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Retro ontmoet modern
Een strakke “retro” keuken in hoogglans zwart met roestvrijstalen werkbladen en
eiland met perfect ingelaste moderne spoelbak. Voorzien van inbouwkoelkast
en oven in moderne apparatenkast. Leuk detail; lampjes onder de kasten
aan de doorloop zijde.

Open:
ma – vr 14:00 – 17:30
Zaterdag op afspraak

Retro
De basis van elke American
Kitchen die door IDFIX-BCL
geleverd wordt is een originele
keuken uit de jaren ’50 of ’60.
Deze keukens worden compleet gerestaureerd in elke
gewenste maat, kleur en
Eindejaarsaanbieding!
afwerking. Achter de stalen
deuren bevinden zich moderne
Tafel “volta II”, afmeting: 200 x 105 cm. Geschikt voor 6 tot 10
ladensystemen. De American
personen. Gealuminiseerd stalen onderstel. Vinyl tafelblad, in
vele kleuren mogelijk. Ontworpen door Bart Christiaan Luikinga. Kitchen is daarmee de eerste
en enige keuken die volledig
Tot 1 januari 2009 van € 2400,- voor € 2009,gerecycled wordt.

Modern
Keuken op de bovenetage van
een grachtenpand. Een moderne
keukenopstelling die voorzien is van
een verdiept roestvrijstalen werkblad,
kookeiland en een apparatenwand.

Prijswinnend ontwerp

IDFIX-BCL

In opdracht van de bewoners van een voormalig schoolgebouw
heeft IDFIX-BCL een kubus van staal ontworpen, waar alle gewenste
apparatuur in past: een koelkast, wijnklimaatkast, oven, stoomoven,
koffiemachine, warmhoudlade, garderobekast, wasmachine,
droger en een bezemkast. De kubus staat vrij in de ruimte,
naast de American Kitchen. Met het ontwerp hiervan is IDFIX-BCL
‘International winner Europe’ geworden, in de SubZero/Wolf
best of the best Kitchen Design Contest 2006-2007.
IDFIX-BCL is o.a. dealer van de merken SubZero en Wolf.

American Kitchens
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Portretfotografie:
Emilie Luikinga

Het ontwerpersduo Bart Luikinga en Astrid Schendelaar houdt zich sinds 1991 bezig met ruimtelijk ontwerpen. Toen op een dag
een American Kitchens aangeboden werd, waren ze op slag verliefd. De stalen American Kitchen is een echte designklassieker.
Dit bekende keukenontwerp van Raymond Loewy dateert uit het jaar 1947. IDFIX-BCL laat de keukens van toen weer voldoen
aan de technische standaard van nu. Hierbij blijven zij trouw aan de karakteristieken van deze keukenklassieker.
Door keukenapparatuur te integreren van de beste merken wordt de herkenbare uitstraling van de American Kitchen behouden.
Astrid Schendelaar en Bart Luikinga

