KEUKENDOSSIER

Kembra

Professioneel en praktisch
Een sfeervolle, praktische keuken voor een jong
gezin én een professionele werkruimte voor een
enthousiaste hobbykok: in deze ruime, lichte ruimte
vallen ze perfect samen.
Tekst Yolande Schuur – Fotografie Marjon Hoogervorst – Advertorial

De lange wand van de keuken meet maar bijna achtenhalve meter en het kookeiland strekt zich uit over zes meter. Bijzonder?
Zeker, maar niet voor Rutger Brand van Kembra die vaker buitenformaat keukens maakt. Voor de opdrachtgevers maakte hij al
meer maatwerkmeubels voor een project van Enzo architectuur
& interieur.

DUBBEL UITGEVOERD
De nieuwbouwwoning werd speciaal voor de keuken uitgerust
met een grote aanbouw, grenzend aan de beschutte tuin. Dit
is het domein van een hobbykok die behoefte had veel werken kastruimte, goede apparatuur, dubbele spoelbakken en zelfs
twee vaatwassers en dat alles in een modern-warme setting.
Rutger: “De combinatie van vergrijsd eikenhout met hoogwaardig, hittebestendig Dekton in marmerlook die wij in onze showroom laten zien, is strak én natuurlijk. De opdrachtgevers waren
hier direct weg van.”

ONTSPANNEN OMGEVING
De lange achterwand is symmetrisch ingedeeld met links hoge
kasten waarin maar liefst drie ovens zijn ingebouwd. “Zo is er
altijd een oven om de borden te verwarmen.” Rechts, dicht bij
de eetbar en de open gashaard, is een grote rvs koelkast en een
wijnkoeler. Rutger: “De rvs-omlijsting is op maat gemaakt, voor
symmetrie met de koelkast.” ‘Marmer’ in gespiegelde openboekstructuur en het ontbreken van binnenlades – “die vragen
altijd een extra handeling” zijn mooie en praktische details. Die
maken deze keuken tot een professionele plek om te koken en
een ontspannen omgeving voor het gezinsleven.

IDENTIKIT
MATERIALEN: fronten in eiken fineer afgewerkt met grijsbruine beits
(eigen recept), mat witgelakt mdf, werkblad van composiet in de kleur
Aura van Dekton
APPARATUUR: oven, stoomoven, combioven en flex inductiekookplaat
van Siemens, afzuigkap van Wave Design, warmwaterkraan van
Quooker en industriële kraan van Caressi
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IN DE HOGE KASTEN
ZIJN MAAR LIEFST
DRIE OVENS INGEBOUWD
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