
De schoonheid van 
imperfectie

Naar goede gewoonte werkt Dirk Cousa-

ert voor zijn eigenzinnige ontwerpen

met natuurlijke materialen zoals aarde,

kalkcement of recuperatiehout. Rode

draad is de zoektocht naar gedurfde,

grensverleggende creaties. Binnen het

kader van zijn werk wordt Cousaert een

bijzondere energie gewaar als drie

krachten samenkomen: sprekende ont-

werpen, vakmensen die hun ziel in hun

werk leggen en pure, mooie materialen.

Zo presenteert Cousaert keukenkasten

en -wanden in recuperatiehout, een ma-

teriaal met een verleden dat hij terug tot

leven brengt in zijn creaties. De uitda-

ging zit hem erin om de imperfecties te

integreren binnen een nieuwe, eerder

strakke creatie. Aangezien er geen extra

bewerkingen worden toegevoegd, be-

houdt het hout zijn originele patine, zijn

authentieke kleur en zijn verweerde uit-

zicht. Via die contrasten tussen materia-

len wil Cousaert boeiende, harmonieuze

ontwerpen creëren die ons laten stil-

staan bij wat waardevol is.

Richtprijs: op aanvraag

Afgeronde spoelbakken

Na de hoekige spoelbakken van de laat-

ste jaren voorziet Franke haar nieuwste

reeks inbouwspoeltafels Pebel van meer

organische vormen. De vloeiende lijnen

en geraffineerde kleuren zoals koel me-

taalwit, romig vanilla, gitzwart onyx, pla-

tinum en steengrijs zorgen ervoor dat de

spoelbakken zich naadloos inschrijven in

de leefkeuken. Bovendien vereenvoudigt

niet alleen het afgeronde design, maar

ook het gebruikte materiaal, Fraganit,

het onderhoud. Doordat het glad is, krij-

gen zelfs de kleinste vuildeeltjes geen

kans om zich te hechten. Een bijko-

mende behandeling met zilverionen, die

de groei van bacteriën zo goed als af-

remt, maakt Fragranit extra hygiënisch.

Bovendien bestaat Fraganit uit 80 pro-

cent kwarts en 20 procent acryl, waar-

door het erg hard is en een lange

levensduur garandeert. De kleur is dank-

zij een hoogtechnologisch procedé van

“inbranden” jarenlang verzekerd, en

maakt de spoelbak krasvrij en bestand

tegen zuren of extreme temperaturen.

De reeks Pebel bestaat uit drie inbouw-

modellen met afdruipblad, en kan wor-

den gecombineerd met accessoires zoals

een glazen snijplank en een inox inzet-

mand.

Richtprijs: vanaf 511,5 euro, excl. btw
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Elk hoekje benut
Ook in de keuken winnen maatwerk, per-

sonalisatie en een optimaal gebruik van

de ruimte aan belang. Daar speelt het

team van de keukenarchitecten handig

op in met hun nieuwe kasten die van

vloer tot plafond of van muur tot muur

kunnen worden doorgetrokken. Terwijl

standaardkasten meestal circa 2 m hoog

zijn en het verloren stukje ruimte erbo-

ven wordt dichtgemaakt met een mdf-

plaat, bieden de keukenarchitecten

voortaan kasten aan die tot net onder

het plafond reiken, tot 273, 312 of zelfs

340 cm hoog. Ook de ruimte tussen

twee muren kan voortaan optimaal wor-

den benut, waarbij de deur naar de ber-

ging bijvoorbeeld naadloos in het geheel

wordt geïntegreerd. Een andere plaats-

besparende vernieuwing zijn de in de

frontpanelen geïntegreerde grepen. Zo

gaat er geen ruimte verloren in de lades

zelf.

Richtprijs: op aanvraag
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