R

estyle XL, een Nederlands bedrijf met een
veelzijdig portfolio, levert enkel kwalitatieve eindproducten af. Ruud, een van de
drie eigenaars, neemt ons mee op pad door zijn
zaak. “We hebben de markt grondig onderzocht
en luisteren naar de wensen van onze klanten.
Door te anticiperen op de trends, hebben we onze
zaak stap voor stap groot gemaakt. We moesten
met iets uit de kast komen om ons te onderscheiden van de concurrentie. Daarom gingen we op
zoek naar speciaal kwaliteitshout uit diverse delen
van de wereld. We hebben inmiddels meer dan 10
jaar ervaring in het hergebruiken van oud hout.
Dit combineren we met andere, op maat gemaakte, materialen die bij verschillende woonstijlen
aansluiten.” Keukens bouwen beschouwt Restyle
XL als een ambacht. Uit liefde voor het basisproduct creëert het bedrijf de mooiste ontwerpen.
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Keuken
IN DE KIJKER

Het verhaal van Restyle XL begon 12 jaar geleden. Ruud, Ton
en Dennis van Oudenallen bouwden een steigerhouten tafel
in een klein schuurtje in Oudewater. Dit was het startsein
voor een eigen succesvolle onderneming waarin doorleefd

Deze landelijke keuken toont het uitmuntende
vakmanschap en de ongeziene creativiteit van
Restyle XL. Bij dit ontwerp werkten ze met oud
vurenhout dat na productie behandeld werd met
een olie en een klein beetje wit pigment. “Deze
houtsoort kozen we puur voor zijn charisma.
Het heeft een lichtgrijze tint waardoor de keuken
iets robuuster oogt. Door de combinatie met het
microbetonnen keukenblad en het zwart fornuis
kreeg de keuken een stoere hedendaagse uitstraling.” Zwart gemoffelde luikringen en hengscharnieren verwerkten ze op de kastdeuren die allemaal uitgerust zijn met softclose systemen. Boven
het fornuis zie je een prachtige, op maat gemaakte
schouw, die perfect aansluit bij een klassieke landelijke woonstijl. Ook van deze keuken maakte
Restyle XL in samenspraak met de klant een echte
eyecatcher.

hout de hoofdrol speelt. Van karaktervolle keukens tot
stijlvolle badkamermeubels en robuuste tafels,
Restyle XL maakt het allemaal waar.
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