
Tuinmeubelen en buitenkeuken
in Microtopping en Acid Stain

“Dove fare e pensare si fondono, l’arte nasce” is de slogan

van Kalk en Kunst (of: ‘waar doen en denken samensmelten,

ontstaat kunst’). Dat geldt ook voor dit project: de buitenkeu-

ken, volledig geïntegreerd in de tuin maar toch overdekt,

werd ontworpen samen met architecte Marjolein Janssens in

Scherpenheuvel.

‘Onze klant wilde een overdekte buitenkeuken die een geheel

met de tuin vormde. Daarnaast moest er plaats zijn voor

opbergruimte en een carport’, vertelt Anna van Kalk en Kunst.

Het geheel moest strak ogen en toch passen bij de landelijke

herenhoevestijl van het huis.

Architecte Marjolein tekende de buitenconstructie, samen

werd gekozen voor zwarte kleigevel-

pannen op een houtskelet. Kalk en Kunst

zorgde voor het ‘interieur’. Ze plaatsten

Microtopping op de muren, de deuren,

het keukeneiland en de grote planten-

bakken, en kleedden de ruimte aan

met de meubelontwerpen van Kalk en

Kunst. Zowel de tafel in RVS en witte

Microtopping, als het decoratieve ijzeren

verlichtingselement en het zitmeubilair

in ijzer en Acid Stain werden door Kalk

en Kunst ontworpen.

Verder in de tuin werden een grote

zitbank en een buitensalontafel ont-

worpen die passen in de vorm van de

tuin. Ook de bank en tafel zijn bekleed

met Microtopping en bewerkt met

Acid Stain.Dat is een Italiaanse techniek

van fabrikant Ideal Work, waarmee

roesteffecten als cortenstaal worden

bekomen of geoxideerde kopereffecten

nagebootst.

‘Al mijn ontwerpen zijn uniek en op

maat van de klant. Het gaat dus telkens

om heel gepersonaliseerde stukken. Ik

werk graag met robuuste materialen

als ijzer, staal en hout in combinatie

met Microtopping en Acid Stain’,

besluit Anna van Kalk en Kunst.

Voor meer informatie over onze

producten of een afspraak in onze

toonzaal kan je terecht op onder-

staande coördinaten.
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