
te zoeken!

Inhoud
Een opgeruimd huis maakt iedereen gelukkig. In je drukke leven is dat
echter een hele uitdaging, daarom helpen we je graag een handje!
De ORGALUX lade-indelingen creëren orde en rust in elk meubel en in
alle leefruimtes. Gedaan met zoeken, want alles krijgt een vaste plaats.
Zo bewaar je het overzicht en heb je meer tijd voor de leuke momenten
in je leven!

Opgelet:
Hou er rekening mee dat de artikelcodes in deze brochure maat gerelateerd zijn.
Mogelijk heeft u een andere set nodig!
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1.

Lekker
ontbijt

ORGALUX in je keuken
Onvoorstelbaar wat er ’s ochtends allemaal in de
keuken gebeurt om het hele gezin van een gezond
ontbijt te voorzien!
Maak het jezelf gemakkelijk en leg bijvoorbeeld alle
benodigdheden voor het ontbijt bij mekaar. Zo
bespaar je al heel wat tijd in de ochtend-rush.

Maak je eigen granola

1. BH5050B1
2. CUFL2STK

2.

Bereiding

40 g amandelen

†

40 g hazelnoten

†

40 g pijnboompitten

†

40 g sesamzaad

†

4 eetlepels plantaardige olie

†

4

250 g havermout

†

Je kan de granola perfect bijhouden in een goed afgesloten pot. Maak
een grotere portie in het weekend en geniet de hele week van een snel en
heerlijk ontbijt!

†

Verwarm de oven voor op 150°C. Hak de amandelen in grove stukken.
Meng de havermout met de noten en zaden. Vervolgens meng je hier de
olie en de honing onder. Verdeel nu alles op een met bakpapier beklede
bakplaat en zet het 30 minuten in de oven. Roer na ongeveer 15 minuten
even om.
Serveer de (afgekoelde) granola met yoghurt en vers of g
 edroogd fruit.
Mag het wat meer zijn? Werk af met donkere chocolade voor een zoete
toets.

Ingrediënten

4 eetlepels honing
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1.

2.

3.

BESTEKINDELING
Dankzij de ORGALUX bestekinde
lingen is de lade overzichtelijk en kan
je snel aan de slag in de keuken. Alles
heeft zijn plek, mooi geordend zodat
je snel vindt wat je zoekt.

1. BA5590O2
2. BH6050B1
3. BO5090S2
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1.

2.

MESSENBLOK
De ORGALUX messenhouder geeft messen
een veilige en overzichtelijke plaats in je
lades. Scherpe messen liggen stabiel en
zijn goed bereikbaar.

1. BA5080S6
2. BA5060W6
TA50MESW - Messenblok in kader
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†

Geniet van de
kleine dingen
in het leven!
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1.

KRUIDENHOUDER
In de lade voor kruiden heerst orde. De schuine stand van de kleine en grote potjes in de
ORGALUX kruidenhouder zorgt voor een goed
overzicht en snelle bereikbaarheid.
De ORGALUX kruidenhouders vind je in verschillende maten en materialen: roestvrij staal,
eiken- en notenhout.

1. KR1S40TS
2. TOKR45

2.
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1.

1.

BORDENHOUDERS
Dek de tafel in één-twee-drie met behulp van de verstelbare bordenhouders.
Ze houden de borden stevig vast zodat je
ze veilig van de keuken naar de tafel kan
verplaatsen. De grootte van de houder
kan je zelf instellen, afhankelijk van de
grootte van het bord.

1. BHOR4STK - Set van 4 stuks
2. TABHLEGR

2.

OP ELK POTJE
PAST EEN DEKSEL...

Potten en pannen: DWARSRELING

1. RAPP90OG

Wie graag kookt, heeft al snel heel wat potten
en pannen nodig. Plaats ze in een hoge lade
onder het kookvuur om ze snel bij de hand te
hebben. Met een dwarsreling achteraan in de
lade vind je zonder problemen het juiste deksel
bij de juiste kookpot!
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1.

1.

FOLIESNIJDERS

AFVALSORTERING
Met een ORGALUX afvalsortering heb je onmiddellijk
drie of vier afvalemmers binnen handbereik. Plaats ze
in de lade onder de spoelbak. Ze helpen je om snel te
sorteren en te recycleren. Naast de afvalemmers heb je
nog ruimte om schoonmaakproducten op te bergen,
opgeruimd staat netjes!

De restjes van het avondeten zijn vaak een
goede basis voor een heerlijke lunch de
dag nadien.
Met de foliesnijders van ORGALUX is het
een fluitje van een cent om ze snel af te dekken en weg te zetten. Gedaan met folie die
scheurt of kreukt en aan elkaar blijft kleven.
De folie rolt gemakkelijk rond de bijgeleverde
stang waardoor je gemakkelijk het begin van
de folie vindt!

1. TA50FHSW - Dubbele foliesnijder in kader

1. LH5010SW - Met flessenverdeling
TKDE21DG - TKDE14DG - Deksels
2. LH5010OG

2.
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De behoefte aan opbergruimte varieert
volgens de kook- en inkoopgewoontes,
de gezinsgrootte en de levensstijl van
de keukengebruiker.
Omdat keukens gewoonlijk 15 jaar of
langer gebruikt worden, is het belangrijk om al bij de keukenplanning aan
toekomstige behoeften te denken.

DYNAMIC SPACE
Het werk in de keuken bestaat
hoofdzakelijk uit handelingen die
altijd terugkeren. Daarom is het
belangrijk dat de afstanden zo kort
mogelijk gehouden worden en dat
alles zich op de plaats bevindt waar
je het echt nodig hebt.
Om die reden is het zinvol je keuken
in vijf zones op te delen. Zo bespaar
je tijd en afstand!

Tip:
Kies voor een brede lade in plaats van
twee smalle lades en win tot 15% meer
opbergruimte. Door hogere lades met
gesloten zijwanden creëer je tot 55%
meer opbergruimte.

KEUKENZONES
Zone voorraad
Zone opbergen

Dubbelwandige
keuken

L-keuken

Enkelwandige
keuken

Zone spoelen & afval
Zone voorbereiden
Zone koken & bakken

U-keuken
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Eilandkeuken

G-keuken

De vijf keukenzones kunnen in
alle keukens toegepast worden –
onafhankelijk van hun grootte en
vorm.
Bepaalde goederen gebruik je
vaker dan andere. Het is dan ook
niet meer dan logisch dat je deze
op een goed bereikbare plaats
opbergt.
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†

†

Maak tijd
voor wat je
graag doet!

2.

ORGALUX in je woonkamer
Je meubels geven uitstraling en een eigen karakter aan je
interieur. De échte schoonheid zit echter binnenin die meubels.
ORGALUX zie je niet altijd, maar de rust is wel voelbaar aanwezig
in het hele huis. Met behulp van praktische lade-indelingen
creëer je een opgeruimd huis in een handomdraai.

1. HMNE072 - HMNE222
2. HMNN272 - HXNN272 - Deksel
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ORGALUX in je bureau

†

Als fervent fotograaf heb je heel wat
materiaal nodig. Denk maar aan een

camera, bijhorende lenzen, een statief,
een oplader, ….
Organiseer ze netjes in een lade of op
een werkblad en je materiaal ligt altijd
klaar. Of gebruik een zachte, vilten Cubic
om de meest kwetsbare accessoires op
te bergen.

Orde past in ieder
interieur
†

1.

Ligt jouw bureau altijd vol boeken, kladblaadjes, balpennen en
ander bureaumateriaal? Dan werk je misschien niet 100% productief.
De melamine Cubics zijn meesters in het schikken, stapelen en organiseren. De bijhorende deksels hebben praktische vakverdelingen:
ideaal om kantoorbenodigdheden en andere kleine voorwerpen te
ordenen!

Tip:
1. HCNE150 - MCZW100 - HCNE100
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Als iets minder dan 2 minuten duurt, doe het dan onmiddellijk.
Denk bijvoorbeeld aan een formulier dat je nog moet invullen,
het deken in de zetel dat opgevouwen moet worden of de afval
emmer die geleegd moet worden. Vele kleine dingen kunnen
al snel je huis op een puinhoop doen lijken. Stel ze daarom niet
langer uit!
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1.

ORGALUX in je hobbykamer
Voor je favoriete hobby heb je vaak heel wat spullen nodig.
Verfpotjes, penselen, potloden, papieren,…
Zou het niet handig zijn om gewoon een lade open te trekken
en alles wat je nodig hebt, staat klaar? De modulaire lade-
indelingen van ORGALUX zijn aanpasbaar aan jouw behoeftes.
Zo krijgt elk voorwerp een eigen plekje.

1. Houten: HCNE150 - Melamine: MCWI100
2. Melamine: MMZW222 - MXZZ222 - Deksel
Vilt: VMAR150 - VMAF100
3. TA400HBE

2.

3.

ORGALUX in je kinderkamer
De Cubic uit zacht synthetisch vilt is ideaal voor het
geruisloos opbergen en organiseren van speelgoed.
De siliconen band is verkrijgbaar in verschillende
kleuren en helpt bij het sorteren van het speelgoed.
Geef elk kind zijn of haar eigen kleur of sorteer bijvoorbeeld Legoblokjes gemakkelijk per kleur.
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1.

1.

ORGALUX in je dressing
Begin de dag met een goed gevoel en voorkom tijdverlies bij het uitzoeken van de perfecte outfit. Als alles
op orde is, verloopt je ochtendritueel vlotter en hoef je
nooit meer te zoeken naar jouw favoriete accessoire.
Zelfs in lades waarin verschillende spullen door elkaar
liggen, creëren lade-indelingen een handig overzicht.

1. LMZW300G
LMZW150D - Uurwerkhouder
2. VH2S40NE
3. BH5070N2

2.

3.

IK GA OP REIS
EN IK NEEM MEE...
TRAVEL SET
Met deze stijlvolle Cubics in leder
neem je je juwelen gemakkelijk
mee op reis. Ideaal om ze op te
bergen in je koffer zonder dat
alles door elkaar raakt!

1. LMZW150D - Juweelhouder
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LMZP150X - Travel set
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ORGALUX in je badkamer
In de badkamer is het ’s ochtends
vaak een race tegen de klok.
Daardoor dreigt het daar al snel
een rommeltje te worden. Geef alle
spullen een vaste plaats en zorg zo
voor een zen-gevoel in je badkamer.
Gedaan met de rommelige lades
met make-up, flacons,... Vanaf nu
creëer je organisatie en rust.

1. KPAC60SW - Op maat in te korten
2. MMWI222 - MXWP222 - Deksel
HMNE072

1.

2.
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Een glimlach
is de mooiste
make-up die je
kan dragen!
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Interesse in Orgalux?
Surf snel naar orgalux.com
en contacteer ons om je lade-indelingen te optimaliseren!

