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en ruime materiaalkennis en een 

overvloed aan ervaring zorgen 

voor het gewenste plaatje met 

de signatuur van Keukenstudio 

Regio Oost. “We horen vaak dat we enorm 

veel tijd besteden aan het inventariseren 

van wensen en ideeën van onze klant. 

Dankzij onze ervaring en kennis kunnen 

we een passend advies geven. Maatwerk 

maakt het dan weer mogelijk om een 

fraai geheel te kunnen bieden met de 

nodige uitstraling zonder in te boeten aan 

ergonomie. Verder spreekt het veel klanten 

aan dat we het complete plaatje bieden. Dat 

betekent inclusief sloopwerken, leidingen 

leggen, betegelen, keukenmontage en 

schilderwerk”, vertelt Jan Averesch ons. 

Zo waren bekende Nederlanders Kim 

Kötter en Jaap Reesema op zoek naar 

een praktische keuken met veel werk- en 

opslagruimte. Ze zochten een stijl die 

het evenwicht behoudt tussen modern 

en hedendaags landelijk, passend in het 

interieur. Het is vooral de donkere kleur van 

de kasten die mooi contrasteert met de 

lichte omgeving. “Tijdens het ontwerpen 

zijn er verschillende kleuren de revue 

gepasseerd. Omdat het een open keuken 

is, was de integratie met het interieur van 

groot belang. Kim en Jaap wilden een 

goede balans tussen keuken en leefruimte 

vinden. Daarom besloten ze pas tijdens de 

montage voor de huidige zwarttint. Dit 

werd gerealiseerd door de keuken met 

de kwast te schilderen. In onze showroom 

vind je er meerdere voorbeelden van en 

onze klanten kiezen hier regelmatig voor. 

Het versterkt het landelijke aspect en biedt 

daarbovenop ook de mogelijkheid om 

op vrij eenvoudige wijze de keuken op 

termijn van een ander kleurtje te voorzien”, 

gaat Jan verder. Naast de mdf gelakte, 

handgeschilderde fronten kozen Kim en 

Jaap voor een composieten werkblad, 

een Quooker en keukentoestellen van 

Siemens. Door al deze keuzes is de keuken 

het toonbeeld van eenvoud geworden dat 

uitblinkt in grootsheid.

Wanneer we onze keuken kiezen, zijn we op zoek naar iets unieks. 

Een ontwerp dat volledig bij de stijl van ons interieur aanleunt. Bij 

Keukenstudio Regio Oost weten ze als geen ander jouw wensen om 

te zetten tot een prachtig resultaat zonder concessies.
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