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Van kleine houtzagerij aan het begin van 
de jaren ‘50 die haar keukens met paard en 
kar leverde tot grote speler op de internati-
onale markt. Het Duitse bulthaup heeft  al 
een mooi parcours afgelegd en blijft  dat doen 
met huidige CEO Marc O. Eckert aan het roer. 
Al van bij de start is het keukenbedrijf sy-
noniem met topkwaliteit en eerlijke hoog-
waardige materialen. Door te spelen met de 
traditionele codes is de producent in staat 
om zichzelf telkens opnieuw uit te vinden. 
Elke dag weer stelt bulthaup zich namelijk 
de vraag of hun keukens voldoen aan de no-
den van vandaag en morgen. Hun passie 
voor het product laat zich dan ook voelen 
in elke keuken die ze afl everen. Eckert ver-
trouwt ons daarbij het geheim van een per-
fecte bulthaup-keuken toe: “Je moet verder 
kijken dan het product. De schoonheid van 
een ruimte bevindt zich namelijk in het leven 
dat zich erin afspeelt,” aldus de CEO. “Denk 
aan de tijd die je in jouw keuken spendeert, 
zelfs als je niet kookt, maar gewoon praat en 

lacht met vrienden en familie. Terwijl een 
keuken vroeger maar één functie had, is het 
ondertussen zoveel meer. De keuken is vaak 
open naar de woonkamer van het huis om 
de communicatie van de ene kamer naar de 
andere te vergemakkelijken, tegenwoordig is 
het zelfs een thuiskantoor. Op deze manier 
vormt de keuken eerst en vooral een leefruim-
te.” Bulthaup-keukens moeten dus een plek 
vormen waar de bewoners tijd en kostbare 
momenten doorbrengen, zich ontspannen en 
thuis voelen. “Want ondanks de digitalisering 
en het opkomen van tal van bezorgdiensten, 
blijven mensen de behoeft e hebben aan een 
analoge ruimte en een terugkeer naar de es-
sentie. Een plek waar ze kunnen samenkomen 
en iets met hun handen creëren.”

terugkeer naar essentie
Om deze behoeft e te ondersteunen, moeten de
leefgewoontes en de emotionele noden van
de gebruiker centraal staan in een bulthaup-
ontwerp. “Onze keukenarchitectuur dient om 
hun leven eenvoudiger te maken.” Een cre-
do dat het keukenbedrijf al vanaf het begin 
ter harte neemt. Daarbij werkt de producent 
volgens de ontwerpfi losofi e “vorm volgt func-
tie”, een van de fundamentele ontwerpidee-
en van het Weimarse Bauhaus. Een keuken 
moet in de eerste plaats vooral goed door-
dacht zijn en ontworpen naar zijn functie. Al 
mag de elegantie van het ontwerp uiteraard 
ook niet uit het oog verloren worden. En ook 
op esthetisch vlak geldt een terugkeer naar 
de essentie, zoals de keuze van de designers 
voor minimalisme en opgeruimde schoon-
heid ook bewijst. Er wordt gewerkt met een 
duidelijke vormentaal: de dingen zo eenvou-
dig en helder mogelijk maken. “Het materiaal 
is zo dun mogelijk, maar zo dik als nodig. We 
hebben weinig kleuren in het aanbod, maar 
wel de juiste. We hebben geen ruim assorti-
ment aan deurklinken nodig, we hebben net 
dat ene perfecte handvat voor jou. De inrich-
ting van de keuken is een kunst, maar vooral 
een levenskunst,” horen we nog.

uniek resultaat
Omdat elke bulthaup-keuken volledig afge-
stemd is op de behoeft en van de klant, zal 
dit telkens een uniek resultaat opleveren. 
Daarbij wordt de klant in elke stap van het 
proces persoonlijk bijgestaan door het team 
van experts bij een van de veertien exclusie-
ve verdelers, waarvan er twee deze zomer de 
deuren openen in Hasselt en Mechelen. De 
showrooms stellen de diversiteit en kwaliteit 
van de gebruikte materialen tentoon, evenals 
de expertise van het merk. Het lokale team 
luistert naar jouw noden en wensen en neemt 
de tijd om je te adviseren. Met een groot oog 
voor detail wordt aandacht besteed aan de 
materiaalkeuze, functies en elektrische ap-
paratuur. Esthetiek is van even groot belang 
als de bestaande architectuur van de ruimte. 
Zo helpt elk team de klant om de keuken van 
zijn of haar dromen te creëren. 

De keuken is één van de belang-
rijkste ruimtes in een huis en 
dat heeft  bulthaup goed begre-
pen. Het Duitse familiebedrijf, 
opgericht in 1949, is al vanaf het 
begin sysnoniem met kwaliteit 
en tijdloos design en is zo uitge-
groeid tot een toonaangevende 
speler op het vlak van heden-
daags keukenontwerp.

“ONZE KEUKEN-
ARCHITECTUUR DIENT
 HET LEVEN EENVOU-

DIGER TE MAKEN”
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casa fortunato
Enkele van de beelden die we hier tonen, is 
van een wel heel bijzonder project. Het Por-
tugese koppel António Costa Lopes en Filipa 
Fortunato is een van de zovelen die de keu-
ken van hun dromen vonden bij de Duitse 
keukenexpert. Het duo baat hotel Casa For-
tunato uit, dat tevens hun persoonlijke wo-
ning herbergt. Een bulthaup-keuken was een 
essentiële vereiste voor hen en maakte al van-
af het begin deel uit van het project. Op de 
begane grond bevinden 
zich de gemeenschappe-
lijke ruimten: de woon- en 
eetkamer en de aangren-
zende keuken. Op de eer-
ste verdieping liggen de 
negen gastenkamers, de 
verdieping daarboven is 
voor de privévertrekken 
van de familie. Belangrijk 
was dat het geheel een huiselijke sfeer moest 
hebben. Dit toont zich onder andere in de 
gastenkamers, die in bijna alle opzichten ver-
schillen van elkaar, van vorm tot kleur en 
indeling. Ook de keuken en eetkamer slui-
ten perfect aan bij deze filosofie. In de grote 
ruimte op de gelijkvloers, met cementtegels 
in oktertinten, sieren tafels, stoelen, wand-
kasten en decoratieve elementen uit verschil-
lende periodes en stijlen de kamer. 

De keuken bevindt zich aan de zijkant van de 
ruimte en verenigt twee bulthaup b2-werk-
banken met een b3 functionele lijn tegen 

de achterwand, waar de apparatuur en het 
kookgerei zijn ondergebracht. Bij het binnen-
komen van de woonkamer is het eerste wat je 
ziet de b2-werkbanken. Simpel, maar krach-
tig, horen we bij de enthousiaste hoteleige-
naars. Bulthaup b2 en b3 zijn maar enkele 
van de innovatieve systemen die het bedrijf 
door de jaren heen gelanceerd heeft. De sys-
temen brengen de ‘keukenwerkplaats’ terug 
tot de essentie, geven veel vrijheid bij het in-
richten en worden gekarakteriseerd door een 

ingetogen eenvoud, een 
heldere vorm en met een 
praktische en doordach-
te functie. 

succesverhalen
Dankzij hun ambitie en 
duidelijke visie, kon het 
Duitse keukenmerk al 
veel succesverhalen, zo-

als Casa Fortunato, op zijn palmares schrij-
ven. “Ook in snel veranderende tijden zijn 
we een bedrijf gebleven dat de wensen en ei-
sen van de klant centraal stelt en altijd naar 
antwoorden en oplossingen zoekt. Door ge-
avanceerde techniek te combineren met onze 
esthetiek creëren we duurzame producten op 
het vlak van functionaliteit en vormgeving.” 
Het bedrijf blijft daarbij inzetten op innova-
ties in de keuken. “Daarbij moet telkens de 
sociaal-culturele context in acht genomen 
worden. We moeten kijken naar de manier 
waarop mensen leven. Als er steeds meer 
nieuwe vormen van leven ontstaan die wor-

den gekenmerkt door de cultuur van het de-
len, dan verandert ook het mentale beeld dat 
wij van keukens hebben. Hoe de keuken van 
de toekomst er ook uitziet, blijft een vraag. 
Wat wel zeker is dat eenvoudige schoonheid, 
ergonomisch design en kwaliteit, zoals je nu 
bij bulthaup vindt, onmisbare kenmerken 
zullen blijven,” besluit CEO Marc O. Eckert.

Ben jij op zoek naar dé keuken van je dro-
men? Meer informatie kan je alvast terug-
vinden op de website www.bulthaup.com.  
(Tekst: Nathalie Van Laer)
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