KEUKENDOSSIER - RHIJNART KEUKENS

IDENTIKIT
Materialen: fronten van mdf afgewerkt
met matte zijdeglans, keukenblad
met geïntegreerde spoelbak, alles van
geborsteld roestvrijstaal.
Apparatuur: alle toestellen
(ovens, koelkast, inductieplaat)
zijn van Siemens.
Ontwerp: RhijnArt Keukens
Broekdijk 38, 4041 CW Kesteren (NL)
tel. +31 (0)488 480 525
info@rhijnartkeukens.nl
www.rhijnartkeukens.nl
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Alles is erg praktisch
ingedeeld, er is veel
opbergruimte

GEZELLIG
KLASSESTATEMENT

Aan klasse en stijl ontbreekt het deze keuken niet. Het koppel dat hier woont wilde
een moderne keuken, sober vormgegeven en volledig geïntegreerd in de woonkamer.
Tekst: Anneleen Peeters - Fotografie: Marie Houttequiet - Advertorial

De bewoners droomden van een keuken met een gezellige

plaat van amper tien milimeter dik én volledig uit een stuk.

uitstraling. Bijkomende wens: de keuken moest geïntegreerd

“Dit materiaal is erg hygiënisch en praktisch. Het bezorgt

zijn in de leefruimte. De keukenbouwer bedacht een totaal-

de keuken een industriële look”, zegt Jan.

concept. Dankzij extra’s zoals een buffetkast en twee grote
boekenkasten vormt alles een groot geheel. De gashaard is

HANDMADE

ook zichtbaar vanuit de keuken wat letterlijk en figuurlijk voor

De keuken is volledig met de hand gemaakt. De keukenbou-

een warme toets zorgt.

wer is sterk in maatwerk en creatieve oplossingen en dat
bleek voor dit project een groot voordeel. Twee monumen-

FUNCTIONEEL

tale boekenkasten in dezelfde loodgrijze kleur vormen een

De keuken is greeploos met fronten van mdf afgewerkt

geslaagde overgang naar de leefruimte. Twee ingebouwde

met een matte zijdeglanslak. De kleur loodgrijs past per-

keukenkasten doen tegelijk dienst als scheidingswand. Het

fect bij de parketvloer. “Deze lakafwerking is erg onder-

kook- en spoeleiland is zo georiënteerd dat de bewoners

houdsvriendelijk: vlekbestendig en gemakkelijk schoon te

naar buiten kunnen kijken tijdens het koken of afwassen. Aan

maken”, vertelt Jan van Harberden van RhijnArt Keukens.

een kant kunnen gasten plaatsnemen aan de twee zitplaat-

Opvallend is eveneens het keukenblad: een roestvrijstalen

sen voor een babbel tijdens het koken.

•



De zijdeglans gebruikt voor de kastfronten geeft de keuken een verfijnde uitstraling. Het dunne tablet van roestvrijstaal is erg
onderhoudsvriendelijk. De erker is slim benut met nog meer maatwerkvan RhijnArt.
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