Restyle XL

Identikit
Kasten: zwarte hoogglans
Kookeiland: zwarte
zijdeglans en witte lak
Werkblad: gepolijst
composiet ‘Belgian Blue’
van Hurkmans Natuursteen
uit Someren
Apparatuur: Miele
stoomoven, combi-oven en
inductiekookplaat
Ontwerp: Marcel en Stefan
van Bakel
Stemaxx keukens & interieurs
Deurneseweg 30
5841 CJ Oploo
Tel. +310648031896
Mobiel: +310653335715
info@stemaxx.nl
www.stemaxx.nl
Bloemen en accessoires:

Hout in de
hoofdrol
Een stoere keuken met karakter. Dat hadden de bewoners
van deze verbouwde boerderij voor ogen. Ze kozen voor een
keuken gemaakt van oude, eiken vloerdelen.
Tekst: Yolande Schuur - Fotografie: Denise Keus

Bloemsierkunst Van de
Mortel uit Sint Anthonis
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Het eikenhout
waarvan de keuken
is gemaakt, komt
uit een oude villa
in Oost- Europa
Over deze keuken kan je uren fantaseren: het eikenhout waarvan hij gemaakt is, heeft eeuwenlang dienst gedaan in een villa in Oost- Europa.
Restyle XL kocht een grote partij hout op, nadat de villa door jarenlange
leegstand rijp was voor de sloop, en maakt daar nu handgemaakte keukens en kasten van.
Loopruimte
Het doorleefde eikenhout, het werkblad van beton en de robuuste handgrepen geven deze keuken een stoer aanblik. De keuken past zo precies
bij het huis en bij het gezin met pubers. Dennis van Oudenallen van Restyle XL dacht met de bewoners mee bij het op maat maken van het
ontwerp. “De uitdaging was om voldoende loopruimte om het eiland te
houden en om de kolom die in de ruimte staat op te nemen in het eiland.
Met wat schuiven in het oorspronkelijke ontwerp is dat gelukt.”
Symmetrie
De keuken bestaat uit drie delen: een spoeleiland met eetbar, een
kookgedeelte met fornuis en een hoge kastenwand met in het midden een Amerikaanse koelkast. Achter één van de deuren, die in de
wand weggeschoven kan worden, gaat een combi-oven schuil. Dennis over deze keuze: “Met één inbouwapparaat zou de symmetrie in
het ontwerp verstoord worden. Daarom is de oven achter een deur
geplaatst.” Ook de televisie is discreet weggewerkt achter een kastdeur.
Deze oplossingen dragen bij aan het pure, no-nonsense karakter van
deze handgemaakte keuken.

Identikit
Kasten: massief eiken,
afgewerkt met een matte
tweecomponentenlak,
afkomstig van een oude
villa in Oost- Europa, met
een antraciet melamine
binnenwerk
Werkblad: prefab beton
Apparatuur: fornuis,
aparte combi-oven en
Amerikaanse koelkast van
Boretti, rvs-grepen van
Viking, afzuiginstallatie van
Novy
Ontwerp: Restyle XL
Elzenweg 21-H
3421 TT Oudewater (NL)
Tel. +31 (0)348 562702
info@restylexl.nl
www.restylexl.nl
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