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SPECIAL

it up

Een groter cadeau dan een
nieuwe keuken kun je jezelf niet
geven. Vier keukenstijlen om van
te watertanden. Met de hardware
die je nodig hebt om er je
favoriete plek van te maken.
Productie Nanouk van Ramshorst
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Haal warmte en nostalgie in huis met een robuuste keuken gemaakt van authentieke materialen en aardse kleuren. Zo koos Bas Jonker voor een
zandstenen schouw en metaalglazuur witjes op de muur van zijn keuken, die hij door Designed by David liet vervaardigen. pietjonker.nl
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Pure nostalgie

1. Oude tegel naar het spreekwoord Paarlen voor de zwijnen werpen, 13x13 cm, € 65 per stuk (antique-tileshop) 2. Bourgondische plavuizen, € 137 per m 2 (pietjonker.nl) 3. Jaren dertig
opbouw draaischakelaar zwart bakeliet, uitgevoerd met porseleinen binnenwerk, voor binnenshuis gebruik, 62x53 mm (Øxh), € 45,75 (newbakelite.com) 4. Keuken open haard van grijs
kalksteen, 100x147 cm, € 1180 (pietjonker.nl) 5. Nostalgische keukenkraan 1010, prijs op aanvraag (barwil.co.uk) 6. Ambachtelijke witjes, zoals de Oud-Hollandse, 13x13 cm, € 229,- per m 2
(pietjonker.nl) 7. Franse schouw, type campagnard, uit de negentiende eeuw, 96x126,5x39 cm (hxbxd), € 3650 (schermerhorn.nl) 8. Spoelbak van half hardsteen met de hand vervaardigd,
€ 483 (tegelspoelbak.nl) 9. Aga Six-Four fornuis, keuze uit keramische of gas kookplaat, vanaf € 8350 (agaliving.nl) 10. Komgreepje in roestkleur, € 18,90 (kerkhoflaren.nl) 11. Vloertegel
Epoque Inlay Cold van Refin Ceramiche, 75x75 cm, € 78 per m 2 (intercodam.com)
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Ook stedelingen houden van natuur. Haal het beste uit twee werelden: beton uit the concrete jungle en bamboe uit the bush. Desginer Vincent van
Duysen speelde met contrasterende materialen voor zijn keukenontwerp VVD voor Dada Kitchens. dada-kitchens.com
1. Strakke belijningen in de keuken b3 van bulthaup, prijs op aanvraag (bulthaup.com) 2. Koken is steeds opnieuw een feest op het Wolf Dual Fuel Fornuis ICBDF366, 91 cm hoog, € 14.823
(alluance.nl) 3. Thaise visnetten dienden als inspiratie voor de met de hand geweven Bamboo Hanging Lamp van Bloomingville, Ø 42 cm, € 199 (fonq.nl) 4. Plexwood, verkrijgbaar in verschillende geometrische patronen, geschikt voor vloeren, wanden, kasten en tafelbladen. Productie en prijs op aanvraag (plexwood.com) 5. Spoelbak Mythos MTG 611 Fragranit + Sahara,
vanaf € 500 (franke.nl) 6. Kraan met aparte bediedingsknop, Vola 590V, prijs op aanvraag (vola.com) 7. Tegel Chevron Huile 37,5x150 van Refin Ceramiche, € 84 per m 2 (intercodam.com)
8. Paneel van het duurzame houtmateriaal Plexwood, toepasbaar op wanden, kasten en tafelbladen, vanaf € 57 per m 2 (plexwood.com) 9. De onlangs vernieuwde wijnklimaatkast van
Sub-Zero Wolf geeft ook ruimte aan 150 sigaren, € 12.030 (alliance.nl) 10. Efficiënt ingerichte lade in staal of aluminium uitvoering. Indelingselementen vanaf € 55 (siematic.com) 11. Vaatwasser SX878D16PE – iQ700, € 1779 (siemens.com)
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Urban nature
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Crispy white
Kraakhelder als de lakens van een net
opgemaakt bed en loeistrak vormgegeven.
Hanteer de stijlregel less is more en creëer een
statement piece voor een minimalistisch
interieur. De Minimal van Piet Boon Studio
neem je als leidend voorbeeld. pietboon.com
1. Wasbak Integrity One, 41x51x15,5 cm heeft een gepolijst
oppervlak en een curvy belijning. Verkrijgbaar in verschillende kleuren, vanaf € 535 (cosentino.com). 2. Maar liefst
30 liter afval kan je kwijt in de stijlvolle pedaalemmer 17
van Vipp, € 375 (kerkhoflaren.nl) 3. Innovatief en efficiënt
opbergsysteem om in het aanrechtblad te integreren.
Tools holder en Home Garden set uit de Easy Rack Kitchen serie, vanaf € 333 (domusomnia.com) 4. Front Illussion in de kleur superwhite, om een bestaande (Ikea-)keuken mee op te fleuren. Afgebeeld in gelakt mdf, € 121 voor
een paneel (superfront.com) 5. Silestone bestaat voor
meer dan negentig procent uit natuurlijk kwarts, waardoor
het hard en bestendig is. Blanco Norte 2014, prijs op aanvraag (cosentino.com) 6. Compacte bakoven met verschillende ovensystemen en strak design, CS658GRW1, € 1999
(siemens.com) 7. Kraan HV1 ontworpen door Arne Jacobsen voor Vola is behalve een beauty ook waterbesparend
(vola.com) 8. Van losse (wok)brander tot robuuste 6-pits
opstelling. Stel zelf je ideale combinatie samen. PITT, prijs
op aanvraag (pittcooking.com) 9. Ingetogen lichtschakelaar, die nagenoeg vlak op de wand te monteren is. LS 990
in aluminium vanaf € 45 en Alpine wit vanaf € 24 (jung.de)
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Eclectisme is all around, ook in de keuken! Klassieke materialen als marmer en messing vormen een spannende combinatie met onverwachte
kunststukken en een geërfd servies. Een chique tint groen maakt deze nieuwe klassieker compleet. De Engelse keukenmakers van Devol doen het
‘kunstje’ voor met hun Peckham Rye Classic Kitchen. devolkitchens.co.uk
1. Verstelbare wandlamp van House Doctor met een coating van goudkleurig messing, lengte 70 cm, € 150 (eclectdesign.com) 2. Een statement in 18 karaat rosé goud van Sieger Design,
kraan Tara in finish Cyprum, € 1023 (dornbracht.com) 3. Vloertegel Mansion van Refin Ceramiche, 75x75 cm, € 78 per m 2 , (refin-tegels.nl) 4. Plaatdrager messing, 20 cm, € 23 per stuk
(weijntjes.nl) 5. Verwissel de pootjes van de keukenkastjes en er ontstaat een heel andere look. Captains leg, € 27 per stuk (superfront.com) 6. Aanrechtblad Classtone in Silk, vanaf € 91
per m 2 (thesize.es) 7. De in 2013 gepresenteerde bakovens 200 serie, met apparaten die perfect vlak kunnen worden geïntegreerd. Keuze uit de kleuren antraciet, metallic en zilver, prijs
op aanvraag (gaggenau.com) 8. Kleuren Obsidian Greene en Dark Brunswick Green van het Engelse verfmerk Little Greene, € 39,50 per liter (littlegreene.nl) 9. Inbouw wastafel van gepolijst koper, Officine Gullo LVQ034 (wastafel 80x40 cm en afdruiprek 40x40 cm), € 3225 (officinegullo.com) 10. Porseleinen tegel, ontworpen door Mariëtte Wolbert & Inge Be čka voor
De Koninklijke Tichelaar Makkum, Ridge Tile, prijs op aanvraag (tichelaar.nl) 11. Dimmer en contactdoos in messingkleurige uitvoering, Messing klassiek (uit de serie LS 990), € 222 (jung.de)

Boho classic
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