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‘EindhovEn En bulthaup 
zijn EEn goEdE match’

bulthaup
Tore van rooij, Country Manager Nederland

In de beperking toont zich de meester. Dat is de filosofie 
van de Duitse keukenfabrikant bulthaup. Een filosofie 
die het bedrijf groot heeft gemaakt. Dit bedrijf doet niet 
aan trends, maar maakt sinds de oprichting in 1949 
verrassend herkenbare, moderne keukens van hoge 
kwaliteit. 

Een echte bulthaup herken je volgens Tore van 
Rooij aan de eenvoud van het ontwerp. ‘Voor een 
landelijke, romantische keuken moet je niet bij ons 
zijn. Wij ontwerpen alleen moderne keukens. Onze 
visie is gestoeld op de Bauhaus school. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat wij werken met eerlijke materialen zoals 
hout, mooie edele houtfineren, RVS en laminaat. Maar 
we gebruiken die materialen alleen zoals ze bedoeld zijn. 
Je zult bij ons dus nooit kunststofdeurtjes vinden met een 
houtprint.’

projEctkEukEn
De keuken en leefruimteconcepten blinken uit in 
eenvoud en minimalisme. Er zijn drie lijnen: bulthaup 
b1, b2 en b3. bulthaup b1 wordt ook veel in de 
projectmarkt ingezet. Hier geldt het principe ‘in de 
beperking toont zich de meester’. Een beperkt aantal 
kleuren en materialen, maar die compactheid vormt 
volgens Tore van Rooij juist de kracht van deze lijn: 
‘Daardoor is dit totaalconcept een heel helder, duidelijk 
verhaal. Reden waarom deze lijn veel gebruikt wordt in 
projecten.’

op het keukenfront valt veel te kiezen. een opvallende 
keuze is bulthaup. eenvoud en modern ontwerp

vormen al 70 jaar de kracht van dit bedrijf, met haar 
productie in Duitsland. in december opent bulthaup 

zijn 13e vestiging in nederland: in eindhoven.
‘We hebben elders reeds mooie exclusieve

bulthaup showrooms en willen eindhoven graag
aan dat lijstje toevoegen.’  

architEctEnkEukEn
Een bulthaup b3 zit aan de andere kant van het 
spectrum en is volgens Tore van Rooij meer ‘een echte 
architectenkeuken’. ‘Bij dit type is heel veel mogelijk: 
met greep, zonder greep, zwevend, staand op de vloer of 
hangend tegen de wand. De vrijheid is groot, maar ook 
niet onbeperkt. Dat heeft als reden dat bulthaup bewust 
kiest voor industriële vervaardiging. ‘Wij produceren 
premium keukens, met een industriële vervaardiging, 
commissiegewijze productie en met een  menselijke 
handtekening. Een bulthaup begint waar de mens start, 
in de uiteindelijke detailering en in de finishing touch. Zo 

worden de fronten voor een commissie altijd nabewerkt 
door één persoon, zodat de hele keuken dezelfde, 
herkenbare ‘slag’ heeft. Dat soort details, daar denken 
wij goed over na.’

toEgEvoEgdE waardE
Een bulthaup leent zich uitstekend voor projectmatige 
toepassingen. Dat heeft verschillende redenen. ‘bulthaup 
is een Premium-speler. Onze naam staat garant voor 
kwaliteit. Onze keukens blijven vaak minimaal 20 jaar 
staan. Dat kan interessant zijn voor projectontwikkelaars 
of architecten die zich richten op een bepaald segment 
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of een bepaald type klant voor wie een kwalitatief goed 
product belangrijk is.

Daarnaast strekt de kwaliteit zich ook uit tot het 
proces. We hebben een ijzersterke mix van lokale service 
en landelijke ondersteuning. Onze lokale partners 
staan garant voor korte lijnen, terwijl we sommige 
dingen, zoals de planning, juist centraal oppakken om 
te zorgen dat we als bulthaup de garantie af kunnen 
geven dat we tijdig leveren en volgens de normen van de 
opdrachtgever, projectontwikkelaar of aannemer.  

Ook de consument profiteert. Bij projecten legt de 
eindklant toch vaak een bezoek af aan een showroom. 
Wij hebben 13 exclusieve bulthaup showrooms in 
Nederland waar de eindklant terecht kan. De kracht van 
onze partners is dat zij zorgen dat de customer experience 
een bulthaup experience is. Dat betekent dat je als klant 
wordt ontvangen door mensen die een achtergrond 
hebben als interieurarchitect, waardoor ze meer verstand 
hebben van keukenontwerpen dan een gemiddeld ander 
keukenbedrijf. Bovendien staat onze naam ook garant 
voor een uitstekende service. Een keuze voor bulthaup is 
dus een keuze voor zekerheid op alle fronten.’

mEErwaardE rEalisErEn
Dat kan mooie dingen opleveren. Als het gaat om 
projecten heeft bulthaup zijn sporen al dik verdiend. Zo 
richtte het bedrijf recent de keukens in van meer dan 35 
penthouses in Pontsteiger in Amsterdam, en verzorgde 
het tevens de projectshowroom van Hyde Park House in 
de Haarlemmermeer. Daar richtte bulthaup samen met 
de bekende interieurarchitect Eric Kuster ook een van de 
model Premium appartementen in. 

‘We hebben al veel mooie projecten gedaan, en 
we willen Eindhoven graag aan dat lijstje toevoegen. 
Eindhoven is een stad waar veel gebeurt. Er zitten grote 
opdrachtgevers met internationale klanten die graag in 
Eindhoven wonen. Wij denken dat daar veel kansen liggen. 

De nieuwbouwcapaciteit is groot. En staan veel 
mooie nieuwe ontwikkelingen op stapel, waaronder een 
paar woontorens en appartementen op hoog niveau op 
interessante locaties. Daar zitten zeker projecten bij waar 
bulthaup een goede partner in zou kunnen zijn, omdat 
we voor die specifieke doelgroepen veel meerwaarde 
kunnen realiseren.’

niEuwE showroom
Eind december opent bulthaup een nieuwe showroom in 
een mooi pand op de Sint Jorislaan in Eindhoven. Van 
hieruit gaat het bedrijf de Eindhovense markt bedienen. 
Een logische stap, vindt Tore van Rooij. ‘Er wordt hier 
veel gebouwd en er loopt veel creatief talent rond, ook 
op het gebied van food en food design. Dat past bij 
ons merk. Daarom hebben we Strijp-S ook geopend 
tijdens de Dutch Design Week. We zijn daar op locatie 
in gesprek gegaan met allerlei mensen uit de design 
wereld rondom thema’s als architectuur en design. Dat 
heeft interessante gesprekken opgeleverd. Eindhoven en 
bulthaup vormen een goede match.’

Tore van rooij
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