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KEUKEN
VAN MODERN, TIJDLOOS TOT LANDELIJK

DRESSING
UITBLINKERS IN GEBRUIKSGEMAK

MAATWERK
DE MEEST EFFICIËNTE INRICHTING

TOTAALPROJECT
MAATWERK & VAKMANSCHAP IN WOONINRICHTING

BADKAMER
MET OOG VOOR OPTIMAAL COMFORT

Delrue Keukens & Interieur: uw partner in het 
ontwerpen en realiseren van uw droomproject! 

Van keukens, badkamers, dressings tot een totale 

interieurinrichting, volledig op maat.

Professioneel en persoonlijk ontwerp en advies 

door ons creatief team van interieurarchitecten. 

Zowel voor particulieren als voor project-

ontwikkelaars. 

Projectcoördinatie en -opvolging van A tot Z.

Jarenlange ervaring en uitmuntend vakmanschap 

met eigen plaatsingsdienst en schrijnwerkers.

Laat u inspireren in onze stijlvol ingerichte 

showrooms te Oudenaarde en Anzegem, 

met meer dan 2000 m2 aan leef- en woonideeën.



04 / KEUKEN

De wens van de klant was dat de keuken paste in de 

landelijke omgeving van de woning. Met het ontwerp 

hebben we de rurale sfeer van buiten naar binnen 

gebracht. We kozen ervoor om een landelijk poederlak 

front in het wit te combineren met een fineer front 

met willekeurige groef omdat de voorkeur van de klant 

uitging naar een rustige kleurencombinatie met warme 

toets. In het verlengde van de bergingkolomkasten is de 

doorgaande deur naar de wijnkamer bijna onzichtbaar 

verwerkt in hetzelfde fineerhout als de kastenwand.

Met 2 kinderen in huis en de wens om een volledige zwarte, 

onderhoudsvriendelijke keuken te hebben, kozen we voor de 

volgende samenstelling: Fenix fronten; een innovatief mat oppervlak 

dat veel voordelen biedt zoals lage lichtreflextie, anti-vingerdruk en 

bovendien kunnen eventuele krasjes thermisch hersteld worden. 

Het keramieken werkblad is bovendien niet vlekgevoelig, is krasvast 

en hittebestendig.

EIK EN MARMER IS EEN 
GESLAAGD DUO

STIJLVOL ZWART



06 / KEUKEN

In dit gerenoveerd pand voor ondernemers, meneer heeft 

een traiteurzaak en mevrouw runt een B&B, moest de 

keuken het kloppend hart zijn. We kozen voor eik gelakt 

in combinatie met mat zwart, een onderhoudsvriendelijke 

combinatie die warmte uitstraalt. Het werkblad in 

natuursteen geeft de woning extra karakter terwijl 

de geïntegreerde bestaande kapblok getuigt van 

vakmanschap. De goudkleurige kraan en spoelbak zorgen 

voor the final touch.

COSY EN TRENDY, 
EEN B&B WAARDIG

Deze volledig witte keuken heeft veel te 

verbergen. Op vraag van de klant is er 

een koffiecorner ingericht en zitten de 

was- en droogmachine verdoken. Het 

verlengde werkblad biedt plaats voor 

6 personen. Dezelfde witte materialen 

werden doorgetrokken in de living. In het 

wijnmeubel trekt de zwarte glazen kast 

met led verlichting direct de aandacht. 

Greeploze laden in brons beton optik 

maken overgang van de parketvloer naar 

het meubel optimaal.

EENVOUD 
MET KLASSE



08 / KEUKEN

Voor hun nieuwbouw zochten deze klanten 

een strakke keuken die functionaliteit en 

esthethiek met elkaar verzoent. Na een 

verkennend gesprek werd een realistisch 

3D ontwerp gemaakt en bijgeschaafd tot 

alle verlangens waren ingevuld. De klant 

koos voor accenten in marmer die perfect 

passen bij de elegante witte keuken.  

De greeploze kasten die moeiteloos 

openen en sluiten, vergroten het gebruiks-

gemak. De schuifkast op het werkblad 

zorgt voor een extra bergruimte en een 

verborgen koffiehoek. De bewoners zijn 

super tevreden met de uitstraling van 

hun leefkeuken. De keuken is namelijk 

voorzien van alle comfort en de nieuwste 

technologische snufjes. Het minimalistische 

design sluit bovendien prima aan bij de 

bouwstijl van de woning,

ELEGANTE 
UITSTRALING



10 / BADKAMER

Het badkamermeubel met spiegelkast werd volledig 

op maat gemaakt voor de klant. Door de zwevende 

kasten deels in een valse wand in te werken, werd 

op een creatieve manier extra bergruimte in deze 

badkamer gecreëerd. Deze badkamer krijgt, door de 

natuursteen ook als wandbekleding te gebruiken, een 

zeer luxueuze uitstraling!

In dit uniek betegeld bad met sfeerverlichting kan men ontstressen na een drukke 

dag! Het badkamermeubel is strak en functioneel met de op maat gemaakte lades. 

De warme kleur van het tablet vormt een mooi geheel met de wandbetegeling.  

De mix van functionaliteit en het wellnessgevoel geeft deze badkamer een grote allure!

CONTRAST LICHT 
EN DONKER

STRAK MET 
EEN ZUIDERS TINTJE



12 / DRESSING

Droomt u al jaren van een mooie, 

grote dressing waar u al uw prachtige 

kledij en accessoires in kwijt kan? Of 

die extra kamer in huis die u graag zou 

inrichten als een open inloopkast? 

Of eerder een vestiairekast in uw 

inkomhal? Of misschien wil u die 

verloren ruimte onder uw trap 

wel eens elegant invullen met een 

handige inbouwkast voor schoenen, 

tassen, mutsen en sjaals…? Of waarom 

niet al die foeilelijke meterkasten en 

leidingen in uw garage netjes ver-

bergen achter fraaie schuifdeuren? 

Wel, … wij kunnen u helpen om die 

droom te verwezenlijken! 

Wij bieden u een zeer uitgebreid gamma 

aan kasten/deuren, waarmee wij aan al 

uw eisen kunnen voldoen. En dit geldt 

niet alleen voor de “look & feel”.  Ook de 

eindeloze mogelijkheden voor de luxueus 

afgewerkte binneninrichting, die u toelaten 

om bijvoorbeeld uw mooiste pak/jurkje of 

uw schitterende verzameling schoenen 

letterlijk in de kijker te zetten, dragen bij  

tot de wauw-factor. Kortom, onze inge-

bouwde kasten maken van uw interieur het 

perfecte plaatje!

OPGERUIMD
STAAT NETJES



14 / MAATWERK

Deze dokterspraktijk is volledig gerealiseerd door ons eigen 

team in het atelier. Ons machinepark is 160 m2 groot en 

is voorzien van een zaag-, CNC-, afplak- en persmachine.  

De voorkeur van de klant ging uit naar een strakke, frisse, 

praktische en multifunctionele werkplek. De kastenwand 

benadrukt een lengtegevoel. De legplank zorgt voor een luchtig 

en speelse opstelling in de praktijk. De uitgefreesde greep 

werd ontworpen in samenspraak met de klant en werd bij ons 

gerealiseerd in het atelier. Conclusie: op en top maatwerk! 

OP EN TOP 
MAATWERK

In deze badkameropstelling koos de klant ervoor om de wasmachine en 

droogkast te verbergen achter inschuifkasten. De uittrekplanken voor 

de linnenmanden en de korfladen beneden laten toe het wasgoed op 

de meest gemakkelijke manier te sorteren. Het hoge uittrekelement 

maakt het ergonomisch ontwerp af. 

MAXIMALE OPBERGRUIMTE MET 
EEN KNIPOOG NAAR ERGONOMIE



16 / MAATWERK

Het onthaal van dit boekhoudkantoor is een echte eyecatcher, maatwerk ten top. De verticale 

latten in natuur eik op de zwarte ondergrond geven een uitnodigende aanblik. Via een onzichtbare 

deur krijgt de klant toegang tot het kantoor terwijl een glazen tablet die wegschuift van de 

doorgangsdeur, het toelaat om klanten enkel aan de balie te ontvangen. Het achterliggende bureel 

in laminaat vormt een harmonieus geheel met de kasten in natuurhout. Een verlichtingsarmatuur 

op maat zorgt voor een luchtig en speels karakter op de werkvloer. De hoge kasten bieden een 

maximale bergruimte voor de talrijke klasseermappen.

WAAR CIJFERS 
EN WARMTE 
HAND IN HAND 
GAAN



18 / MAATWERK

Dit gezin koos ervoor om alles door 

éénzelfde bedrijf te laten uitvoeren.  

Onze vakmannen stonden bijgevolg 

ook in voor de elektriciteitswerken, 

de muurbekleding, de schilderwerken 

en zoveel meer. Extra laden onder het 

nachtkastje en onder het bed zorgen 

ervoor dat alle mogelijke hoekjes en 

kantjes benut zijn voor opbergruimte. 

Van bed tot bureau, alles werd op maat 

gemaakt. Het kleurrijke boekenrek toont 

speelser door in sommige leggers het 

hout te laten terugkeren. Deze slaapkamer 

creëert ruimte om te spelen, te studeren 

en te slapen waardoor een belangrijke eis 

van de klant vervuld werd. 

TOTAALAFWERKING VAN 
A TOT Z



20 / MAATWERK

De keuken in deze woning omarmt strakke lijnen met 

warme kleuren. Het laminaat met een verticale houtnerf 

zorgt voor een hedendaagse look. Witte werkbladen in 

composiet houden de ruimte open en helder. De verlaagde 

tafel in het verlengde van het eiland wordt gesmaakt door 

zowel jong als oud. De hoge kraan zorgt dan weer voor 

een industriële toets.

Bouwpartner / Sibomat - kijkwoning Zulte-Machelen

STRAKKE LIJNEN 
MET EEN WARME 

UITSTRALING
Het was een eer om voor taverne “Hof ter Walskerke” de totale inrichting 

en sfeer te mogen bepalen. Voor de metamorfose van deze prachtige 

hoeve midden in de velden hebben we gekozen voor roestkleuren. 

Zo is het idee ontstaan om de toog volledig uit te voeren met corten-

staallook laminaatplaten. Cortenstaal heeft een diepwarme kleur die,  

samen met de trendy zwartgelakte metalen glazenrekken, van het geheel 

een echte eyecatcher maakt. Deze metalen rekken werden volledig volgens 

de eisen van de klant ontworpen. 

Voor deze startende zaak creëerde 

Delrue keukens een chique maar 

toch ongedwongen, gezellige sfeer. 

Het begin van een succesverhaal!

DIEPWARME KLEUREN IN 
COMBINATIE MAT ZWART



22 / TOTAALPROJECT

De Onyx grijs gelakte deuren van de keuken vormen één geheel met de 

rest van de inrichting in dit appartement. De herhaling van de kleur van 

het werkblad in de maatkast van de living, versterkt op zijn beurt deze 

eenheid, terwijl het toogje aan het raam uitnodigt tot een gezellig ontbijt 

of een aperitief met vrienden. De gelakte deuren met uitgefreesde grepen 

van de kamerhoge kast in de slaapkamer zijn in dezelfde kleur als deze 

van de muren. Dit geeft een persoonlijke toets aan the master bedroom. 

LEEFRUIMTE EN KEUKEN 
WORDEN ÉÉN

Bouwpartner / Poppe

Bouwpartner / Dumobil

Bij interieurinrichting draait het allemaal om ‘mixen & matchen’. Het 

gebruik van verschillende materialen en kleuren maakt een ontwerp 

boeiend en levendig. Het is dan ook de kunst om er een prachtig 

samenspel van te maken. Voor deze kijkwoning van Dumobil gingen 

we aan de slag met naturel eik en lichte marmer. Deze combinatie, hout 

en marmer, is enorm populair. En door ze verder door te trekken in de 

rest van de woning, breng je niet alleen balans, maar ook harmonie 

en eenvoud in je interieur. Want wat is er nou fijner dan ‘s avonds 

thuiskomen in een interieur waar je heerlijk tot rust kan komen?

HOUT EN MARMER,
EEN POPULAIR DUO
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