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Wie Dauby zegt, zegt exclusief deur-, raam- en 

meubelbeslag, aantrekkelijke kleinoden die een 

authentieke stempel drukken. Dat Dauby-producten 

de kers op de taart vormen in veel interieurs, staat 

buiten kijf. In deze realisatie krijgt het sierbeslag in 

ieder geval een prominente rol.

Sierbeslag
TEKST: PEGGY VAN DER AUWERA - FOTOGRAFIE: CLAUDE SMEKENS

als neusje van de zalm
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Dauby staat vooral bekend om handgemaakt retro-
beslag, maar je vindt er evengoed producten van 
gerenommeerde ontwerpers. Het retro assorti-

ment bevat unieke stukken met een geleefde uitstraling. In 
robuuste en karaktervolle materialen, van brons tot smeedij-
zer. Ze combineren een uitgepuurde vormgeving met de au-
thentieke look van het eeuwenoude gietproces. De designcol-
lectie is strakker, met innovatieve vormen en in materialen 
zoals chroom, nikkel en rvs. Wat de collecties gemeen heb-
ben? Onberispelijke kwaliteit als ‘tegengif ’ voor de wegwerp-
maatschappij. 

SOEPELE SAMENWERKING
Binnenhuisarchitecte Natacha Delbrouck was al voor de eer-
ste steenlegging van deze nieuwbouwwoning betrokken bij 
het project. Zij en de bewoners bezochten samen de kijkwo-

ning van Dauby in Borgerhout, de voormalige koekjesfabriek 
Huis Parein. Ze waren het er meteen over eens om het beslag 
in heel de woning toe te passen. Dat bleek een uitstekende be-
slissing. Voor het houtwerk, de lambriseringen en het maat-
werk stond Winka in. De samenwerking tussen Delbrouck, 
Winka en Dauby mondde uit in een harmonieuze inrichting 
en afwerking, met zoveel oog voor details en finesse dat het 
interieur om door een ringetje te halen is.

SIERBESLAG EN LAMBRISERING
De opdrachtgevers hadden duidelijke woonwensen: sobere 
landelijkheid, veel lichtinval, de natuur in huis en maximale 
uniformiteit. Die wensen werd ingevuld met grote raampar-
tijen, natuurlijke tinten en herhaling van materialen. En ui-
teraard Dauby-producten in élke ruimte, van sierbeslag tot 
deurklinken en kledinghaken. 
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 De afrondingen, de details boven 
de deuren, het stukwerk, alles komt 

hier mooi tot zijn recht. 

De voorkeur ging naar de retrocollectie, met zowel 
smeedijzer als ruw brons. Wat ook door de hele woning 
terugkeert is de ter plaatse gelakte lambrisering die on-
versneden landelijkheid ademt.

MOOI MET GEBRUIKSGEMAK
De keuken is licht en warm met een combinatie van 
witte en houten elementen. Op de ingebouwde wand-
kasten prijken smeedijzeren grepen, in harmonie met 
de schuifdeuren. Nog een verzuchting van de bewo-
ners: onderhoudsgemak. Dat werd vertaald in rvs 
werkbladen, een eiland in composiet en volkeramische 
tegels die er als natuursteen uitzien. Net als elders in de 
woning is de verlichting onopvallend, met hier en daar 
elegante armaturen. Kastruimte is er bij de vleet om al-
les netjes op te bergen. En zelfs het tv-toestel verstoort 
de vredigheid niet; het heeft wat weg van een schilderij. 



FIJN ZONDER FRANJES
In de leefruimte ligt geolied eiken als sfeermaker. Aan de 
grote eettafel met ijzeren onderstel staan antieke stoelen. De 
crèmekleurige zitmeubels zijn klassiek, comfortabel en met 
perfecte verhoudingen. Er zijn bewust geen ditjes en datjes 
om de schoonheid van de lambriseringen te benadrukken. 
Door de grote ramen speelt het groen ook binnen zijn troe-
ven uit. De gordijnen (een mix van linnen en katoen) han-
gen aan een slanke plafondrail, als een serene omkadering 
voor de ramen. Doordat de woning passief is gebouwd en 
perfect is geïsoleerd, volstaan de houten ventilatoren – een 
vondst van Natacha – om te verkoelen. 

LEVENDIGE MATERIALEN
De wandpanelen werden door Winka perfect gefabriceerd, 
geïntegreerd en van veelzijdige functies voorzien. Van lou-
ter esthetische lambrisering of opbergruimte tot ‘verbor-

gen’ deur, vanzelfsprekend met gracieus beslag van Dauby. 
Zowel de heer als de vrouw des huizes hebben een eigen 
ruimte om te werken. In beide vertrekken is er maatwerk 
in overvloed in de vorm van veelal witte kasten met eiken 
schappen, nissen of fronten. De ruwe bronzen meubelknop-
pen zijn als juweeltjes, het summum van verfijning. Doordat 
de materialen leven, krijgen ze mettertijd een nog intensere 
gepatineerde uitstraling.

HOUT, HOUT EN NOG EENS HOUT
In de masterbedroom is het al hout wat de klok slaat. Toch 
oogt de ruimte niet zwaar, dankzij de lichte kleur, strakke 
lijnvoering en greeploze kasten. Natacha ontwierp deze ele-
menten met veel aandacht voor gebruiksgemak. Zo doet de 
achterwand van het bed dienst als meubel met ladeblokken 
en zorgt meteen voor een naadloze overgang van slaapge-
deelte naar inloopkast.   
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dankzij de lichte kleur, strakke lijnvoering en greeploze kasten. 

SENSATIONEEL KOKKERELLEN 
Ook in de keuken komt de uniciteit en originaliteit van de eigenaar tot leven. 
De houten, massieve keuken van de hand van La Vie en Bois wordt vergezeld 
door handgemaakte, geglazuurde, terracotta wandtegels. De groene kleur van 
de tegeltjes komt terug in het donkergroene keukeneiland afgewerkt met een 
werkblad in Franse natuursteen, massangis, van Ardco. Massief hout krijgt ook 
in deze kamer een hoofdrol toegewezen. Net zoals de keuken is de eettafel op 
maat gemaakt door La Vie en Bois. Hierdoor ademt de ruimte eenheid en dat 
trekken ze op de gehele benedenverdieping door. Zo komt de groene kleur van 
de keuken terug in de ‘mudroom’, evenals de Franse natuursteen die we ook 
weer in het gastentoilet terugzien. 

In de badkamer voert 
warmte de boventoon. 

De accessoires  en 
handgrepen van Dauby 

zetten de puntjes op de i. 
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In de badkamer voert warmte de boventoon: een zachtbruine, 
volkeramische tegel, een zwevend wastafelmeubel, spiegel-
kasten en een XL-douche achter een glazen wand. De acces-
soires van Dauby zetten de puntjes op de i. 

GEZELLIGHEID TROEF
Alle vertrekken in deze grote villa geven blijk van doordachte 
ontwerpkeuzes. Van de praktische en duurzame aankleding 
in de keuken, leef- en slaapruimtes tot de piekfijn uitgeruste 
studio voor gasten. Wit, hout en zachte natuurtinten vormen 
de basis, terwijl exclusief Dauby-beslag het geheel verrijkt. De 
lambrisering brengt gedoseerde romantiek én de mogelijk-

heid tot subtiel ingewerkte kasten. De visie van de architecte, 
het vakmanschap van Winka en het detailwerk van Dauby 
gaven dit huis het warme nestgevoel waarnaar de bewoners 
verlangden.  =

Met dank aan: DAUBY
www.dauby.be


