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juta 
steelt 
de show
Natuursteenproducent 
Beltrami veroverde dit 
jaar met zijn nieuwe af-
werkingen op Belgische 
blauwe hardsteen, een 
plaats op de prestigieuze 
beurs Architec@work in 

Kortrijk. Bij ”Rockface” wordt in de laatste productiefase het oppervlak opgeborsteld 
zonder het ruwe karakter te verliezen, puur back to basics. Deze is voor allerhande 
maatwerk toepasbaar. Voor de afwerking “wengé” baseert men zich op de ruwe be-
werking ‘oude frijnslag’ die vooral gangbaar is als antislip buitenbevloering maar niet 
als interieurafwerking. wengé biedt met zijn zachter gelijnd oppervlak de perfecte 
oplossing voor keukenwerkbladen, schouwbekleding enz. “Juta” was dé blikvanger op 
de beurs. Juta biedt een textieleffect op Belgische blauwe hardsteen of Thala Beige 
en dat viel bij menig bezoekers erg in de smaak. De productie gebeurt op polyvalent 
toepasbare platen.

Goed 10 jaar geleden begon de echte doorbraak van de 
betonvloeren, gestuwd door het succes van de loft. Nu 
zijn granitovloeren weer ‘in’. Ze fascineren, die duizenden 
stukjes marmer die het vloeroppervlak tooien en ze pas-
sen perfect bij de transformatie van oude industriële ruim-
tes naar (loft)woningen. Het kleurrijke granito, een oude 
van oorsprong Venetiaanse techniek, past wonderwel in 
de moderne architectuur. De Belgische firma Beal had 
die terugkeer naar de jaren zestig zien aankomen en ont-
wikkelde Bealstone®, een nieuwe coating om je vloeren, 
muren en meubels nieuw leven in te blazen of om oude 
vloeren te herstellen. Naast marmer kunnen er, naar wens, 
nog tal van andere granulaten en pigmenten aan worden 
toegevoegd. Vroeger werden granitovloeren enkel aange-
bracht bij nieuwbouw, dat had te maken met de noodzaak 
van het nat schuren. Bealstone® is niet enkel een dunne 
(vanaf 3 mm dikte) coatinglaag, het kan drooggeschuurd 
worden waardoor het geschikt is voor vloerrenovaties in 
bestaande panden. prijs: € 117 à 160 m2, btw en plaatsing 
door een professional inbegrepen.

Een werkvlakdampkap of “downdraft’ is een 
oplossing die perfect aansluit bij de intentie 
om een kookeiland te voorzien in de keuken. 
Het Gentse ADEK heeft al vele jaren ervaring in  
studie, ontwerp, levering en plaatsing van damp-
afvoersystemen en ontwikkelde heel recent een 
eigen downdraft die op alle vlakken verder gaat 
dan de al bestaande systemen. Voor de produc-
tie ging deze specialist in zee met VENDURO uit  
Lokeren, een echte Belgische alliantie dus. Met 
50 cm uitsteek boven het werkblad claimt de qua 
design erg strakke Cook Cook een hoogte die we 
nog nergens konden noteren. De kookdampen 
worden feilloos weggezogen, hij beschikt over 
een zeer krachtige en uiterst stille motor die bij 
voorkeur extern wordt geplaatst maar evengoed 
in het kookeiland zelf kan geïntegreerd worden. 
Een afneembare filterbox maakt het geheel heel 
onderhoudsvriendelijk. Standaard is de afzuigu-
nit verkrijgbaar in 90 en 120 cm breedte, ofwel 
‘op maat’ gemaakt. Daarnaast zijn er nog tal van 
personaliseringsmogelijkheden. Hoe deze Cook 
Cook precies werkt kan je in primeur bekijken 
op www.downdraft.be of op de stand van ADEK 
tijdens Batibouw (paleis 11-205).

Koninklijke Mosa werd opgericht in 1883 door Louis Regout. Hoofdkantoor en tegel-
fabriek zijn gevestigd in Maastricht. Ze zijn koploper op het gebied van innovatie en 
ontwerp van tegels met toepassing in de architectuur. Bovendien tonen ze zich sterk 
in het cradle-tot-cradle-proces, wegens de hoge duurzaamheid en recycleerbaarheid 
van hun keramische producten. De ‘Grey Green’ is het laatste innovatieve product 
dat aan de Terra Tones collectie van Mosa werd toegevoegd. Door het vleugje groen 
toe te voegen aan de grijze klassieker, ontstond aldus een nieuwe stijlvolle kleur die 
breed kan worden toegepast. Vierkante en rechthoekige vormen zijn beschikbaar 
waardoor eindeloze combinaties mogelijk zijn.

BELTRAMI

slimme 
kranen uit 

finland
Optima is een nieuw gamma lood-
vrije en “slimme” keukenkranen 
van het Finse Oras. Slimme, want 
je kan via de sensor even handen-
vrij spoelen onder de uitloop, zo-
dat je met vuile handen de knop-
pen niet besmeurt; hygiënisch en 
gemakkelijk. De watertemperatuur 
is perfect regelbaar met de ring 
van easy-grip materiaal en met 
de twee eveneens easy-grip hen-
dels kan je de temperatuur op elk 
moment kortstondig aanpassen. 
De temperatuurdisplay bevat een 
warmwaterwaarschuwing.
Ondanks al die snufjes blijft de 
kraan eenvoudig te installeren. 
Onder de uitloop is er ruimschoots 
plaats om te werken en de stijlvol-
le combinatie van chroom en don-
kergrijs past in ieder hedendaags 
interieur. Voor een keukenkraan 
met een prijs in het middenseg-
ment zijn dat heel wat troeven.

grijsgroene 
mood bij mosa sterren uit de jaren zestig

up & down  
by adek
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Ook Stijn Van Malderen bij Franke België bevestigt: “Dampkap-
pen die in gesloten kring werken en gebruik maken van een 
koolstoffilter zijn de actuele trend. Zij zijn optimaal aangepast 
aan de werkingssituatie in lage energiewoningen met ventila-
tiesystemen. Elke Franke-dampkap is vandaag leverbaar voor 
recyclagewerking”.
Het debiet van een keukenventilatie met werking in gesloten 
kring is weliswaar kleiner, maar dat is geen handicap, omdat de 
gezuiverde lucht er meteen ook terug uitkomt, terwijl bij klas-
sieke dampkappen de lucht meerdere meters moet worden 
naar buiten gestuwd.

‘downdraft’ manifesteert zich als trend 
“Dampen moeten direct weggezogen worden om vuilafzetting 
in de keuken en op de gebruikers van de keuken te voorko-
men”, stelt Marc Evenepoel (ADEK bvba). “Het afzuigen van de 
dampen en bijgevolg ook de geuren moet idealiter zo dicht mo-
gelijk bij de bron gebeuren - het koken - om maximaal efficiënt 
te zijn”, gaat peter Hanssens (AL-AL Gent) verder. Een zogehe-
ten ‘downdraft’-oplossing komt daaraan maximaal tegemoet 
en manifesteert zich als actuele trend. “Het is niet alleen esthe-
tischer, maar gaat ook gepaard met minder warmteverliezen 
in de ruimte dan bij conventionele damkappen”, claimt Marc 
Evenepoel. Een goede downdraft heeft al voldoende aan iets 
meer dan de helft van het debiet van een eilanddampkap voor 
eenzelfde efficiëntie.
Adek bvba ontwikkelde een eigen downdraft vanuit de wen-
sen van de klanten en het streven naar kwalitatieve perfectie 
primerend op de prijs. De productie gebeurt bij Venduro bvba. 
Marc Evenepoel (ADEK bvba): “Voor een kookeiland is een kwa-

litatieve downdraft veel beter aangepast dan een hemel of kap. 
Naast efficiëntie waren een stille werking, goed en gemakkelijk 
onderhoud bijkomende criteria voor onze ontwikkeling”.
Bij voorkeur werkt deze downdraft met een externe motor 
(krachtig en stil), maar de motor kan ook in het kookeiland 
geïntegreerd worden. “De keuze is afhankelijk van de plaat-
singssituatie”, verduidelijkt Marc Evenepoel (ADEK bvba). “Bij 
renovatie zijn er meestal bouwtechnische beperkingen, terwijl 
nieuwbouw principieel de vrije keuze laat voor een optimaal 
luchtkanaal. wij bevelen aan om de keukenventilatie uit te  
zoeken nog voor de renovatiewerken starten”.
Het systeem is voorzien van een afneembare filterbox om het 
onderhoud te vereenvoudigen en bestaat in 90 en 120 cm 
breedte, maar maatwerk kan ook.

esthetiek aan het woord
“Inox blijft favoriet, maar er tekent zich een trend af naar 
gelakte uitvoeringen”, stelt Luc Van Den Durpel (Venduro 
bvba) vast. “Alle RAL-kleuren zijn mogelijk om de afzuiging in  
harmonie te brengen met bvb. het fornuis of de kleur van de 
keukeninrichting/interieuraankleding zoals door de interieur-
architect bepaald”.
Interieurarchitecten laten de vraag naar speciale uitvoeringen 
voor de keukenventilatie stijgen als gevolg van de opmars van 
de totaalaanpak voor de inrichting van de keuken- en aanpa-
lende vertrekken.
“De vrij hangende dampkap heeft haar tijd gehad”, besluit  
peter Hanssens (AL-AL Gent). “Architecten zijn voorstander 
van ingebouwde afzuigsystemen in het werkblad of eventueel  
specifieke oplossingen hoog boven het kookeiland”. 

De keukenventilatie verdwijnt  
volledig bij niet gebruik.
Realisatie: ADEK

Een maximaal efficiënte 
afzuiging van dampen 
en geuren moet zo dicht 
mogelijk bij de bron 
gebeuren.

tips

1. Keukenventilatie zuigt gewoon lucht aan, 

maar kan niet selectief dampen (geuren) weg-

nemen uit de keukenruimte. Bijgevolg moet het 

debiet omhoog om zeker te zijn dat alle dampen/

geuren worden meegenomen.

2. De hogere vermogens van actuele kookplaten, 

wokbranders en de doorbraak van de inductie-

kookplaten gaan gepaard met het vrijkomen van 

hogere dampvolumes. 

3. Diepvriesfrieten in de friteuse veroorzaken 

een explosie van dampen en vetten die uit de 

keuken moeten verwijderd worden.

Het gebruik van olijfolie in de keuken gaat gepaard 

met hogere temperaturen en meer neerslag van 

dampen en vervuiling.
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Mechanisch ventileren zonder de verplichte 
plaatsing van een ingewikkeld kanalenstelsel, 
lelijke muurdoorvoeren en schoorstenen? Het 
kan dankzij de provent D-Luxe van profel. Dit  
innoverend decentraal mechanisch ventila-
tiesysteem wordt boven ramen en deuren ge-
plaatst. Het systeem voor zowel nieuwbouw 
als renovaties, is energiezuinig, esthetisch en 
gebruiks- en onderhoudsvriendelijk. De provent 
D-Luxe bestaat uit een thermisch onderbroken 
aluminium behuizing met een actieve unit voor-
zien van een uitstekend ventilatiesysteem met 
een dubbele luchtstroom en een warmtewisse-
laar met warmteterugwinning. Het is regelbaar 
(5 debieten + “sleep” modus en “boost” modus) 
met afstandbediening of automatische inscha-
keling d.m.v. sensoren. Het is ook mogelijk om 
de warmtewisselaar te “omzeilen” om één en-
kele luchtflux per unit te creëren. De 2 gemak-
kelijk te onderhouden filters garanderen zuivere 
lucht binnenshuis. Voor een middelgroot huis 
zijn er ongeveer 7 tot 8 units nodig. 

Tegenwoordig kun je de leidingen van je verwarmings-
toestellen bekleden met de kleuren van je interieur. Het 
gamma geventileerde bekleding van pOUJOULAT wordt 
heel eenvoudig rond het rookkanaal geplaatst door mid-
del van 2 ineenschuivende geverfde inox elementen. De 
hoge en lage ventilaties van het systeem maken een zeer 
sterke vermindering van de contacttemperatuur met het 
rookkanaal mogelijk en zorgen zo voor extra veiligheid.  
Volledig conform met de lopende reglementering kun je 
met deze bekleding de veiligheidsafstand van de vroegere 
3 Ø verminderen naar minimum 1 Ø tussen de aansluiting 
en de muur. De geventileerde bekleding is uitsluitend com-
patibel met de poujoulat rookkanalen. Ze is leverbaar in 
een “zwarte matte” afwerking en in RAL-kleuren. Je kunt 
kiezen uit 8 aangeboden kleuren (2 rode tinten, 2 grijze 
tinten, chocolade, mosgroen, grondbruin en saffierblauw)!

De Tunto LED8 is de ideale lamp voor elk modern interi-
eur, op kantoor en privé. Ze is functioneel als bureau-
lamp, maar je kan ze ook anders aanwenden. Ze heeft 
een strak design, ze is aantrekkelijk door de integratie 
van de allernieuwste technologieën en vooral door het 
heel aangename licht dat ze verspreidt. Een optie voor 
deze LED8 is de baanbrekende qi wireless Charging 
technologie, waardoor de lamp kan worden gebruikt 
voor het draadloos opladen van mobiele apparaten.  
qi wireless Charging is ondermeer geschikt voor het  
laden van mobiele telefoons, tablets en Mp3-spelers, 
zonder stroomkabels verbonden aan het apparaat. 
Deze lamp is verkrijgbaar in walnoot, in eik, berk, in 
zwart en wit. Info bij DR. LIGHT.
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leidingen in kleur 

multiFunctionele 

lamp  
uit Finland

K O O K E I L A N D,  J A !  M A A R  H O E  D E  D A M P E N  W E G K R I J G E N ?
De COOK, COOK ! doet het altijd stijlvol, stil, krachtig, 

onderhoudsvriendelijk en als het moet... is hij onzichtbaar!

A D E K  E N  V E N D U R O  B R E N G E N  A L S  E E R S T E  E E N  T O E S T E L  O P  D E  M A R K T 
D AT  A A N  A L  D E Z E  V E R E I S T E N  V O L D O E T !

De COOK,COOK ! /Adek DD is verkri jgbaar op 90 cm en 120 cm en zelfs op maat ! 
Ontworpen door Adek op basis van vele jaren exper t ise in de nichemarkt en geproduceerd 

door Venduro waar zin voor kwali tei t en per fect maatwerk in de genen zi t.

D E S I G N  &  D E V E L O P M E N T:  A D E K
P R O D U C T I O N :  V E N D U R O

C O O K , C O O K !
P E R F E C T E  D A M P A F Z U I G I N G  O P  E L K E  H O O G T E

S E E  H O W  P E R F E C T I O N  W O R K S :  W W W. D O W N D R A F T. B E

Grondwetlaan 81
9040 Gent [Sint-Amandsberg]

T +32 (0)9.251 49 99
info@adek.be
www.adek.be

 

Spieveldstraat 23
[Industrieterrein E17/3] 9160 Lokeren
T +32 (0)9 340 60 00
info@venduro.be
www.venduro.beEST.1981
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