“ONS SLOOPHOUT IS AFKOMSTIG
VAN OUDE ONDERVLOEREN,
AUTHENTIEK DAKBESCHOT
EN OUDE BALKEN”

OUDEWATER (NL) | RESTYLE XL

Onconventioneel
met uitstraling
Restyle XL in Oudewater is een jong interieurbedrijf dat door drie broers wordt gerund. In de eigen werkplaats
worden naast tafels heel speciale keukens vervaardigd. Restyle XL gebruikt uniek materiaal zoals oud-eiken en
sloop- en steigerhout. Materiaal dat onbeperkt houdbaar is, en al mooi van zichzelf.
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W

at begon met het vervaardigen van een tafel, groeide

THEATER IN IJMUIDEN

uit tot een bedrijf dat hoogwaardige keukens levert,

Klanten die van Restyle XL een keuken willen, zijn meestal al re-

helemaal passend binnen de stijl van nu: landelijk en

delijk ver in hun zoektocht; mensen die geen massaproduct, maar

sfeervol. Ruud, Ton en Dennis van Oudenallen zijn in 2005 voor

juist iets aparts willen. De kunstenaars Schol bijvoorbeeld wonen

zichzelf begonnen en creëren onconventionele keukens met een

in een voormalig theater in IJmuiden. Hun keuken werd geplaatst

geweldige uitstraling. “Ons sloophout,” aldus Ruud, “is afkomstig

in de oude entree, het loket werd behouden als aandenken aan het

van oude ondervloeren, authentiek dakbeschot en oude balken.

theater. De creatieve bewoners kozen voor een natuurstenen blad

Het steigerhout komt van steigers die in de bouw worden gebruikt.

in een oud-eiken keuken. De keuken bestaat uit onder meer een

Wat gesloopt wordt, wordt bij ons gerecycled.” Oud hout lééft en

eiland met een bar en keukenfronten ertegenover. “De keuken,” zo

heeft gebruikssporen waardoor het zijn unieke uitstraling krijgt.

zegt Ton, “krijgt zijn unieke, stoere uitstraling door details zoals

Restyle XL creëert met dit hout een veelzijdige stijl die zowel in

de rondgeperste blauwstalen grepen – een arbeidsintensief pro-

een landelijke, moderne als klassieke keuken tot zijn recht komt.

duct uit onze werkplaats.”
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ANDERE LOOK AND FEEL

INTENSIEVE VOORBEREIDING

Een keuken wordt samen met de klant ontworpen, waarbij alle

In de voorbereiding van het hout zit de meeste en meest inten-

wensen onder de loep worden genomen, inclusief het materiaal. Bij

sieve arbeid; twee vaste meubelteams houden zich er dagelijks

familie Kroon bijvoorbeeld werd de hele keuken van steigerhout

mee bezig. Het sloophout moet op zo’n manier worden verwerkt

gemaakt. “Mevrouw Kroon had haar huis en het interieur helemaal

dat het dienst kan doen als meubelhout. Het moet voorzichtig ont-

zelf ontworpen,” zegt Dennis. “Zij wilde een steigerhouten keuken,

daan worden van spijkers en andere oneffenheden, moet eventueel

het liefst in combinatie met beton en een Aga-fornuis
f
onder een

licht geschuurd worden, net zolang tot het bruikbaar is. Restyle

vaste schouw.” De keuken is een sfeervolle ruimte met een open

XL laat zijn klanten graag zien hoe het bedrijf te werk gaat en hoe

haard, die verder mooi is ingevuld met modules én een steigerhou-

zijn keukens er van binnen uitzien. Alle keukens hebben massief

ten tafel. Ook de trap in de entree werd door Restyle XL vervaar-

houten deuren en worden traditioneel op maat gemaakt. ““A an de

digd. Hij bestaat uit balkenhout dat als detail in de zijkanten van

buitenkant mag het hout een verhaal vertellen, van binnen moet

de keukenpanelen terugkomt. De fronten kregen deurbeslag in de

een keukenkast helemaal strak zijn.”

vorm van houten T-knoppen en hengscharnieren. Deurbeslag is
een van de laatste, maar niet minder belangrijke details die in een

KLAAR VOOR VERTREK

keuken worden ingevuld. ““A fhankelijk van de keuze van het hang-

Aan datgene waarmee Restyle XL ooit begonnen is, blijven de drie

en sluitwerk creëer je een heel andere ‘look and feel’.”

broers jaren later nog altijd trouw. Hun prachtige collectie tafels
hebben ze intussen aangevuld met tal van andere meubels, zoals

IDEAAL TE COMBINEREN

kasten, banken, dressoirs en tv-meubels. De meubels hebben de

Keukens van Restyle XL blijken ideaal te combineren met een rvs

ene keer een rustiek karakter, dan weer worden ze strak afge-

keukenblad, een betonnen of natuurstenen werkblad of zelfs een

lakt of gecombineerd met staal. “Ook het vervaardigen van een

massief stalen blad. Een steigerhouten keuken wordt bijvoorbeeld

tafel is bij ons absoluut vakwerk, tot het aﬂakken aan toe.” In de

gecombineerd met een wit glanzend composieten werkblad, een

werkplaats staan al een ﬂink aantal tafels én keukens klaar voor

luxe plafondafzuiging en geïntegreerde Pitt-cooking, waar Re-

vertrek, volledig klaar om geïnstalleerd te worden bij de opdracht-

style XL ofﬁcieel dealer van is. Een andere keuken bestaat dan

gever. Massaproductie is hier helemaal niet van toepassing. Re-

weer uit hoogglansfronten met een houten blad. “Plaats een der-

style XL gebruikt eerlijke materialen en biedt een mooi product,

gelijke keuken op een betonnen gietvloer en de keuken wordt een

waardoor klanten uit zowel Nederland als België het bedrijf weten

totaal nieuw meubel met een heel andere uitstraling.”
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INFO
FIRMA: Restyle XL | GESPECIALISEERD IN: keukens en meubels van sloophout en oud hout | VAKMANSCHAP: maatwerk door bekwame timmermannen en
meubelmakers | ADRES: Elzenweg 21-H, 3421 TT Oudewater (NL) | TEL.: +31(0)348/56.27.02 | E-MAIL: info@restylexl.nl | WEBSITE: www.restylexl.nl |
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OUD HOUT LÉÉFT EN
HEEFT GEBRUIKSSPOREN
WAARDOOR HET ZIJN UNIEKE
UITSTRALING KRIJGT
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