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DAUBY

DE EIGENAARS VAN DEZE KEUKEN ZAGEN GEEN ENKEL DETAIL OVER HET HOOFD. ZELFS 
HET MEUBELBESLAG EN DE WANDTEGELS KOZEN ZE ZEER ZORGVULDIG UIT.

STOERE WOONKEUKEN
Frank is een echte familieman. Het huis waarin hij woont, is een soort kangoeroewoning waar 
verschillende familieleden – zoals de grootouders – onderdak gevonden hebben. Elk gezin 
heeft wel zijn eigen ingang, zodat iedereen over de nodige privacy beschikt. Enkele jaren 
geleden achtten Frank en zijn gezin hun woongedeelte klaar voor een heuse opfrisbeurt. Het 
resultaat werd een stoere woonkeuken, met als blikvangers onder meer het robuuste werkblad, 
de donkere kasten en de antieke schouw. Het gezelligst is het ongetwijfeld rond het centrale 
spoel- en ziteiland, waar dankzij een uitsparing onder het werkblad ruimte is voor drie stoelen 
uit Franks eigen woonwinkel, Meubelpark De Bongerd.

UNIEKE GREPEN
Een blik op de keuken is voldoende om te besluiten dat de bewoners over elk detail gron-
dig nagedacht hebben. Ook voor het meubelbeslag waren ze enkel tevreden met het neusje 
van de zalm. Hun zoektocht leidde hen naar Dauby, dat gespecialiseerd is in ambachtelijk 
gemaakt deur-, raam- en meubelbeslag in diverse stijlen. “Ze lieten hun oog vallen op onze 
Pure-collectie”, vertelt Maud van Praagh van Dauby. “Elk stuk uit deze collectie wordt met 
de hand afgewerkt nadat het uit de zandmal komt. Met andere woorden: elke greep is uniek. 
Deze specifieke greep is de PMBU 224, die in zes verschillende varianten verkrijgbaar is: Wit 
Brons, Mat Wit Brons, Verouderd IJzer, Ruw Metaal, Ruw Brons en Ruw Brons Gepolijst. 
Hier werd onze uitvoering in Wit Brons als de beste keuze beschouwd.” Ook de stang aan de 
zijkant van het eiland is van Dauby, meer bepaald uit de serie Pure Plus, een collectie luxueuze 
badkamer- en keukenaccessoires in edele metalen.

ALS ELK 
DETAIL KLOPT

• Kasten en grepen: kasten van massief  

 eiken fineer, gespoten in RAL 9005  

 zwart met zijdeglans afwerking; grepen  

 uit de Pure-collectie van Dauby

• Werkblad: composietbeton

• Apparatuur: fornuis van Boretti

• Ontwerp en uitvoering:

 Dauby

 Uilenbaan 86

 2160 Wommelgem

 tel. +32(0)3 354 16 86

 info@dauby.be

 dauby.be
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TEGELS ALS EYECATCHER
In de loop der jaren heeft Dauby zijn gamma uitgebreid met meer dan al-
leen maar deur-, raam- en meubelbeslag. De eerder vermelde Pure Plus-
collectie is daar een voorbeeld van, maar daarnaast voert het intussen ook 
onder meer de ambachtelijke gordijnaccessoires Pure Curtains, de eigen 
geurlijn Pure Fragrance en de tegelcollectie Pure Tiles. Die laatste kre-
gen in deze keuken een mooi plekje op de spatwand achter het Boretti-
fornuis. “Die tegels vind ik de absolute blikvangers van deze keuken”, 
aldus Maud. “Het zijn handmatig afgewerkte plaatjes van massief metaal 
en brons die in dezelfde materialen en afwerkingen verkrijgbaar zijn als 
onze grepen. Frank koos voor de uitvoering in Ruw Metaal, want de 
stoere uitstraling ervan vond hij het best passen bij het werkblad en de 
authentieke schouw. Op het eerste gezicht lijkt dit misschien een verras-
sende combinatie met het Wit Brons van de grepen, maar het is wel een 
combinatie die werkt!”

“De metalen tegels zijn de absolute 
blikvangers van deze keuken”

MAUD VAN PRAAGH, DAUBY


