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DEZE BEWONERS HADDEN EEN DUIDELIJKE WENS: EEN
ONDERHOUDSVRIENDELIJKE KEUKEN DIE PAST BIJ DE STIJL VAN HET HUIS. 
HET RESULTAAT IS EEN PRACHTIG LANDELIJKE KEUKEN MET OPEN GEVOEL.  

EIKENHOUT
In Leffinge (BE) staat deze lichte keuken van eikenhout, volledig geplaatst door 
het familiebedrijf Atelier De Bosbeke. “Als loodgieter werkte de man van het gezin 
al regelmatig met onze badkamermeubelen. Voor hun eigen keuken wilden ze 
graag duurzame producten die helemaal passen bij hun landelijke stijl.” Na enkele 
realisaties van de Bosbeke te bekijken gaf het onderhoudsvriendelijke eikenhout de 
doorslag. “Onze materialen sluiten perfect aan bij hun wensen. Zo vonden ze ook 
inspiratie om het charmante wijnrek in het eiland te verwerken.” 

COMPLEET PLAATJE
De ruime keuken staat in verbinding met de eetruimte, waar de stijlvolle kasten 
met klassieke glazen het geheel moeiteloos aanvullen. Door het kookeiland en 
de ingebouwde kasten lijkt het alsof je wordt omarmd door de grote keuken. 
De glanzende tegels achter het Lacanche-fornuis leggen een levendig accent en 
breken de zachte kleurentinten. De open planken ernaast vormen een gezellig 
kruidenhoekje met opbergruimte. “De keuken heeft een authentiek open karakter. 
Binnenkort mogen we ook nog werken aan de bovenverdieping van het huis.” •

Open karakter en 
duurzame materialen

• Kasten en grepen: eiken kasten, grepen van  

 Dauby in combinatie met eigen grepen van  

 een smid

• Werkbladen: geborsteld en gebrand  

 Belgisch blauw hardsteen met gebrokkelde  

 rand

• Kranen: RVB kraan, zelf geplaatst door de  

 bewoner

• Apparatuur: oven van Miele, fornuis van  

 Lacanche en dampkap van Venduro

• Ontwerp en uitvoering: 

 Atelier De Bosbeke

 Rozestraat 55

 8770 Ingelmunster (BE)

 tel. +32(0)51 30 43 31

 info@debosbeke.be

 debosbeke.be
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