KEUKENDOSSIER

Restyle XL

Statement van staal
De keuken in de monumentale woning vroeg
om een krachtig statement. Toen de bewoners
in de showroom een keuken van staal zagen,
waren zij direct verkocht.
Tekst Yolande Schuur – Fotografie Marjon Hoogervorst – Advertorial

Na de opmars van stalen deuren in het interieur, doet nu ook
de stalen keuken haar intrede. Een product waar Restyle XL,
bekend van keukens uit massief oud eiken, wel raad mee weet.

HONDERD JAAR OUD HOUT
De overige materialen zijn zorgvuldig afgestemd op het staal.
Het off black keramische werkblad, de zwarte spoelbak en de
inductiekookplaat met vlak inbouw, versterken de massieve uitstraling van het vijf meter lange blok. Dennis: “Geregeld invetten
met gekookte lijnolie is in principe voldoende om het materiaal
mooi te houden.” Oud massief eiken is het paradepaardje van
het bedrijf. In deze keuken is het verwerkt in de wandplank boven de stalen kasten en in de hoge kastenwand. Hierop zijn,
hoe kan het anders, stalen handgrepen gemonteerd.

KARAKTER
“Staal is op dit moment erg populair”, vertelt Dennis van Oudenallen van Restyle XL. “Dat heeft te maken met de industriële
trend die nog voortduurt en de wens om onderscheidend te
zijn. Nog niet veel mensen zijn bekend met de mogelijkheid
van een stalen keuken, dus als ze in onze showroom komen,
zijn ze vaak verrast en onder de indruk.” Dat gold ook voor de
bewoners van dit monumentale herenhuis, waar de keuken alleen wordt gebruikt om te koken en te eten. “Zij kozen bewust
voor een traditionele wandopstelling met in het midden van
de ruimte een grote eettafel. Het staal van de kasten zorgt hier
voor een krachtig statement dat de ruimte karakter geeft.”

IDENTIKIT
MATERIALEN: kastfronten van staal (op melamine) en oude
massief eiken planken, blad van keramiek (kleur Moon)
APPARATUUR: inductiekookplaat en afzuigkap van Novi,
combimagnetron en oven van Bosch, zwarte spoelbak van
Blanco
ONTWERP: Restyle XL
Kuipersweg 25A, 3449 JA Woerden
+31 348 562702
info@restylexl.nl, restylexl.nl

“HET STAAL VAN DE
KASTEN GEEFT
DE KEUKEN KARAKTER
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