
METAAL stoer & stijlvol

Wat hebben zilveren 
bestek, een koekblik 
en RVS spoelbak met 
elkaar gemeen?
Ze zijn alle drie gemaakt 
van metaal. Er zijn tientallen 
verschillende metalen, 
waaronder gietijzer, staal, 
aluminium, messing en meer. 
Ze geven je interieur pit en stijl. 

• SUBTIEL kun je metaal in 
huis laten terugkomen in een 
stalen onderstel van een houten 
tafel of in een industriële 
hanglamp. 

• NADRUKKELIJK laat je 
metaal zien als stoere stalen 
(locker)kast, roestvrijstalen 
keuken of stalen buiten- of 
binnengevel. 

Romeins 
badhuis 
Al voor onze jaartelling werd mozaïek 

gebruikt voor het decoreren van vloeren 

en wanden. Juist glasmozaïekjes zijn 

krasbestendig en hebben een heldere 

schittering. Hornbach heeft mooie 

tegels � esgroen glasmozaïek met lichte 

kleurnuances in de collectie. Glasmozaïek
GSL 550 groen, in tegels 30x33 cm, € 7,50 per 
stuk, hornbach.nl.

Staal heeft de bijsmaak ’koud’ en 

‘zakelijk’. Eens? “Nee hoor, detailkeuzes in 

het design maken dat de deuren een hele 

range bestrijken, van ‘gezellig huiselijk’ en 

‘landelijk’ tot ‘strak design’ en ‘zakelijk’. De 

vakverdeling, de manier waarop het glas 

wordt vastgezet en de handgrepen zijn 

daarbij doorslaggevend. Dat wordt niet 

door het materiaal staal op zich bepaald. 

Ook worden nu warme bruintinten en 

messing gekozen.”

Hoe kun je staal integreren in een 

warme, landelijk woning? “Een landelijke 

stijl wordt gedragen door kleinere 

ruiten. Zo zal de vakverdeling van stalen 

deuren in een huis met een rieten dak uit 

meerdere ruiten bestaan. Hoe kleiner de 

ruiten, hoe landelijker.”

Waarom zijn buitengevels van 

staal en glas zo in trek? “Met de 

“Vakverdeling en handgrepen 
geven staal sfeer”

huidige techniek is het mogelijk een 

‘koudebrugonderbreking’ te maken in 

het staalpro� el. Dat pro� el bestaat uit: 

staal-kunststof-staal. Zo kan er dubbel of 

trippel glas in en kan kou niet naar binnen 

slaan. Als het buiten vriest, kan het binnen 

toch behaaglijk warm worden. Ook heb je 

geen last meer van beslagen ruiten. Dus 

kies voor buitendeuren een staalpro� el 

met koudebrugonderbreking.”

Waarop moet je verder nog letten? 

“Laat je eerst voorlichten over het e� ect 

van de vakverdeling van de deuren op 

de ruimte. Sommige vakverdelingen 

versterken de hoogte, andere juist de 

breedte. Sommige vakverdelingen zijn 

transparant, andere sluiten juist af. 

Kies niet rücksichtslos voor de 

4-vaksverdeling die je zoveel ziet.” 
exclusivesteel.nl

Industriële deuren en gevels van staal en glas zijn dé woontrend. 

Daarom een vragenlijstje voor Leo Rasenberg van Exclusive Steel, 

gespecialiseerd in stalen binnen- en buitenconstructies. 
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