
MODERN WONEN IN EEN
OUDE BORDUURDERIJ

Een voormalige borduurderij in Lustenau kreeg een
compleet nieuw uiterlijk, maar behield haar ziel.
Voor de volgende generatie was het belangrijk om
het karakter van het gebouw te behouden en toch
de modernste oplossingen te integreren.
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Modern wonen in een oude borduurderij

https://www.blum-inspirations.com/nl/


Een huis met een familiegeschiedenis

"Mijn grootvader heeft de
zaak geleid en na hem mijn
ouders. Tot vorig jaar werden
hier nog borduurstoffen van
hoge kwaliteit verkocht", zegt
de 36-jarige Mathias, niet
zonder trots. "We hebben de
ruimtes zoveel mogelijk
gelaten zoals ze waren; er
hoefde maar één muur
verwijderd te worden. Het
meubilair dat hier werd
geplaatst, moest passen bij de
royale kamerhoogte van 2,80
meter. Samen met hun
timmerman kon het jonge
gezin hun creativiteit uitleven.



Verborgen opbergruimte in de entree

Bij het betreden van het nieuw
betegelde trappenhuis, waar
zich vroeger de prikklok voor
het personeel bevond, wordt
al snel duidelijk dat de hoge
vertrekken nog steeds iets
nostalgisch uitstralen.
Misschien komt het ook door
de oude naaimachinetafels,
die nu als decoratieve
elementen worden gebruikt
om een huiselijk gevoel te
creëren als je binnenkomt.
Maar al om de hoek wacht de
garderobekast met van vloer
tot plafond reikende, glanzend
witte fronten en daarachter
LEGRABOX-
binnenvoorraadlades. "We
hebben het interieur van de
garderobekast zodanig
ontworpen dat het precies
past bij de dingen die we erin
kwijt wilden", vertelt Anja, en
voegt eraan toe: "Naast de
garderobekast hebben we er
een kast voor
schoonmaakspullen en
schoenen geplaatst, en een
grote kast voor
levensmiddelen in plaats van
een voorraadkamer.”

Delen van de oude inrichting zijn
bewaard gebleven.



Discrete opbergruimte achter witte fronten

"In ons huis is geen enkele muur recht, dus
hadden we op maat gemaakte oplossingen
van de timmerman nodig. Onze kasten zijn
precies op onze wensen afgestemd en goed

doordacht."



OPENEN SLUITEN



Keuken omlijst door stalen balken en
lemen muur
In plaats van de oude muur van de vroegere opslagruimte voor
borduurwaren siert nu een zwartgeverfde stalen balk de nieuw gecreëerde
kook- en eetruimte. Een aardekleurige leemwand zorgt voor een huiselijke
sfeer. "We wilden de balk helemaal niet bedekken. We houden van de
industriële uitstraling, de combinatie van eenvoudige meubels met veel hout
en tijdloos wit", legt recycler Mathias uit. Het echtpaar heeft het gehele
keukenmeubilair voorzien van de elektrische SERVO-DRIVE-
openingsondersteuning. "De kinderen waren er al in zeer korte tijd aan
gewend", vertelt Anja. Ze vervolgt: "Het is een enorme lastenverlichting bij
het koken en ook bij de afwas. Ik zou deze functionaliteit niet meer kunnen
missen."



OPENEN SLUITEN



De kinderen waren
snel gewend aan
SERVO-DRIVE en
helpen graag mee in
de keuken.



Centrale wasplek met privacyscherm 
Ook de bovenverdieping kent goed doordachte oplossingen. "Onze nieuwe
badkamer moest een plek voor ontspanning worden", zegt de moeder van
twee, eraan toevoegend: "Ik wil nooit meer een lawaaiige wasmachine naast
me hebben wanneer ik gezellig een bad neem." Met twee kleine kinderen is
er echter een relatief grote hoeveelheid wasgoed. "Ik wilde ook niet
helemaal naar de kelder moeten. De nis op de overloop was de perfecte
plek", legt ze uit. De vindingrijke timmerman had onmiddellijk een
praktische oplossing klaar.



OPENEN SLUITEN



Slimme details 

De wasmand kan handig op de uittrekbare tabletlade met praktisch
tabletladestop worden geplaatst, zodat beide handen vrij zijn om de
droogtrommel uit te ruimen. De voorraadlades ernaast bieden voldoende
ruimte voor waspoeder en andere huishoudelijke accessoires. "Zelfs de
wasmand past in de onderste lade en staat niet in de weg", vertelt de
ordentelijke huisvrouw blij.

De uittrekbare tabletlade klikt stevig vast wanneer hij volledig is uitgetrokken. 

Wandelement op maat
In de woonkamer werd tijdens de verbouwing een nis gecreëerd, die de
Wölfls gebruikten voor een op maat gemaakte inbouwkast. "De kinderen
spelen het liefst in de woonkamer. Het is erg praktisch wanneer poppen,
auto's en ander speelgoed 's avonds gewoon achter de grote fronten
kunnen verdwijnen", zegt de marketingmedewerker enthousiast over de
oplossing. Er is nog meer dan genoeg ruimte voor andere spullen die het
liefst in de woonkamer worden opgeborgen.



"Vóór de verbouwing zei een bevriende architect dat we moesten beseffen
dat we geen écht nieuw huis zouden krijgen. We moesten niet te hoge

verwachtingen hebben. Maar het resultaat is oneindig veel beter dan we ooit
hadden kunnen vermoeden. Want de oude borduurderij opende zoveel

nieuwe mogelijkheden voor ons, waar je in een nieuw gebouw niet aan had
durven beginnen", vertelt Mathias enthousiast. Het oude

vrachtwagenlaadplatform werd een deel van het terras, het grote raam van
de oude trap met zijn brede vensterbank nodigt uit om lekker te gaan zitten.
En de grote woonkamer kan door een in de muur geïntegreerde schuifdeur

ook kleiner worden gemaakt, als het wat knusser moet worden. 
"We zouden het een tweede keer niet anders doen", dat is het echtpaar het

roerend met elkaar eens over het verbouwde huis.



Het onlangs
gerenoveerde
gebouw heeft vele
gezellige en
uitnodigende
hoekjes.



Alle voordelen in één oogopslag

Kamerhoge garderobekasten
met binnenvooraadlades en
binnenvakken bieden veel
opbergruimte op de overloop

Elektrische
openingsondersteuning voor
greeploze fronten in de keuken

Uittrekbare tabletlade met
tabletladestop garandeert vrije
handen bij het in- en uitladen
van de droogtrommel

Opbergruimte voor speelgoed in
de woonkamerkast met
binnenvoorraadlades
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Over ons

Blum is een Oostenrijkse fabrikant van innovatieve
meubelbeslagproducten.
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KEUKEN

Perfecte
opbergoplossingen
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bakliefhebbers

OPBERGRUIMTE

Genoeg plaats in
de keuken
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