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’s zomers gaat de tv hier niet aan, dan wordt er 

buiten geleefd. En als het weer kantelt, in de herfst, 

is het des te gezelliger in huis met de haard aan. Het 

credo van het gezin: doe elke dag iets leuks en schenk 

je medemens een glimlach. 

Den Stal & Dauby
Cocoonen in de herfst

Deze op en top landelijke woning getuigt van een zekere strakheid.

Voor deze woning in het Waasland werkt 
Den Stal met ramen en deuren in duurzaam 
afrormosia-hout dat vergrijst met de jaren. 

Het poolhouse is een volwaardig achterhuis. “Daar woonden 

we eerst en pas later hebben we in de voortuin een nieuw 

huis gebouwd”, luidt het anekdotisch bij onze gastheer. Bij het 

optrekken van dit landhuis in tijdloze stijl was er een hoofdrol 

weggelegd voor Den Stal, een familiebedrijf gespecialiseerd in 

kwaliteitsschrijnwerk en totaalinrichting. 
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De massiefhouten keuken werd gerealiseerd door Den Stal naar een ontwerp van binnenhuisarchitect Bart de 
Beule. Het geheel heeft uitstraling, maar scoort eveneens goed op vlak van ergonomie en gebruiksgemak. 

Met het zogenaamde vlinderknopje uit de Pure® lijn van Dauby zet de schrijnwerker 
de puntjes op de decoratieve i. Den Stal heeft de stopcontacten perfect ingewerkt.

modern en authentiek
De heer des huizes is naar het schijnt een uitstekende kok. “Vaak 

ga ik gewoon aan de slag met de groenten die we op dat moment 

in huis hebben en laat dan mijn fantasie de vrije loop.” Werkbladen 

in grijzige marmer geven de eiken keuken een authentiek karakter, 

maar door een deel van de kasten diepgroen te tinten, krijgt het 

geheel ook een moderne look.

Tijdloos robuust

De achterdeur toont ons een paar robuuste doch 

elegante klinken van Dauby in verouderd ijzer. Een 

ontwerp daterend uit plusminus 1930 en dus met 

een knipoog naar de Bauhaus-periode. Eenvoudig 

van vorm maar met een tijdloze uitstraling en 

inzetbaar bij welke woonstijl dan ook. Verkrijgbaar 

met ronde of vierkante rozet.

Sober is best sierlijk.
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Door te variëren met de ondergrond, 
hetzij puur, hetzij lakwerk, krijgen 
de trekkers een andere aanblik.

De koffiebar gaat schuil achter deuren die opzij 
in de kast glijden. Praktisch en esthetisch gaan 
samen bij Den Stal. En uit al hun werkstukken 
spreekt de liefde en passie voor houtbewerking. 

In het assortiment van Dauby tref je ook 
accessoires in lijn met het sierbeslag.

Deze Dauby-raamkruk PHL’L’/32 is geïnspireerd op het Chemin 
de Fer-model dat in het jaar 1883 ontworpen werd voor de 
fabuleuze internationale trein de Oriënt Express. De hoogwaardige 
roestvrije metaallegering heeft de look van verouderd ijzer.

Hier in de keuken moet je eens letten 
op de plint die wordt doorgetrokken 

op de binnendeur. Die deur heeft een 
charmant raampje in staal. Wat een 

staaltje van vakmanschap van Den Stal!

Schrijnwerker totaalinrichter

Den Stal is de uitgelezen partner voor binnen- en 

buitenschrijnwerk met ambachtelijke klasse en 

oog voor detail. Steeds weer is het een uitdaging 

om de wensen van de klant optimaal en op maat 

te vervullen. In de kijkwoning te Stekene krijg je, 

op afspraak, een voorsmaakje van de vele moge-

lijkheden. Tevens welkom voor totaalprojecten: 

deuren en ramen, kasten op maat, van trap tot 

parket, stoffering en decoratie. 
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De trap is een heus pronkstuk 
van Den Stal signatuur.

De bijkeuken is bijzonder praktisch ingericht en biedt een zee aan kastruimte. Hoogstaand 
maatwerk van schrijnwerkerij Den Stal ‘gekruid’ met sierbeslag van Dauby. 

naturelle glorie
Ook al kreeg de trap in de eetkamer een beschermlaag, Den 

Stal doet er alles aan om de structuur van de houtnerven tot 

hun recht te doen komen. Het materiaal straalt naturel uit. Het 

panoramisch raam kijkt uit op een border in paars en wit. Nog 

even aftellen en sneeuwklokjes en voorjaarsbloemen zullen de 

kop opsteken. De overstap naar het salon wordt aangegeven met 

een console die rust tegen de rug van een canapé.

landelijke stijl 2.0
De landelijke stijl eigentijds geïnterpreteerd, dat geldt voor dit 

fijne interieur. “Van je huis een thuis maken, het gaat gepaard 

met een heel rijpingsproces”, aldus onze gastvrouw. “We zijn er 

bijna! De eetkamer vraagt nog om een schilderij en de hanglamp 

boven het keukeneiland moet plaats ruimen voor plafondspots 

zodat je oogcontact hebt met elkaar tijdens het aperitief.”

Symbiose van sluit- en maatwerk.
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Boris gaat er als een hazenwind vandoor, 
maar even later is de kater er als de kippen 
bij om te poseren voor onze camera…

De plaids liggen 
klaar en de haard en 
de kaarsen lichten 
op. Het belooft een 
stemmige avond 
te worden. 

In de woonkamer keert het textielbehang weer in de plantensokkels.

Bij Den Stal 
weet men van 
wanten. Kijk 
maar hoe de 
haard werd 
ingekast. 
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Leuk idee van de bewoners om thuis uit te proberen! 
Recycleer oude kaders, zonder het glas, om een fotowand te 

creëren en verf het geheel. Mama en de dochters tekenen 
voor het kunstwerk met papa erop in zijn bestelwagen. 

opgeruimd gevoel
Door de subtiele speling van direct en indirect licht hangt er 

een etherische sfeer in de ouderlijke slaapkamer. Een lage valse 

wand vormt het hoofdbord van het bed. Daarachter is er een 

‘wegmoffelhoekje’, zoals mijnheer het zo mooi verwoordt. Geef 

toe, iedereen zit thuis met wat rommel en het is goed als je die 

uit het zicht kunt houden. Opgeruimd staat netjes en je houdt er 

een opgeruimd gevoel aan over.
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Badend in genoeglijkheid.

Puur design, die ronde 
topjes van Dauby die 
het schrijnwerk alle eer 
aan doen. Deze bestaan 
in twee maten, PT20 en 
PT25. 

De douche werd uitgevoerd in mortex, een in de massa gekleurde 
minerale afwerking die doet denken aan gepolijst beton. 

De door Den Stal in de kasten geïnte-

greerde linnenkoker leidt recht naar 

de wasmachine en droogtrommel 

beneden in de berging. 

De fraaie schuifdeurkommen 
dragen het exquise Dauby-label.

open en gesloten
Op de bovenverdieping is het eveneens genoeglijk 

cocoonen. Hoogstaand artisanaal maatwerk van 

Den Stal, verfraaid met sierbeslag van Dauby, treffen 

we zowel in de doorloopdressing als in de ouderlijke 

badkamer. Er is geopteerd voor handige schuifdeu-

ren. Handig omdat er geen draaicirkel nodig is en 

je vlot kunt opteren voor openheid of verzekerde 

privacy. 
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In de kamer van de muzikale Amelie hebben Den Stal en Dauby een 
inloopdressing voorzien en in die van Aline een kastenwand. 

Er kunnen altijd vriendinnen blijven logeren, 
te oordelen aan het aantal logeerbedden 

op Aline’s kamer. La vie en rose! 
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Het achterhuis werd omgeturnd tot een poolhouse met overdekt terras. 
Binnen is er een grote ruimte voor feesten en boven zijn er gastenkamers. 

Met het buitenschrijnwerk zorgt Den Stal voor de finishing touch. 

Den Stal 

atelier  Bettestraat 4, 9190 Stekene (B)

kijkwoning  Kiekenhaag 46, 9190 Stekene (B)

tel  0032 (0)475 57 20 15 (Chantal)

tel  0032(0)479 89 72 97 (Mark)

e-mail  info@denstal.be

website  www.denstal.be 

kijkwoning te bezichtigen op afspraak

Dauby

Uilenbaan 86, 2160 Wommelgem (B)

tel  0032 (0)3/354 16 86

fax  0032 (0)3/354 16 32

e-mail  info@dauby.be

website  www.dauby.be 

Geurdispensers van Dauby  www.purefragrance.be

Vakmanschap is meesterschap.

Met fleurige charme

Het hout dat door Den Stal werd 

verwerkt in het poolhouse heeft 

een boerderijverleden. Doorleefde 

planken volgens een strak patroon 

geassorteerd. Knap! De meubel-

knoppen van Dauby uit de CDF- 

collectie fleuren echt het maatwerk 

op. Creations de fer produceert 

raam-, deur- en meubel beslag naar 

originelen van weleer. Dit is het 

model BT270bis in verroest gietijzer. 

Weetje: een laag boenwas vormt 

een film om verder oxideren tegen 

te gaan.

gezond buitenleven
We praten verder in de achtertuin die royaal veel ruimte biedt 

om in de zomer te genieten van het gezonde buitenleven. “Van 

het plaatsen van de ramen en deuren door Den Stal zijn we 

bijzonder tevreden en ook hun service-na-verkoop mag er zijn. 

De kasten in het poolhouse gingen even niet meer goed open 

en dicht door de werking van het hout, maar dat probleem werd 

snel verholpen.” 

lekker binnen blijven
De weergoden zetten de achtergevel in het zonnetje. Echter 

maar voor even, want algauw teistert regen het zwembad en 

het terras waar men in de zomer zo graag ligt te zonnebaden. 

Echt een herfstige dag is het dus om lekker binnen te blijven en 

te onthaasten bij de brandende haard.
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