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Vandaag de dag is een keuken meer dan alleen een plaats
om te koken. Het vormt het hart van de woning. Een
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spraak met onze klant, voor een samenspel
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tijdse elementen, dat was de wens van de

den uit de apparaten die de eigenaars ko-

speelt doorleefd hout met een verhaal de

trotse bezitters van deze keuken. Restyle XL werkte

zen, zoals greeploze push-to-open deuren

hoofdrol. Het speciaal kwaliteitshout is af-

verzamelt om heerlijk te apertitieven voordat ze aan tafel gaan

hier met oud geschaafd eikenhout dat ze behan-

in wit hoogglans en een downdraft afzuig-

komstig uit diverse delen van de wereld.

of waar de kinderen samen hun huiswerk maken. Daarom

delden met een ultra matte, twee componenten

systeem, geïntegreerd in het keukenblad.

Door te anticiperen op de trends en te

moet een keuken eruit springen en dat is ook de insteek

water gedragen, lak. “De strakke warme uitstraling

van Ton, Dennis en Ruud van Oudenallen. De drie eigenaars
van Restyle XL waarbij het totaalplaatje zeer belangrijk is.
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van het eikenhout, waarbij de oude sporen nog

Het verhaal van Restyle XL begon twaalf jaar

hebben we onze zaak stap voor stap groot

zichtbaar zijn, geven de keuken nog meer karakter.”

geleden. Een steigerhouten tafel dat de drie

gemaakt.” Keukens bouwen beschouwt
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Tijdloos

wonen

183

