Rustieke materialen met een geschiedenis
voor een karaktervol interieur
Met een beetje fantasie proef je de sfeer van de oude statige

badkamer een uitermate aangename plek in huis. De combinatie

villa in Zuid Europa, snuif je de kenmerkende geur op van de

van de houten badkamermeubelen met bijvoorbeeld natuursteen

boerenschuren in Canada of Amerika. Oude eikenhouten balken

u stemmen we wensen en mogelijkheden op elkaar af, alles

Amsterdamse grachtenpanden en waar je rond tussen de houten
en vloeren, krachtige draagbalken en onverwoestbaar naaldhout.

Het zijn deze materialen die de basis vormen voor de producten

geven de badkamer een perfecte harmonieuze sfeer. Samen met

gericht op woongenot en gebruiksgemak.

die louter door vakmensen gemaakt worden. Het sloophout

Kenschetsende keukenplanken

begin van een nieuwe reis. Klassieke bouwmaterialen zijn zeer

het huis als verlengstuk van het interieur. Hiervoor haalt Restyle

betekent het einde van de oorspronkelijke bestemming en het

Bij de meeste huishoudens vormt de keuken het centrum van

geschikt voor het vervaardigen van interieurelementen met

XL uit oud hout een rijke bron van inspiratie en laat dit los op

omgeving een tweede leven, het unieke lijnenspel maakt indruk

moderne elementen vormen een organisch geheel en maakt

deze materialen via een zorgvuldig opgebouwd netwerk van

schoonheid.Voor de keukenbladen wordt gekozen voor keramiek

een eigen verhaal. De doorleefde nerf krijgt in haar nieuwe

zowel op u als op uw gasten.Van over heel de wereld worden
handelaren en bouwkundigen verzameld en verplaatst naar de

een keuken op maat. Geleefd eikenhout in combinatie met

iedere keuken uniek. Karaktervol, robuust met een nostalgische
of composiet met de look en feel van beton om tegemoet te

werkplaats. Gedroogd eikenhout, barnwood, grenen en hardhout

komen aan een samensmelting van functionaliteit en esthetiek.

geschapen wordt.

apparatuur van topklasse. In de Utrechtse stad Woerden staat

verdienen een nieuw leven, een leven dat door Restyle XL

Van tafel tot totaalinterieur

Het begon allemaal met het maken van tafels, tafels met bijzon-

dere kenmerken. Nog steeds overigens wordt de afkomst niet

verloochend. Het hout, afkomstig van oude houten huizen of

De exclusieve maatkeukens worden louter ingericht met moderne

de showroom die uitzicht geeft op de werkplaats. De geur van
het hout gaat op in het ambachtelijke vakwerk. Samen met de

ontwerper maakt u een keuze uit het hout dat het beste past in
uw interieur en de behandeling die het moet ondergaan. Dat in

een grote variëteit aan kleuren die het hout haar specifieke

kloostervloeren, wordt gecombineerd met tafelonderstellen van

signatuur laat behouden. Hier kunt u letterlijk een kijkje in de

uitzonderlijk ontwerp gemaakt dat niemand zal ontgaan, zonder

waarop uw keuken, badkamer of interieur tot stand komt.

staal, hout en aluminium.Voor elk interieur wordt hierdoor een
de functie uit het oog te verliezen. Een logisch vervolg was

het ontwerpen en produceren van rustieke stijlvolle kasten en

keuken nemen door onderdeel uit te maken van het proces
Restyle XL heet u van harte welkom.

dressoirs voor in de kamer. Uit de passie voor duurzame houtsoorten ontstaat een op maat gemaakt interieur, waarin al uw

RESTYLE XL

in beeld. Het natuurlijke karakter van het oude hout geeft de
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woonwensen samenkomen. Iets dieper in huis komt de badkamer
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