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LAAT ZICH NIET TEMMEN
traditie

Meubelbeslag

BEPALEN DE LOOK VAN JE KEUKEN

handgrepen
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I
n de toonzaal van Lommers in Lommel, waar vaklui ernaar streven 

om elk project speciaal te maken, vinden we deze magnifieke keuken. 

Van ontwerp tot fabricatie door eigen stielmannen creëren ze steeds 

opnieuw iets persoonlijk en uniek. Daarom werken ze vaak met 

het meubelbeslag van Dauby. Al hun producten worden ambachtelijk 

geproduceerd waarbij eeuwenoude technieken gebruikt worden. Dauby 

verenigt twee tegengestelde ideeën door een sobere pure vormgeving te 

combineren met de authentieke look van het gietproces in zandmallen. 

Het geeft het meubelbeslag karakter waardoor het zich onderscheidt 

van het massaproduct. Dauby speelt in op de tendens waarbij we het 

authentieke koesteren dat door de jaren heen zijn schoonheid bewaart. 

Lommers werkte hier dus met originele materialen waar brons, massief 

eiken en natuursteen het authentieke representeren en de ingewerkte led-

verlichting het hedendaagse belichaamt. Al deze materialen versterken 

elkaar en geven deze keuken een zeer unieke en rijkelijke uitstraling. 

Wanneer we onze droomkeuken samenstellen 

moeten we enorm veel keuzes maken. Welke 

materialen willen we gebruiken. Kiezen we voor 

een strakke moderne keuken of gaan we voor een 

meer tijdloze uitvoering waar warme en eigentijdse 

elementen elkaar versterken? Maar wat de look van je 

keuken bepaalt, zijn vaak de kleinste details. Net zoals  

de hangrepen. Dauby toont ons de kracht van uniek 

meubelbeslag. 
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Minimalistisch in vorm 
maar groots in uitstraling
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De kasten in het keukeneiland zijn greeploos voor 

een strakke look en worden afgewisseld met een 

kastenwand waarbij Lommers koos voor een lange 

meubelgreep uit ruw brons. De discrete vorm 

respecteert het strakke karakter van het meubel 

zonder in te boeten op gebruiksgemak. De zwarte 

meubelknopjes die de vitrinekast sieren, stralen 

ondanks zijn rechte vorm enorm veel warmte 

uit door de natuurlijke materialen waaruit het 

vervaardigd werd. Deze zijn ideaal voor een jong en 

tijdloos interieur. Welk meubelbeslag je ook kiest, 

met Dauby geef je je keuken steeds het nodige 

karakter. 

Dauby - www.dauby.be 
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