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EIGENSCHAPPEN EN 
TOEPASSING  
Het is niet voor niets dat we bij een rvs 

keuken meteen aan een professionele 

keuken denken. Geen materiaal is zo 

onverwoestbaar, makkelijk schoon te 

maken, slijtvast en hittebestendig als  

metaal. Ook ideaal voor thuis, dus. Het is 

onderhoudsvriendelijk en omdat je het 

naadloos kunt verwerken, inclusief spoel-

bak, is het dagelijks onderhoud een piece 

of cake. Metalen platen zijn dun en kunnen 

op verschillende manieren verwerkt wor-

den. Als extra dun aanrechtblad bijvoor-

beeld, als spatwand of als een opvallende 

ombouw voor de afzuigkap. Maar ook 

keukenkastjes kunnen bekleed worden 

met rvs, messing, koper of gepoedercoat 

metaal. De platen worden dan om de 

deurtjes heen gevouwen. 

MESSING EN KOPER  
Messing en koper, non-ferrometalen (zonder ijzer), heb-

ben als extra voordeel dat ze van nature antibacterieel 

zijn. Het zijn zachtere materialen, wat als voordeel heeft 

dat ze makkelijk en creatief verwerkt kunnen worden en 

als nadeel dat ze sneller krassen en deuken. Ook verkleu-

ren deze metalen makkelijk, maar dat is eigenlijk ook 

onderdeel van de charme. Zo wordt messing vaak al 

gepatineerd (kunstmatig verouderd) zodat de karakteris-

tieke vlekken ontstaan en het materiaal gaat leven. Met 

gebruik wordt dit alleen nog maar meer. Het nadeel is 

dat je dit niet goed kunt controleren; ontstaat er een vlek 

waar je niet blij mee bent, dan is daar weinig aan te doen. 

Wat je wel kunt doen om messing en koper te bescher-

men is een nanocoating toepassen, die het oxidatie-

proces tegengaat. 

PLUS Onverwoestbaar  

MIN Krasgevoelig  

IJzersterk
Metalen hebben een 
ongekende glans: ze zijn 
oersterk en prachtig te 
verwerken.   

De V1 Wall Module 
Grey 1 in gepoedercoat  

staal van Vipp

Messing keuken Mono  
van Piet Boon


