40

KenD0703P40-43 40

13-11-2007 12:30:26

T E K S T: M I N K E D E V O G E L
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Amerikaanse klassiekers
in nieuw jasje
Retro is trendy, maar een echte designklassieker is tijdloos. Zo ook
de Amerikaanse keukens uit de jaren vijftig. IDFIX-BCL levert volledig
gerestaureerde American Kitchens. In de hal van dit bedrijf worden
afgedankte keukens en keukenonderdelen gerestaureerd.
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AMERIKAANSE KLASSIEKERS

e tijd heeft duidelijk haar sporen

ken Wolf en Smeg aan toe. “Deze merken

Nostalgie

nagelaten en eigenaar Bart Luikinga

hadden als eerste vertrouwen in mijn keu-

De keukens verkoopt Luikinga veelal aan

krijgt de keukens vaak in treurige

kens. Zij zagen mogelijkheden in mijn bedrijf.

mensen met een voorkeur voor bijzonder

staat binnen. IDFIX-BCL is een ontwerp-

Bovendien zijn deze producenten flexibel en

design en aan klanten die de producten om

bureau en bouwt unica, maar de helft van

ze denken creatief mee. Wolf is qua kwali-

nostalgische redenen waarderen. Met name

zijn tijd besteedt Luikinga aan de renovatie

teit moeilijk te evenaren en Smeg heeft een

fotografen, vormgevers en creatieve mensen

van de keukens. Het meeste materiaal komt

designtraditie die aansluit bij het ontwerp

uit de grafische wereld hebben een voor-

uit Nederlandse huizen die in de jaren vijf-

van de American Kitchens. Bovendien levert

liefde voor American Kitchens. Luikinga: ‘’De

tig verhuurd of verkocht werden met een

Wolf in inches, waarin ook de keukens ont-

kopers zijn kieskeurige mensen die een voor-

Amerikaanse keuken. Luikinga: ‘’Hoewel ze

worpen zijn.”

keur hebben voor keukens die vrijwel tijdloos

D

zijn. Ze kunnen zeker nog tientallen jaren

in die tijd nog bijzonder waren, werden de
Amerikaanse keukens in de jaren zestig en

De meest gangbare keukens die Luikinga

mee zonder te vervelen.’’ In 2006 haalde

zeventig de standaardkeukens waar hele

tegenkomt, bestaan uit drie kastjes en een

IDFIX-BCL het streven om 24 gerenoveerde

wijken vol mee stonden. Nu pas wordt het

gasfornuis beneden en een viertal bovenkast-

keukens te verkopen. Dit jaar hoopt hij uit

design gewaardeerd. Het zijn zeldzame klas-

jes. Ze worden vaak aangeboden via internet

te komen op 36 keukens en voor 2008 wil

siekers die na een mooie renovatie weer zeer

en het team van IDFIX-BCL demonteert ze

hij er 50 afleveren. Toch wil Luikinga niet te

populair zijn.”

bij de aanbieders thuis. De kastjes zijn 61,2

snel groeien. ‘’We moeten gefocust blijven

inch breed, de deurtjes bevatten de helft van

op een goed product. Het restaureren blijft

Wolf en Smeg

deze breedtemaat. Daarnaast zijn er kasten

specialistenwerk en ik wil als keukenontwer-

Nadat de kasten en laden zijn uitgedeukt,

van 38,2 tot 91,8 cm Dat zijn standaardma-

per in iedere woning zoveel mogelijk creati-

opgeschuurd en voorzien van een kleurige

ten, maar wat betreft de indeling zijn er veel

viteit kwijt.”

poedercoating of een nat gespoten laklaag,

moderne oplossingen mogelijk.
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voegt Luikinga er apparatuur van de topmer-

De oorspronkelijke American
Kitchens zijn ontsproten aan
het brein van Raymond Loewy
(1893-1986). Hij ontwierp ook
tandenborstels, auto’s, lipsticks,
typemachines en locomotieven.
Uiteindelijk heeft hij een grote
stempel gedrukt op de vorm
van de nieuwe ‘American way
of life’ die rond de jaren vijftig van de vorige eeuw ontstond.
Loewy ontwierp in 1947 ook de
American Kitchens, die in 1949 in
Nederland in productie werden
genomen. De productie van de
American Kitchens werd pas in
de jaren zeventig stilgezet doordat basismaterialen als spaanplaat en kunststof populairder
werden.
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