J E H O U T E R VA N

Belg Vincent Van Duysen creëerde een prachtige
modulaire keuken voor DaDa. De basis bestaat uit
metalen frames, waarin houten kasten en stenen werkbladen gemonteerd worden, naar wens uitgerust met
gootsteen, fornuis en oven. De tinten van het hout en de
natuursteen zorgen voor een fraai spel tussen warm en
koel. Je kunt kiezen uit lineaire composities, kookeilanden en hoekoplossingen en er is een bar – een casual
geïntegreerde eettafel met hoge krukken. Oogt strak,
cool en tijdloos.
Keuken Ratio, prijs op aanvraag, dada-kitchens.com

#EDGY

Onze allereigenste Piet Boon
weet opnieuw te betoveren met
Edge, een keuken in propellervorm die je los in de ruimte
plaatst. Met dit meubel creëer je
‘a place in a space’ omdat de
leefruimte zich om het meubel
vormt, aldus de makers. Hoe dat
zich uitkristalliseert moeten we
zien, maar mooi is het wel. Zijn
naam dankt de keuken aan een
doorlopende, terugspringende
richel waardoor het marmeren
bovenblad lijkt te zweven en de
eiken kastjes eronder naar voren
lijken te springen. Edge is uitgerust met hoekige verzonken
gootstenen, kranen in gun smokemetaal en driepitsfornuis.
Keuken Edge, vanaf € 50.000,
pietboon.com

FENDI VOOR THUIS

Opnieuw die mix van ‘warme’ en ‘koude’ materialen,
ditmaal in een keukendesign van Marco Costanzi voor
het Italiaanse (mode)huis Fendi. Keuken Kurkum is
gemaakt van roestvrij staal in een donkere finish, met
Peltrox-werkbladen plus houten lades hier en daar.
Subtiel is de Fendi-belettering op scharnieren, net als de
‘F’ verwerkt in zichtbare schroeven. Chic staaltje design.
Keuken Kurkum, prijs op aanvraag, fendi.com

BLOKKENDOOS

Combine Kitchen van Italiaan Piero Lissoni voor Boffi is een keukenprogramma van losse monoblokken waarmee je compacte eilandjes
fabriceert die allemaal een eigen functie hebben, van wassen, snijden en
voorbereiden tot koken. Doordat de blokken aan alle vier de zijden even
mooi zijn afgewerkt heb je totale vrijheid in het inrichten van je keuken
– niks hoeft met de rug tegen de muur – dus je kunt in cleane lijnen werken of zigzaggen. Je maakt het bovendien zo groot of compact als je
wenst. De extra dunne deurtjes maken het design licht en elegant en in
het werkblad kun je de exclusieve designkranen van Boffi verwerken, die
je door middel van een slim mechanisme in het blad kunt laten zakken.
Verkrijgbaar met passende accessoires als snijplanken en dienbladen en
in verschillende kleuren en materialen.
Boffi Combine Kitchen, prijs op aanvraag, via archiproducts.com
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