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RUDI’S MODERNE
KEUKEN: OUD WORDT
NIEUW

Als apotheker weet Rudi Pfeiffer hoe belangrijk
doordachte opbergruimte, veilig opbergen en
gestructureerde werkprocessen zijn – dat geldt ook
in zijn keuken. Dat zijn schoonvader een
gepensioneerde keukeninstallateur is, kwam ook
van pas in de vorige keuken van Pfeiffer. Na drie
decennia was de keuken aan het verouderen en
werd het tijd voor een volledige vernieuwing.

3 minuten
Langen bij Bregenz,
Vorarlberg





Rudi’s eisen lagen hoog: Hij wenste een complete renovatie van de keuken
met hedendaagse oplossingen, modern design en de beste kwaliteit. “Ik heb

me vooraf verdiept in actuele keukentrends en overlegd met mijn
schoonvader. Samen hebben we een mogelijk plan opgemaakt”, legt de 64-

jarige uit.

Stap voor stap naar de droomkeuken

Het eerste ontwerp testte de apotheker uit in een zogenaamde
keukenproefrit: “Bij de keukenproefrit in de Blum-showroom in Dornbirn
kon ik mijn toekomstige keuken al vóór de renovatie nabootsen met
mobiele kasten”, aldus Rudi. Bovendien kon hij de beslagoplossignen
uitvoerig testen. “De Blum-medewerkster ter plaatse had ook nog enkele
nuttige aanpassingen, die dan ook in de renovatie verwerkt zijn.”

Een goede keuken kenmerkt zich
vooral door twee eigenschappen: Ze
komt tegemoet aan de persoonlijke
behoeften van de keukengebruiker
en benut de beschikbare ruimte
optimaal. “Daarom moet men ook
bij een modernisering echt de tijd
nemen om zich een duidelijk beeld te
vormen van zijn behoeften en
wensen’”, adviseert Josefa Kohler,
adviseur in de showroom.
“Doorslaggevend zijn daarbij de
vragen: Hoe zien de dagelijkse
werkprocessen er uit? Hoeveel en
welke mensen koken regelmatig in
de keuken? Welke zaken moeten er
worden opgeborgen? Waar is de
eetplaats? Mijn tip is om alle
antwoorden op te schrijven en dan
uitvoerig te bespreken met de



Plan variant 1:
Royaal
ruimtegevoel

Deze indeling was
Rudi Pfeiffers favoriet: De
luchtige ruimte-indeling
benadrukt het moderne
keukendesign en biedt veel
plaats om met zijn tweeën te
koken.

Plan variant 2: Nog
meer opbergruimte

De behoefte aan
opbergruimte is persoonlijk.
Naargelang de kook- en
inkoopgewoonten had er wat
Rudi betreft nog meer
opbergruimte ingepland
mogen worden.

Plan variant 3: Een
eetplaats vlakbij

Als de Pfeiffers geen aparte
eetkamer hadden gehad, dan
was de keuken met deze
planningsvariant de centrale
ontvangstplaats geworden –
dankzij de royale eethoek.



Vooraf Achteraf



Na de renovatie een exclusieve blik achter
de fronten

Rudi Pfeiffer heeft gekozen voor de eerste variant en hij liet deze realiseren
door de schrijnwerker die zijn vertrouwen geniet. Rudi is volkomen overtuigd

door het resultaat: “Dat kan ik iedereen alleen maar aanbevelen. Met een
keukenproefrit beleeft men de toekomstige keuken nog eens op een geheel
andere manier en kan men zonder problemen aanpassingen doen”, zegt hij
en vervolgt: “Nu zijn we voor de komende 30 jaar gerust.” Hier krijgt u een
beeld van de slimme oplossingen die verborgen zitten in de nieuwe keuken

van Rudi en hoe het is gelukt om de opbergruimte optimaal te benutten.

De spoelbaklade maakt optimaal gebruik van de ruimte
onder de spoelbak

Dankzij de U-vormige
voorraadlade boven en de
hoge voorraadlade onder
benut de nieuwe spoelbaklade
ruimte die voorheen niet
gebruikt werd, doeltreffender
dan het oude model met twee
deuren.

Met slipvaste binnenindelingen alles overzichtelijk
opgeborgen

“Er glijdt niets weg, er
rammelt niets”, zegt Rudi over
de nieuwe indeling in de
lades. Op fluistertoon worden
messen, vorken en lepels
opgeborgen– dankzij de
speciale softtouch-bekleding
van de bestekinzet van de



Ruimte voor het hoofd dankzij AVENTOS-vouwklapdeur

Niet zelden moest de
apotheker in zijn oude keuken
de kastdeurtjes die naar voor
open draaien, ontwijken. Nu
zorgt AVENTOS HF voor meer
ruimte voor het hoofd.

Zwevende LEGRABOX-voorraadlades

Wat Rudi Pfeiffer het beste
vindt aan zijn nieuwe
voorraadlades: “De
roestvijstalen voorraadlades
bewegen zich zelfs zwaar
beladen ongelooflijk licht.”



Flink veel plaats in de voorraadkast SPACE
TOWER
Zo breed, zo groot: Voor een apotheker als Rudi mocht zo’n kast niet
ontbreken in zijn keuken. Met aparte uittrekbare binnenvoorraadlades
verleent SPACE TOWER de keuken een geheel nieuw ruimtegevoel en zorgt
bovendien voor optimale bereikbaarheid van de voorraadproducten. “Ik ben
elke dag opnieuw blij met mijn gepersonaliseerde apothekerskast”, zegt
Rudi Pfeiffer.

SPACE TOWER

https://www.blum.com/spacetower


Eenvoudig aantikken en de greeploze meubelen openen
elektrisch

Hij is enorm enthousiast over
de elektrische
bewegingsondersteuning
SERVO-DRIVE: “Dat is de kers
op de taart in onze nieuwe
greeploze keuken. Mooi en
praktisch tegelijk, dat wil ik
niet meer missen.”
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