HET FRAAIE VAN (SLOOP)HOUT IS
DAT HET MET ALLE SOORTEN
APPARATUUR EN ANDERE
MATERIALEN TE COMBINEREN IS

OUDEWATER (NL) | RESTYLE XL

Onconventioneel
met uitstraling
atuurlijke, doorleefde materialen; keukens die net even anders zijn en een goed samenwerkingsverband met de
klant. Doorslaggevende redenen waarom mensen met Restyle XL in zee gaan. Dit interieurbedrijf in Oudewater
wordt door drie broers gerund. In de eigen werkplaats maken Dennis, Ruud en Ton van Oudenallen zowel tafels als
keukens en andere interieuronderdelen. Als hoofdelement gebruiken ze fraai oud-eiken of sloop- en steigerhout.
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eukens van Restyle XL ogen zowel robuust als vriendelijk.

met houten keukenkasten? Op beide vragen antwoordde Restyle

Alleen al door het hout krijgt de kookruimte een lande-

XL bevestigend. In de verbouwde boerderij werden oude grenen

lijke sfeer. Het sloophout is afkomstig uit oude panden.

balken toegepast voor alle werkbladen. De keukenkasten kregen

Ook de keukens in de showroom zijn van dat materiaal vervaar-

een combinatie van witte en vergrijsde planken en planken in ge-

digd. “Klanten vallen vaak voor een showroommodel”, vertelt Den-

broken wit. “Eerst zou het hout een extra blauwe tint krijgen, maar

nis van Oudenallen, samen met broers Ruud en Ton eigenaar van

dat werd toch te druk”, vertelt Dennis. “De keuken is eenvoudig

Restyle XL. “Door het unieke materiaal kunnen we keukens echter

en naturel gehouden, net als de kookzijde met een groot fornuis in

nooit een-op-een reproduceren.” Dat maakt de keukens ook zo ai-

het midden. De houten bar aan het einde van de keuken vormt te-

mabel. Een keuken van Restyle XL is nooit hetzelfde.

vens afscheiding met de woonkamer. De schouw boven het fornuis
hebben we wat dieper gemaakt. Samen met het fornuis trekt hij

BLIKVANGER

de aandacht in deze landelijke keuken. De schouw hebben we van

Een naturel houten werkblad was voor een klant de aanleiding om

blauwstaal gemaakt, net als de spatranden achter het werkblad.

een afspraak met Restyle XL te maken: was een dergelijk werkblad

De keuken oogt rustig en past mooi bij de boerderijstijl van het

wel praktisch? Zou het op een mooie manier te combineren zijn

huis. Vanwe
V
ge het naturel houten werkblad kozen de klanten voor
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een fornuis van Falcon. Wat keukenapparatuur betreft zijn we niet

diep gemaakt. “Standaard is een werkblad zestig centimeter diep”,

merkgebonden, noch hebben we een standaard apparatenpakket.

vertelt Dennis. “Ook de dikte van onze keukenfronten is groter

We kunnen alles leveren.”

dan standaard. Meestal is achttien millimeter gangbaar bij plaatmateriaal, wij maken van het sloophout fronten die dertig milli-

HANDELSMERK

meter dik zijn. Ook massief houten fronten zijn bij ons dertig mil-

Het fraaie van (sloop)hout is dat het met alle soorten apparatuur

limeter dik, wat te maken heeft met het ‘werken’ van het hout.” De

en andere materialen zoals blauwstaal, rvs, beton of natuursteen

kasten langs de doorkijkhaard komen, net als de planken met ver-

te combineren is. Ook in de badkamer zorgde Restyle XL voor een

lichting, op het conto van Restyle XL. De oud-eiken keukenfron-

typisch landelijk sfeertje. In het casco van het bad werden twee

ten hield het bedrijf zoveel mogelijk origineel; het hout werd zo

nisjes gemaakt en er werd voor een eikenhouten wastafelmeu-

min mogelijk bewerkt. Een fraaie tegenhanger zijn de blauwstalen

bel met betonnen spoelbak gezorgd. Boven de spoelbak hangt

werkbladen. “De klanten kozen het werkblad puur op uitstraling.

een smal sloophouten spiegelkastje dat door een druk op de deur

Blauwstaal is gevoelig materiaal, niet echt geschikt als werkblad.

opengaat. In het kastje is plaats voor bijvoorbeeld medicijnen en

Details omtrent de omgang met dit soort bladen bespreken we uit-

tandenborstels. Naast sloop- en steigerhout zijn de ﬁnale details

voerig met de klant.”

een handelsmerk van Restyle XL. Zo werden op het wastafelmeubel lange, blauwstalen grepen gemonteerd op de oud-eiken fron-

MET EIGEN OGEN

ten. De blauwstalen grepen worden rond uit een plaat gewalst, wat

Wie bij Restyle XL een keuken bestelt, wordt achteraf niet opge-

een arbeidsintensief proces is. In een nieuwbouwkeuken werden

scheept met een extra factuur. “We spreken één prijs af en houden

geroeste kraankoppen als grepen toegepast. Het zijn details die

ons daar ook aan”, aldus Dennis. “Daarnaast nodigen we klanten

zorgen voor een unieke, stoere uitstraling, maar ook praktisch blij-

meestal in de werkplaats uit, zodra de keuken opgesteld staat. Zo

ven in gebruik.

is beter te bepalen welke afwerking het hout moet krijgen. Hoe het
hout eruitziet, zien we pas op het moment dat we het hout gaan

EXTRA DIEP

bewerken. Als klanten de kleur bijvoorbeeld te licht vinden, laten

Maatwerk en handgemaakt zijn begrippen die Restyle XL belang-

we zien met welke behandeling het hout wat donkerder wordt ge-

rijk vindt en in elke keuken toepast. Zo werd in de keuken van een

maakt. Klanten die het keukenproces van het begin tot het eind

nieuwbouwhuis een extra diepe kookzijde van tachtig centimeter

willen volgen, zijn van harte uitgenodigd!”
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“HOE HET HOUT
ERUITZIET, ZIEN
WE PAS OP HET
MOMENT DAT WE
HET HOUT GAAN
BEWERKEN”
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