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RESTYLE XL

MET AANDACHT
VOOR DE
OMGEVING

“Dit eiken is door weer
en wind op natuurlijke
wijze verkleurd”
RUUD VAN OUDENALLEN, RESTYLE XL

DE EIGENAREN VAN DEZE KEUKEN WILDEN HET BUITENGEVOEL NAAR
BINNEN HALEN. RESTYLE XL DEED DIT MET GEBRUIKT EIKEN, EEN MATERIAAL
DAT NAADLOOS AANSLUIT OP DE NATUURLIJKE OMGEVING.

BINNENSTE BUITEN
Een grote leefkeuken stond hoog op het lijstje van de bewoners van dit huis in
Reeuwijk (NL). Het liefst een in open verbinding met de tuin. Een handige pui
die in een harmonicabeweging geheel open geschoven kan worden, zorgt hiervoor.
Dit vormt precies het uitgangspunt voor het ontwerp van Restyle XL: een indeling
waarbij vrij zicht naar buiten is gegarandeerd. Er werden daarom in het midden
uitsluitend lage kasten geplaatst, waarbij een keukeneiland en een muurdeel tegenover elkaar zijn geplaatst voor optimaal gemak. In de hoge, inbouwde wandkast
aan de achterzijde is genoeg opbergruimte.

IDENTITYKIT:
• Kasten en grepen: kasten en laden van
gerecupereerd eiken; blauwstalen,
ambachtelijk gesmede handgrepen
• Werkblad en kranen: 8 cm keramiek Moon,
Quooker Combi Fusion RVS
• Apparatuur: Fornuis Boretti VTA96AN,
afzuiger Novy D820
• Ontwerp en uitvoering:
Restyle XL
Kuipersweg 25a
3449 JA Woerden (NL)
tel. +31(0)348 56 27 02
info@restylexl.nl
restylexl.nl

Tekst Lotje Deinum – Fotografie Denise Keus – Advertorial

TAND DES TIJDS
De bewoners kozen bewust voor gerecupereerd eiken, oftewel, gebruikt eikenhout.
Ruud van Oudenallen van Restyle XL: “Dit eiken is door weer en wind op natuurlijke
wijze verkleurd. Het brengt warmte en karakter en geeft in dit specifieke geval een
mooie connectie tussen de keuken en de tuin. Bovendien contrasteert het subtiel met
het roestvrij staal van de apparatuur, het zwarte fornuis en de keramische werkbladen.”
Hetzelfde hout werd gebruikt voor de ingebouwde kasten in de naastliggende ruimte,
die door stalen deuren met glas van de keuken is gescheiden. Ook richting de rest van
het huis ontstond zo een natuurlijke overgang.
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