7

Het huis onderging een complete
metamorfose en met de waterpartij
laat men de tuin ‘overvloeien’
in de groene omgeving.
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Knap hoe dit huis zich
in de natuur heeft
genesteld

De ranke robuuste greep in verdonkerd
brons, uit de Giara-serie van Dauby,
geeft de voordeur cachet.

Dauby
Met stijl uit de
wind gezet
130

onze reis naar het schilderachtige Heuvelland brengt ons
bij een oase van rust. Het kan hier soms enorm waaien maar

nieuwe lei

de schapen in de wei laten dat niet aan hun hart komen.

Het bestaand gebouw werd gestript zodat men voor de renovatie

De bewoners evenmin, hun huis zet hen uit de wind.

kon starten met een nieuwe lei. “Wij hebben er meteen een specialist bij betrokken en kunnen dat iedereen aanbevelen”, aldus onze

Door een zekere strakke lijn aan te houden bij de binnenhuis

gastheer. Die vond men in de persoon van Anneke Cosaert. “Het

inrichting krijgt landelijk wonen hier een eigentijds karakter.

totaalplaatje ziet er niet enkel fraai uit, het klopt ook zowel tech-

De klinken, trekkers, grepen en handdoekrekken met Dauby

nisch gezien als qua ruimteverdeling en het optimaal gebruik van de

kwaliteitslabel sluiten perfect aan bij het geheel omdat er

beschikbare oppervlakte.”

sobere authenticiteit van afstraalt.
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Sierbeslag
maakt grote
sier.

Dauby-beslag geeft
het maatwerk in deze
woning een meerwaarde.
Het is goed voor een
wat nostalgisch accent,
maar er gaat sowieso
warmte vanuit en het
zorgt in zowel klassieke
als moderne interieurs
voor sfeer.

Het verschil zit hem in de details

traditionele keuken

Naast het sierbeslag vinden diverse accessoires

Het zijn mama en de dochter, die afgestu-

van Dauby voor keuken en badkamer hun weg

deerd is aan de hotelschool, die hier de

naar standingvolle interieurs, zoals hand-

scepter zwaaien in de keuken. “Typische

doekstangen. Dankzij de lange eindsteunen

traditionele gerechten zoals stoverij, var-

is er extra afstand tussen stang en muur. Ook

kenswangetjes en biefstuk/frites vallen

verkrijgbaar met korte steunen, vierkant of rond.

bij ons in de smaak”, luidt het bij vader

De Pure® Plus Curtains is een collectie ambach-

en zoon.

Allerlei sierbeslag uit de
CDF-collectie van Dauby
tegen elkaar uitgespeeld.
Zo bekom je eenheid en
een boeiende dialoog
tussen items tegelijk.

telijke gordijnroedes met een authentieke touch:
wit brons, smeedijzer, zwart en roest.
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Dit huis etaleert ons een geslaagde mix van selecte materialen.
Een streling voor het oog én bovendien onderhoudsvriendelijk.

Echt meesterlijk, die spielerei met volumes! Enerzijds ervaar
je openheid en anderzijds overheerst er een knus gevoel.

opportuniteit benut

De klinken van Dauby aan
de binnendeuren, met als
referentie BE1216, in roest
(RC), getuigen van een
tijdloze schoonheid.

Oud versus nieuw
geeft een sterke
synergie

De truc met de boenwas
Het sierbeslag op de benedenverdieping komt uit de

We laten ons de gezelligheid van de woonkamer welgevallen.

CDF-collectie van Dauby. CDF staat voor ‘Créations du

De zwartstalen frame van de glazen deur naar de traphal en de

Fer’. Het aanbod omhelst raam-, deur- en meubelbeslag.

ingemaakte kast rechts van de haard, vormt een perfecte match

Dat alles gemaakt naar originele aloude modellen. Er

met de klinken en trekkers van Dauby. “Voor de start van het

wordt gewerkt met massief ijzer en er zijn drie uitvoe-

project was het hier een grote woestenij. Je moest dus wel wat

ringen: smeedijzer, zwart en roest. In het laatste geval

fantasie hebben om daar doorheen te kijken en de mogelijkhe-

laat men het gietijzer organisch roesten, en daarna

den van dit pand te zien”, vertelt mijnheer nog.

wordt het geborsteld en behandeld met donkere bijenwas om verder oxideren te vermijden. Tip: prefereer je
een egaler effect of vind je dat er te veel kleurverschillen
zijn, grijp dan zelf naar de boenwas.
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Je ervaart hier
authenticiteit van
vandaag.

De stemmige slaapkamer heeft een rustgevende uitwerking en er hangt romantiek in de lucht.

budget onder controle

speelse kunst

Over het resultaat na de werken is het gezin in

Een pronkstuk van een trap in de hal brengt ons naar

de wolken. “Anneke van Cos-Art heeft de verbou-

boven waar de overloop ons een speelse olifant in

wing van A tot Z in goede banen geleid en stond

brons toont. “Onze huisarts is de broer van Jan Des-

garant voor de piekfijne afwerking. Er is gekozen

marets. Zo hebben we dus de kunstenaar leren kennen

voor praktische oplossingen die dan ook nog eens

en is de bewondering voor zijn oeuvre gegroeid.” De

betaalbaar waren. In samenspraak hebben we

kamers van de dochter en de zoon hebben de look van

geopteerd voor waardevolle duurzame materialen

een appartement en als jongvolwassenen stellen ze

en zo zijn we voor het sierbeslag automatisch

dat ten zeerste op prijs.

Deze meubelknop type PBU45 van Dauby, in verouderd
ijzer met een zwart patina,
brengt door zijn vorm enige
luchtigheid in het kader.
Net alsof er vlindertjes
rondfladderen.

aanbeland bij Dauby.”
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Aan de schuifdeuren in de dressing en
de badkamer zie je de deurklink PHT’T+T’
van Pure®, geleverd door Dauby. Prima
keuze, want dit model blendt beeldig met
de vlinderknopjes van de maatkasten.

De slimme indeling creëert meer ruimte.
Niet zelden wordt het een rommelboel op zolder. “Daarom
hebben wij er resoluut een gastenkamer van gemaakt.”
Je komt er via een trap in de kamer van de dochter.

Let op de stang van Dauby boven het
bad. Ideaal om de handdoeken aan op
te hangen. Maar ook voor de garderobe
is het een erg praktische tool met stijl.
Zo maak je komaf met rondslingerende
spullen. De 1m lange stang laat zich
desgewenst vlotjes inkorten.
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De naam ‘Chemin de Fer’ van dit schattige
kleinood van Dauby brengt ons terug naar
de negeniende eeuw toen de luxueuze
Oriënt Express tussen Londen en Istanbul
spoorde. Op die trein trof je immers deze
spoorwegkruk aan.
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Het veld met vlas in bloei, voor de deur, is adembenemend mooi.

Schapen luieren in de wei en voor de herdershond van de familie is de tuin een paradijs. Mens en dier voelen zich hier thuis.

parel aan de kroon
Tijd dan om afscheid te nemen van het gezin en huiswaarts te
keren. Het is ontspannen genieten van de autorit langsheen

Dauby

velden en weiden. In onze herinnering is deze oase als een parel

Uilenbaan 86, 2160 Wommelgem (B)

Geurdispensers van Dauby

aan de kroon van het inspirerende West-Vlaamse landschap…

tel

Anneke Cosaert

fax

+32(0)3/354.16.86
+32(0)3/354.16.32

e-mail

website
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www.purefragrance.be

www.cos-art.be

info@dauby.be
www.dauby.be
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