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Monique van der Reijden

Trend forecaster – journalist

Hoofdredacteur www.trendcompass.nl

De SOFT STREAM keuken heeft een 
flexibele opstelling met ronde vormen 
en vloeiend lijnenspel. Het mixen van 
materialen wordt kunstzinniger met 
gekleurd glas als nieuwkomer. Het 
keukeneiland wordt als ‘sculptuur’ 
ontworpen en is steeds meer een luxe 
meubelobject in het totale interieur. 

Ritueel

Van ceremonieel theedrinken tot kunstzinnig 

bloemschikken; oude rituelen die refereren 

aan de Slow Living lifestyle zijn en vogue. De 

collectie Bump van topontwerper Tom Dixon 

is gemaakt van gekleurd hardglas, en slechts 

gevuld met ijsblokjes staan de waterkan, de 

glazen en vaas al holistisch op tafel.

Keukentrend 
SOFT STREAM

Wandrek

Een designwandrek is de nieuwste 

must have in de keuken. Het modulaire 

wandreksysteem Onda is een designstatement 

in de moderne keuken zonder meteen de 

aandacht op te eisen. Het ingetogen ontwerp 

met zijn afgeronde metalen armatuur geeft het 

een gevoel van durf en benadrukt tegelijkertijd 

de schoonheid van gebogen lijnen en zachte 

contouren, waardoor het materiaal een 

onverwacht vrouwelijk randje krijgt. De planken 

zijn gemaakt van eikenhout en zijn verkrijgbaar 

in twee verschillende lengtes. Door een kleine 

frees aan de onderzijde kunnen ze eenvoudig 

op het zwartgelakte of verchroomde frame 

geplaatst worden. 

De organische uitstraling versmelt met hightech performance. De keuze voor 

(natuur)steenoptieken in zachte zand-, nude en kiezeltonen heeft een sereen 

en tijdloos effect. In deze nieuwe kleurbeleving maakt een accent in pastel roze, 

neo-mint of soft blue het modische verschil. Durf out of the box te ontwerpen en 

geef de keuken de nieuwe look van 2021.
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Nis-hype

De open kast Isobel van Urban Outfitters 

is de ‘next step’ in organische vormen 

in het interieur. Het lijkt alsof de nisjes 

uit een stuk natuursteen zijn gehouwen. 

Decoreer de kast op een organische manier 

met handgemaakte vazen, pluimgrassen, 

zeegras en gedroogde palmbladeren. 

Deze kast is een mooi contrast in een open 

keuken met strakke lijnen en rechte vormen 

in het kookeiland en wandkasten. 

Penthouse M

Het keukenontwerp van 

studio CJH Studio voor een 

luxe penthouse in Gold 

Coast(Australië) laat zien 

hoe ronde vormen in een 

kleinere keuken goed tot 

hun recht komen. Het op 

maat gemaakte en luxe 

gevoel wordt er duidelijk mee 

versterkt. Het monochrome 

kleurgebruik is spannend door 

de materialenmix; meerdere 

houtoptieken, tegels en matte 

uni-kleurige materialen in 

lichte kiezeltonen maken de 

sfeer.

Sculptuur

In de leefkeuken mag een 

kunstwerk(je) niet ontbreken. Zet 

het op tafel of in de open kast. 

Dit vloeibare sculptuur van Malou 

Palmqvist is bijzonder door de 

combinatie van organisch en gevlekt 

geglazuurd keramiek en het bijna 

futuristische gladde bolletje. Een echte 

eyecatcher van wereldniveau. 

Betonblok

Deze ronde eettafel van beton staat als een 

monumentaal element in de ruimte. Stoer dankzij 

de ronde, brede poot in een industriële finish 

in de kleur limestone. De oneffenheden in het 

beton zijn juist de bedoeling. Combineer met luxe 

gestaoffeerde stoelen voor een luxe contrast. 
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Als Han Go, eigenaar van familiebedrijf Go-Tan ergens van houdt dan is het 
wel van snelheid. Snelheid op de weg (hij is een grote  Formule 1 fan) en 
snelheid in de keuken. Dat was ook de drijfveer achter de ontwikkeling van de 
kookproducten van deze foodloving Asian family. 

Han Go koos voor de Selsiuz XL in de kleur Gun 

Metal. Deze extra royale kraan is uniek vanwege 

de combinatie van een kokendwaterkraan en 

een professionele kraan met spoeldouche. Met 

de afneembare spoeldouche spoel je eenvoudig 

de spoelbak schoon. Op de spoeldouche zit 

een omstelknop om zo met één hand snel 

te schakelen tussen een normale en een 

douchestraal. Deze kokendwaterkraan is extra 

large. Biedt méér functionaliteiten. En is groots 

qua design! "Perfect voor mijn industriële 

keukenstudio".

En dat geldt ook voor de tweede 

kokendwaterkraan, de Selsiuz Rond Gun Metal. 

Met haar ronde hals is deze kraan het sierlijke 

zusje van de XL-versie maar met hetzelfde stoere 

uiterlijk. 

Ultieme wens

Han Go vindt de investering in twee 

kokendwaterkranen nu al dubbel en dwars 

waard. Maar eigenlijk staat er nog een Selsiuz 

kraan op zijn wensenlijst. Eentje met gekoeld 

en bruisend water voor thuis. Dat komt goed uit 

want het nieuwste model Selsiuz kraan is er nu 

ook met gekoeld en bruisend water! Kijk voor 

meer informatie over deze kraan op pagina 20.

Han Go  
kiest voor snelheid in de keuken

Met de verschillende Aziatische woksauzen, 

chilisauzen en noodles zet je binnen no-time 

een authentieke oosterse maaltijd op tafel. En 

met de hulp van de kokend waterkraan kan dat 

tegenwoordig nog sneller. Dubbel zo snel want 

in zijn nieuwe keukenstudio in Kesteren koos 

Go niet voor één maar twee Selsiuz kokend 

waterkranen. Daar worden kookdemonstraties 

gegeven en zijn populaire receptvideo ś 

opgenomen, maar ook de lunch bereidt voor 

collega’s. Een drukte van belang en dan is het 

wel zo handig als je elkaar niet in de weg loopt 

tijdens het koken. Ieder kan aan zijn eigen station 

aan het werk.

Leuk weetje
Go-Tan is de bedenker van ‘het 
meest geïmiteerde nootje ter 

wereld' - de borrelnoot.

Selsiuz in pole position

Ik ga voor gemak en snelheid met mijn 

Aziatische kookproducten, zegt Han. Daarom 

ben ik ook zo’n fan van de kokend waterkraan. 

Niet langer wachten tot het water kookt, 

maar gewoon kokend water kunnen tappen 

uit de kraan. Zo makkelijk als je groenten 

wilt blancheren, direct onder de kokend 

waterkraan. Of om mie te wellen voordat 

het in de wok gaat. Zo heeft Han laatst 

Chicken Sweet & Sour gemaakt 

met heerlijke sperziebonen, 

paprika en mie. Het recept 

vind je op de volgende 

pagina

Rondleiding door de kookstudio 
van Go-Tan? Scan de QR-Code
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Ingrediënten:

300 g kip(dij)filet

240 ml Go-Tan woksaus 

Sweet & Sour 

Go-Tan Wok Noodles 

1 rode paprika, in dunne 

reepjes

100 g cherry tomaatjes, 

gehalveerd 

½ komkommer, in reepjes 

200 g sperziebonen

1 wortels, in reepjes 

125 g champignons 

Lente-ui, in ringetjes 

Sesamzaadjes 

Bereiding:

1.   Wel de Wok Noodles zoals aangegeven op de verpakking. 

Giet af en spoel af met koud water en zet apart. 

2.   Snijd de kip(dij)filet maximaal een paar centimeter lang en 

niet dikker dan 1,5 cm. 

3.   Doe kokend water in een pan en blancheer de 

sperziebonen en de wortel ongeveer 3 minuten. 

4.   Verwarm de wokpan met een beetje olie op het vuur en 

doe de blokjes kip(dij)filet in de pan. Schep regelmatig 

om, zodat de kip aan alle kanten gebruind wordt.

5.   Voeg de paprika, sperziebonen, wortel en champignons 

bij de kipfilet en bak dit mee.

6.   Als de groenten beetgaar zijn, voeg dan de woksaus en 

de cherry tomaatjes toe en verwarm dit nog een aantal 

minuten mee.

7.   Serveer met de noodles en garneer met wat lente-ui en 

sesamzaadjes. 

Hoofdgerecht | 2 personen | Bereidingstijd 15 minuten

Chicken Sweet & Sour 
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Hygiëne in de keuken  
met Selsiuz

Slechte handhygiëne grote boosdoener

Regelmatig en goed handen wassen is één van 

de belangrijkste manieren om verspreiding van 

ziektes te voorkomen. Dat is niet alleen nu van 

belang, maar ook voor de verspreiding van een 

'gewoon' griepvirus. Wetenschappers denken 

dat ongewassen handen goed zijn voor 80 

procent van alle voorkomende infecties. Zeker 

in deze periode is het raadzaam om je hier extra 

van bewust te zijn.

Zingen onder de keukenkraan

Volgens de richtlijnen van het RIVM moet 

je twintig seconden wassen om je handen 

goed schoon te krijgen. Nu kun je in je hoofd 

meetellen, maar er zijn ook liedjes waarvan het 

refrein precies lang genoeg duurt om je handen 

schoon te krijgen. Voor de liefhebber is ook 

een flink aantal songfestivalliedjes hiervoor 

geschikt zoals Vrede van Ruth Jacott (duur: 21 

seconden) en de gouweouwe Ding a Dong van 

Teach-In (duur: 18 seconden).

Ontsmetten met kokend water

Naast het handen wassen heeft de keukenkraan 

nog een andere belangrijke functie. Tenminste, 

als je een kokend waterkraan hebt. Want met 

kokend water uit een kokend waterkraan zoals 

Selsiuz desinfecteer je in een handomdraai je 

snijplanken. Het goed reinigen van snijplanken 

is essentieel voor een hygiënische keuken en 

het voorkomen van voedselbesmetting.

En vergeet ook je spoelbak niet. Binnen je 

keuken is de spoelbak een van de belangrijkste 

onderdelen. Niet de meest opvallende, maar 

wel een element dat je (net als de keukenkraan) 

de hele dag door gebruikt. Om je handen te 

wassen of de afwas te doen. Maar ook om 

groente af te spoelen of pannen af te gieten. 

Dus wil je ook daar maximale hygiëne. Spoel 

daarom regelmatig je spoelbak met kokend 

water en laat niets erin achter.

De keukenkraan speelt de hoofdrol in een hygiënische keuken

Had je ooit gedacht dat handen wassen een trending topic zou worden? Dat komt doordat experts 

benadrukken dat je juist in deze periode vaak, lang en grondig je handen moet wassen. Dat doen 

we nu vooral thuis: in de badkamer, toilet maar vooral in de keuken. Daarmee komt de keukenkraan 

terecht in de spotlights staan.
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Stylingbureau Elle Interieur

Van huis uit is Daniëlle fotografe en 

die passie deelt ze graag met anderen 

via haar interieur en lifestyle blog en 

Instagram. Inspirerende verhalen en 

mooie sfeerfoto’s van interieurs. Zelf 

struint ze regelmatig Pinterest en 

Instagram af en vallen maandelijks 

allerlei woonbladen op de mat. 

Inmiddels is haar hobby uitgegroeid 

tot het stylingbureau Elle Interieur. 

Samen met de klant bekijkt ze wat 

de woonwensen en -ergernissen zijn 

en zorgt ze voor een mooi resultaat. 

Daarin werkt ze ook nauw samen met 

Judith Sturm-Huls.

Scandinavisch met een vleugje boho 

Mijn interieurstijl zou je kunnen 

omschrijven als Scandinavisch met 

een vleugje boho. Ik hou van lichte 

kleuren en natuurlijke materialen. Veel 

wit, maar niet saai of steriel. Ik vind 

het belangrijk dat een huis warmte en 

sfeer ademt. Daarom zie je veel hout 

en riet terug in mijn stijl en zachte 

materialen. Een gehaakte poef, een 

grof gehaakt kleed of een kussen 

van vilt. De styling zit ‘m vooral in 

het gebruik van de juiste accessoires. 

En diezelfde sfeer moet worden 

doorgetrokken in het hele huis. 

Binnenkijken bij interieurstylisten levert een schat aan wooninspiratie op. Je 
ontdekt allerlei tips om je huis te stylen, sfeer te creëren en zo van elke ruimte 
iets bijzonders te maken. We nemen een kijkje in de keuken van fotografe, 
blogger en interieurstyliste Daniëlle van der Reijden.

Van twee aparte huurhuizen in het drukke 

westen naar een gezamenlijke koopwoning 

in het rustige oosten. Hoe extreem wil je het 

hebben? Vorig jaar ben ik met mijn vriend gaan 

samenwonen. We kennen elkaar al 15 jaar, 

maar besloten dat het nu tijd was om samen 

te wonen. Een grote stap, zeker als je ook nog 

eens verhuist van het westen naar het oosten 

van het land. We kochten een mooi oud huis 

dat keurig en goed was onderhouden. Ook 

de keuken waarvan we eerst dachten dat we 

er niets aan zouden  doen. Maar het bloed 

kruipt waar het niet gaan kan en dus ging die 

compleet op de schop. 

Een kijkje in de keuken van  
Daniëlle van der Reijden 
van Elle Interieur  
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Leefkeuken

In ons nieuwe huis wilden we een echte 

leefkeuken, waar ik lekker kan kletsen met 

mijn vriend terwijl hij kookt. Waar je met 

vrienden kun natafelen. Waar je elkaar 

niet in de weg loopt. Kortom, een knusse 

keuken die toch open is. En daarom hebben 

we een open concept gecreëerd door een 

afscheidingsmuur weg te halen. Zo ontstond 

er een fijne ruimte, een blank canvas. Gelukkig 

waren we er qua inrichting samen snel uit. 

Best wel spannend, want als je voor het eerst 

gaat samenwonen is het maar de vraag of 

de smaken overeenkomen. Maar binnen 15 

minuten was het gepiept. Het is een keuken 

geworden zonder bovenkastjes, met elektrische 

kookplaat, vrijstaande vintage koelkast, wit 

werkblad, houten kastjes en een kokend 

waterkraan.

Keukenwens in vervulling

Die kokend waterkraan stond al langer op ons 

verlanglijstje. Maar als je in een huurhuis woont, 

schaf je er toch niet zo snel eentje aan. Nu we 

gingen samenwonen, wisten we dat er in de 

nieuwe keuken eentje moest komen. En dit 

is ‘m geworden. De Selsiuz Gun Metal model 

Rond met bijpassende spoelbak. Zo praktisch, 

nooit meer wachten op heet water voor thee of 

water voor pasta. Mijn vriend, die eigenlijk de 

kok bij ons in huis is, is er ook superblij mee.

 Stylingtip
 

Met wat kleine veranderingen kun je 
de keuken telkens net even anders 
stylen. Een klein wandplankje met 

haken, waaraan je een houten 
afwasborstel en een zakje geurende 
lavendel hangt. Of style je afzuigkap 

met een paar vintage weckpotjes. Het 
zijn kleine blikvangers.

Kleur en contrast

Het leuke aan de Selsiuz kokend waterkranen is dat 

je uit meerdere kleuren en modellen kunt kiezen. 

Waardoor de kraan een onverwacht styling element 

wordt. In onze witte keuken hebben we bewust 

gekozen voor donkere kastjes als contrast. En die 

donkere kleur wilden we ook weer laten terugkomen 

in de kraan. Vandaar dat we zijn uitgekomen op de Gun 

Metal. En om de stijl helemaal door te trekken hebben 

we gekozen voor een bijpassende spoelbak. Zo wordt 

alles één mooi geheel.

Wil je meer interieurinspiratie opdoen?  

Bezoek dan de website van Daniëlle van der Reijden 

www.elleinterieur.nl of volg haar op Instagram 
ellefotografie



Chrome en Zwart 3-in-1*

• Ronde uitloop
• Haakse uitloop

WELKE 
SELSIUZ 
PAST BIJ 
JOU?
Je hebt eindeloos veel mogelijkheden 
als het aankomt op het kiezen van een 
kokend waterkraan. 
Je kunt kiezen voor een mooi, rond exemplaar, 

een kraan met wat scherpere hoeken of een 

XL-versie. En tegenwoordig zijn ze ook in 

verkrijgbaar in trendy kleuren zoals koper, goud 

of mat zwart. Er is dus altijd wel een kraan die bij 

jouw keuken past!

Inox Rond  
3-in-1 Steel*

• Ronde uitloop
• Elegante uitstraling

Verkrijgbaar in:

Model Haaks 
3-in-1Steel*

• Haakse uitloop
• Stoere uitstraling

Verkrijgbaar in:

Inox XL 3-in-1
Steel*

•  Lage uitloop voor alleen  
kokend water

•  Hoge U-vormige uitloop 
voor warm en koud water

•  Met een flexibele  
spoeldouche

•  Extra large

Verkrijgbaar in:

STEEL 
GOLD

STEEL
INOX

STEEL
COPPER

STEEL
GUN METAL

ZWARTCHROME

STEEL 
GOLD

STEEL
INOX

STEEL
COPPER

STEEL
GUN METAL

STEEL 
GOLD

STEEL
INOX

STEEL
COPPER

STEEL
GUN METAL 21

KO
OK

PU
NT

* Basismateriaal RVS * Basismateriaal RVS

* Basismateriaal RVS

* Basismateriaal messing
100ºCWARM

&KOUD

100ºCWARM
&KOUD100ºCWARM

&KOUD

100ºCWARM
&KOUD



Cone Counter
5-in-1 Steel*

•  By Osiris Hertman design
•  Kenmerkende conische 

vormgeving
•  Elektronische bediening 

voor kokend, bruisend  
en gekoeld water

Gessi 3-in-1 
Steel*

• By Gessi design
• Mooi grafische patroon
•  Elektronische bediening 

voor kokend water

Gessi 5-in-1 
Steel*

• By Gessi design
• Mooi grafische patroon
•  Elektronische bediening  

voor kokend water

Cone Counter
3-in-1 Steel

*

• By Osiris Hertman design
•  Kenmerkende conische  

vormgeving
•  Elektronische bediening  

voor kokend water
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De kranen Cone Counter en Gessi 
 zijn verkrijgbaar in de kleuren:

STEEL 
GOLD

STEEL
INOX

STEEL
COPPER

STEEL
GUN METAL

* Basismateriaal RVS

100ºC 4ºC BRUISENDWARM
&KOUD

100ºC 4ºC BRUISENDWARM
&KOUD

100ºCWARM
&KOUD

100ºCWARM
&KOUD



Push Haaks 
3-in-1 Steel*

• Haakse uitloop
• Elegante uitstraling
•  Elektronische bediening  

voor kokend water

Cool Haaks 
4-in-1 Steel*

• Haakse uitloop
• Elegante uitstraling
•  Elektronische bediening voor  

gekoeld en bruisend water

Unlimited Haaks 
5-in-1 Steel*

• Haakse uitloop
• Elegante uitstraling
•  Elektronische bediening voor  

gekoeld, bruisend en  
kokend water

Cool Rond 
4-in-1 Steel

*

• Ronde uitloop
• Elegante uitstraling
•  Elektronische bediening voor  

gekoeld en bruisend water

Unlimited Rond 
5-in-1 Steel

*

• Ronde uitloop
• Elegante uitstraling
•  Elektronische bediening voor  

gekoeld, bruisend en  
kokend water

Push Rond 
3-in-1 Steel

*

• Ronde uitloop
• Elegante uitstraling
•  Elektronische bediening 

voor kokend water

* Basismateriaal RVS
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De elektronische bediening is 
innovatief, strak en praktisch. Met een 
druk op de knop heb je kokend water, 
gekoeld of bruisend water!

De kranen Push, Cool en Unlimited 
zijn verkrijgbaar in:

STEEL 
GOLD

STEEL
INOX

STEEL
COPPER

STEEL
GUN METAL

100ºC 4ºC BRUISEND100ºCWARM
&KOUD

100ºCWARM
&KOUD 4ºC BRUISENDWARM

&KOUD

4ºC BRUISEND
WARM
&KOUD

WARM
&KOUD

100ºC 4ºC BRUISENDWARM
&KOUD

De nieuwe Selsiuz 
is verkrijgbaar  
vanaf 2021



De 5       in   1 Selsiuz kraan

(Kokend) heet water

Kokend water direct uit je kraan is met de recht 

de hotste trend op het gebied van keukenkranen. 

Het is een luxe toevoeging aan de keuken, maar 

wel één die veel gemak biedt. Zo hoef je niet meer 

te wachten op kokend water voor een kop thee en 

verkort je de bereidingstijd van groenten, pasta of 

rijst aanzienlijk. Je kunt dus snel aan tafel. Maar 

deze alles-in-één kraan heeft nog meer te bieden. 

Naast koud en (kokend) heet water, kun je er 

bruisend en gefilterd water mee tappen.

Plat, bruisend of gefilterd water

Frisdrank is na koffie al jaren de meest gedronken 

alcoholvrije drank. In 2018 dronk de Nederlander 

jaarlijks gemiddeld zo'n 93 liter frisdrank. Maar dat 

wordt ieder jaar wel minder, doordat we bewuster 

met ons voedsel en drank omgaan. Steeds vaker 

ruilen we frisdrank in voor water; plat of bruisend. 

En beide versies komen gewoon uit je eigen kraan! 

En dat werkt zo.

De 5-in-1 kraan wordt geleverd met een CO2-

cilinder, een koolzuurfles, waarmee je 100 liter 

koud bruiswater uit je Selsiuz kunt tappen. Deze 

fles komt naast de boiler in je keukenkastje te 

staan. Zodra je merkt dat de hoeveelheid bubbels 

afneemt, is de  CO2-cilinder aan vervanging toe. 

De kraan kan je ook van extra gezuiverd water 

voorzien dankzij een speciaal filter. Met dit filter 

haal je de laatste bacteriën en onzuiverheden uit 

het leidingwater en krijg je een zachtere en betere 

smaak. De totale capaciteit is 2150 liter bij een 

hardheid van 10dH. Bij een gemiddeld verbruik 

hoeft het filter maar één per jaar te worden 

vervangen. 

Met de nieuwste Selsiuz 5-in-1 kraan by Gessi kun je naast kokend, warm en koud, ook 
bruisend en gefilterd water tappen. Hoe handig is dat? Het werkt zo.
De kraan heeft een elektronisch paneel met drie gekleurde knoppen. Blauw voor 
gekoeld, groen voor gekoeld bruisend en rood voor kokend water. De rode knop moet 
twee keer snel worden ingedrukt om kokend water te krijgen, dit is een extra beveiliging 
om ongelukken te voorkomen. Blauw en groen druk je in om gekoeld en bruisend water 
uit de kraan te krijgen.
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GUNMETAL

Verkrijgbaar in:

GEKOELD
WATER

BRUISEND
WATER

KOKEND
WATER

ook als vlakinbouw
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Babyflesje schoonmaken

Door de fles en speen af te spoelen met kokend 

water heb je in mum van tijd een schone 

drinkfles voor de kleine.

De Selsiuz kraan gebruik je vaker dan je denkt. Want kokend water, bruisend 
water en gekoeld water gebruik je dagelijks tijdens het koken maar ook voor tal 
van huishoudelijke klusjes. Dit zijn de gebruikstips die bij jou thuis zeker van pas 
komen!

100% WATER
Op elk moment van de dag

Kruisje zetten, paar minuten 

onderdompelen in kokend 

heet water en het velletje laat 

los.

Bouillon voor de soep, saus of 

couscous heb je binnen een 

minuut gemaakt als de tablet 

oplost in kokend heet water.

Vul je (dubbelwandige) fles 

met je favoriete kruiden, fruit 

of thee en natuurlijk bruisend 

of kokend water. Lekker voor 

onderweg.

Het perfecte ei koken

Zet je pannetje kokend heet water met het eitje 

direct op de kookplaat en binnen 7 minuten 

heb jij een perfect gekookt ei!

Servies opwarmen

Je kom soep of espresso kopje vul je kort met 

kokend water. Zo kun je langer genieten van een 

warme drank of gerecht.
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Water voor onderweg Tomaten ontvellen Bouillon maken Servies opwarmen Babyflesje schoonmaken

Het perfecte ei koken
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Keukentrend 
RURAL CHIC

De Dekker trend RURAL CHIC is de 
nieuwe mix van de landelijke en 
industriële keuken. Buitenmaterialen 
zoals marmer, hout, steen en 
staal krijgen een premium status 
in de keuken. De keukenarchitect 
maakt grote gebaren met strakke 
architectonische lijnen. 

Maatwerk is hier essentieel omdat de RURAL CHIC keuken naadloos overloopt naar de zitkamer. 

In opkomst zijn op maat gemaakte sculpturale elementen met één natuurlijk materiaal dat eruit 

springt. Denk aan een houtafwerking met een duidelijk zichtbare houtnerf of een marmer met 

opvallende adering. 

Monique van der Reijden

Trend forecaster – journalist

Hoofdredacteur www.trendcompass.nl

Eenheid

De nieuwe generatie plantenbakken bestaan 

uit hele ‘families’ die je met elkaar kunt 

combineren. Gemaakt van hout en staal 

is deze collectie van Squarely een goed 

voorbeeld van hoe alle leden van de familie 

verschillen van elkaar maar samen wel een 

eenheid vormen.
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Panoramisch uitzicht

Je zit weliswaar binnen maar het voelt als een buitenkeuken, zo 

dicht sta je in dit interieur bij de natuur. De verhoogde eetplek 

in deze monochroom zwarte keuken heeft mooi uitzicht naar 

buiten. Het premium materiaal is onbewerkt (ogend) hout 

met een organische afwerking en zichtbare nervenstructuur. 

Ook firecoated zwart hout en luxe metalen zijn een tijdloos 

alternatief.  

Oud of nieuw

Materialen en 

gebruiksvoorwerpen 

zoals serviezen hoeven 

tegenwoordig niet meer 

perfect hoogglans, rond of 

vierkant te zijn. De verrassende 

vormen en matte structuren 

zorgen juist voor een unieke 

sfeer zoals de matte optiek 

van verbrand hout van dit 

TopLaminaat keukenblad.

Totem

Deze open kast verrijkt als een sculptuur 

het interieur. Positioneer de ‘Briccolone’ van 

Riva1920 op de grens van de open keuken en 

de zitkamer als een robuuste ruimteverdeler. 

De houthakkerlook van deze kast maakt dit 

object zo uniek en hufterproof!

Stapelen

Een servies dat zowel 

functioneel als esthetisch 

een topper is. De sculpturale 

look van het Dishes to Dishes 

servies van ontwerper Glenn 

Sestig versterkt de sfeer in de 

leefkeuken. 

De funfactor van het stapelen 

maakt dat je al snel met dit 

servies gaat ‘spelen’. Perfect 

voor in de open kast. Ook 

in een keukenshowroom 

is dit servies een aanrader 

om de Rural Chic uitstraling 

van een keukenopstelling te 

versterken. 

Chic hout

De designcollectie van Artisan 

past in zowel een klassieke 

als moderne woonstijl. De 

handgemaakte houten 

barkruk Neva is verkrijgbaar 

met een leren of stoffen 

zitting. In combinatie met de 

eetkamerstoelen uit dezelfde 

collectie krijgt je een mooie 

coördinatie tussen de bar aan 

het kookeiland en de eettafel 

in de open leefkeuken.

Stylingtip
Ronde tafel

De ronde tafel is een must have in huis. 

Voordeel is dat de tafel minder ruimte 

inneemt dan een rechthoekige vorm 

en je toch met 6 mensen ruim kunt 

zitten. Om binnen het ‘buitengevoel’ te 

creëren is het stylingidee om een grote 

verzameling tropische planten in huis te 

halen die net als een border in de tuin 

rondom de wanden wordt gedecoreerd.



BINNEN IS BUITEN
RURAL CHIC
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Moodboard



Kraanwater of flessenwater  
Wat is beter?

Gezonder

Vaak wordt gedacht dat flessenwater 

gezonder is, maar Nederland heeft het 

schoonste leidingwater dat er bestaat. 

Vaak besef je dat niet, totdat je in het 

buitenland chloor in het kraanwater 

proeft. Ons leidingwater is al voor 

99,9999% bacterievrij  en de voorschriften 

voor het testen van bacteriën in 

flessenwater zijn lang niet zo streng. 

Beter voor het milieu

Ook met oog op duurzaamheid kun je het 

glas beter onder de kraan houden. Zo is er 

drie liter water nodig om slechts één liter 

flessenwater te produceren, een enorme 

verspilling die makkelijk te voorkomen 

is door kraanwater te gebruiken. En wat 

dacht je van dat plastic? Plasticvervuiling 

is het grootste ecologische probleem van 

onze generatie. We kopen elke minuut 

een miljoen plastic flessen, waarbij een 

groot deel van het plastic uiteindelijk in de 

natuur terechtkomt.

Flessenwater stijgt nog altijd in 
populariteit. In 2018 dronken we 
bijna 500 miljoen liter, terwijl dit 
vier jaar eerder nog maar 380 
miljoen liter was. Ook water met 
een smaakje zit stevig in de lift. 
Dat zijn mineraal- en bronwaters 
waaraan fruitaroma's zijn 
toegevoegd. In de afgelopen vijf 
jaar tijd is de consumptie hiervan 
zelfs verdubbeld. Maar is het wel 
zo slim om water uit een fles te 
kopen, terwijl je het net zo goed 
uit de kraan kunt halen? Wat zijn 
de verschillen qua gezondheid, 
milieu en portemonnee?

Goedkoper

Water uit de supermarkt zit verpakt in 

mooie plastic of glazen flessen en daar 

betaal je dan ook voor. Een flesje water 

kost al snel 0,70 cent terwijl dezelfde 

hoeveelheid kraanwater maar 0,03 cent 

kost. Een groot deel van het flessenwater 

komt trouwens uit dezelfde voorraad als 

kraanwater, wat betekent dat je tot 2.000 

x de prijs betaalt voor water dat bijna 

gratis is.
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Selsiuz by Osiris Hertman 
                 Cone Counter

Cone Counter

De Cone Counter is onderscheidend 

door het kegelvormig (conisch) design. 

Deze kenmerkende vorm maakt deze 

kokendwaterkranen typisch Osiris Hertman.

Click hot, fizz of cold

De elektronische bediening is uiterst 

gebruiksvriendelijk en veilig voor kinderen. Met 

het Click Click GO systeem switch je moeiteloos 

van gekoeld, naar kokend of bruisend water.

Kleuren en modellen

De Cone Counter is er in de kleuren Gold, 

Copper, Gun Metal en RVS. En elk model kan 

met alleen kokend water of ook bruisend en 

gekoeld water worden geleverd. De nieuwe 

modellen zijn eind 2020 verkrijgbaar.

Wie is Osiris Hertman?

Topdesigner Osiris Hertman is onder andere bekend door zijn 

succesvolle presentatie bij RTL Woonboulevard. Maar je kunt 

hem ook kennen als jurylid in House Rules. Deze designer 

weet zijn liefde voor vakmanschap en materialen op unieke 

wijze te mixen en te matchen in zijn bijzondere interieurs. 

Zijn achtergrond in productontwerp en liefde voor het 

ambacht zie je terug in de hoeveelheid details en maatwerk. 

Osiris reist de hele wereld over om unieke en mooie 

materialen te vinden.

Voor Selsiuz heeft Osiris Hertman exclusief twee 

kokendwaterkranen ontworpen: Cone Arc en Cone Counter, 

waarvan de Cone Counter al in productie genomen is. Selsiuz 

staat namelijk voor méér dan gemak in de keuken; de kraan 

is ook een designelement. Door zijn kleur, maar ook door de 

vormgeving, waarbij ambacht én innovatie het uitgangspunt 

vormen. En dat is precies waar Osiris bekend om staat. Met 

recht Dutch Design.

STEEL 
GOLD

STEEL
INOX

STEEL
COPPER

STEEL
GUN METAL
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Zo woont 
Nicole van Biert

Toen ik jaren geleden mijn eerste huis van top tot teen ging verbouwen en 
inrichten, zeiden vrienden over het eindresultaat. Daar heb je oog voor, met dat 
talent moet je echt wat gaan doen. Dat zetje had ik nodig om er serieus mee aan 
de slag te gaan. 

No rules!

Nicole is continu bezig met het stylen van haar 

huis. En nu ze haar derde huis  renoveert, kan ze 

flink los. Bij het ontwerpen hou ik mij niet aan 

strikte regels, eigenlijk gaat alles op basis van 

mijn gevoel. Ik kies ook niet voor één richting, 

maar  combineer graag verschillende stijlen, zoals 

brocante met strak industriële meubels. Ook zal 

je altijd groen terug zien in mijn huis.

Zodoende ben ik sinds drie jaar bezig met 

fotografie van ons huis en het delen van 

inspiratie en content op mijn Instagram pagina. 

Ik vind het belangrijk dat je van je huis een plek 

maakt waar je happy van wordt. Veel mensen 

maken de fout om trends letterlijk toe te passen 

in hun interieur. Maar dan wordt het al snel een 

toonzaal. Trends zijn leuk, maar kies alleen wat bij 

jou en je huis past.  
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Urban jungle

Natuur is heel belangrijk voor mij. In mijn vorige 

twee huizen had ik een postzegel tuin waarin 

ik mijn ei niet kwijt kon. Dus haalde ik de tuin 

letterlijk naar binnen. Ik schat dat ik op een 

gegeven moment wel 150 planten had en 

dat betekende elke week een uurtje gieteren. 

Inmiddels wonen we groter met een flinke lap 

grond erbij. Natuurlijk heb ik weer veel groen in 

huis. Ik zie altijd wel plekje waar nog een plantje 

kan staan. En soms zijn dat onverwachte plekjes 

zoals hier onder de trap in de hal. 

Ik ben een grote fan van kokodama’s. Dit 

zijn handgemaakte bollen van kokosvezels 

met mooie planten erin. Tegenwoordig is de 

kokodama 99% natuurlijk en 100% biologisch 

afbreekbaar. Ze worden in Sri Lanka gemaakt en 

een deel van de opbrengst gaat terug naar Sri 

Lanka waar het besteed wordt aan scholing voor 

kinderen. 

 3 x keuken verbouwen

In totaal hebben we nu drie keer de keuken 

verbouwd. Elke keer leer je er van en voer je 

verbeteringen door. Vaak duurt het ook even 

voordat je weet wat je wil en wat past. Een nieuw 

huis ken je immers nog niet zo goed. Pas als je 

er een poosje in woont, krijg je er een gevoel bij. 

Daarom hebben alles uit deze keuken gesloopt 

op de spoelbak, kraan en het fornuis na. 

Uiteindelijk kozen we voor een keuken zonder 

bovenkastjes. Eigenlijk om twee redenen. 

Bovenkastjes kunnen de keuken als snel een 

benauwd gevoel geven en alles is uit het zicht 

opgeborgen. Ook mooie spulletjes die je 

wellicht wilt showen. Daarom hebben we nu 

rondom zwevende planken wat een ruimtelijk 

effect geeft en waarop ik mijn vondsten kan 

etaleren. Om de flow te behouden hebben we 

ook geen hangende afzuigkap maar eentje die 

in het aanrecht is geïntegreerd. Een wit marmer 

lookalike keukenblad van TopCore maakt het 

plaatje compleet.

Prachtig praktisch

Nieuw in de keuken is ook een kokend 

waterkraan. We wilden er altijd al eentje hebben 

maar twijfelden over de veiligheid. Met kokend 

water kun je niet voorzichtig genoeg zijn. Zeker 

nu er een kindje rondloopt dat overal graag aan 

zit. Met de nieuwe Selsiuz kokend waterkraan 

zijn die zorgen verdwenen. Om kokend water 

te tappen moet je namelijk de elektronische 

knop twee keer indrukken en de tweede keer 

ingedrukt houden. Hierdoor is het veilig voor 

kleine kinderen. De elektronische bediening is 

overigens mooi verwerkt in het keukenblad.
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Stylingtip
Style eens een hoekje in je keuken. 

Zet verschillende spulletjes (liefst van 

hetzelfde materiaal) bij elkaar zoals 

houten snijplanken, bakjes en pollepels. 

Zorg voor hoogteverschil zodat er 

diepte ontstaat. Breng een kleuraccent 

aan met verse kruiden zoals basilicum 

of munt. Of zoals hier, met een knipoog, 

een nest met groene schaaltjes in de 

vorm van een kool. Zo komt het tableau 

echt tot leven.

Waar kan je Nicole van Biert vinden?

nieks_servies
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Perfecte match

Een spoelbak en bijpassende kokendwaterkraan 

maken je keuken compleet. De spoelbak 

kun je qua kleur en vormgeving helemaal 

matchen met de Selsiuz kokendwaterkranen. 

En … bij elke bak is een bijpassend inzetbakje, 

zeepdispenser én bodemrekje verkrijgbaar!

Een unieke combinatie die jouw keuken een 

geheel eigen gezicht geeft. 

Eyecatcher
Verreweg de meeste spoelbakken worden 

nog steeds uitgevoerd in (glad of geborsteld) 

roestvrij staal. Maar tegenwoordig zijn er 

verschillende mogelijkheden op het gebied van 

materiaal en kleur. 

Wat dacht je van deze  gekleurde spoelbakken 

in Inox, Gun Metal, Copper of Gold.  Deze 

spoelbakken hebben ieder hun eigen uitstraling 

en eigenschappen. Benieuwd welke spoelbak 

bij jou past?  

STEEL
INOX

STEEL 
GOLD

STEEL
GUN METAL

Tegenwoordig is de spoelbak niet meer een gewoon 
onderdeel van de keuken, maar een belangrijk element 
in het complete keuzeproces van een nieuwe keuken. 
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Zeepdispensers in de 4 verschillende kleuren
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In de droomvilla van Osiris Hertman is hier en daar wat 
technisch vernuft toegepast. Moderne hidden treasures 
die je op het eerste gezicht niet opmerkt, maar die er wel 
degelijk zijn en het dagelijks leven voor ieder gezinslid een 
stukje aangenamer maken. In de keuken bijvoorbeeld, is de 
Selsiuz XL 3-in-1 Gun Metal geplaatst.

BINNENKIJKEN

in de droomkeuken
van Osiris Hertman

“ De Selsiuz is een stoere  

kraan met een mooi design 

verkrijgbaar in verschillende 

kleuren. 

In mijn interieur- en 

keukenontwerpen werk ik vaak 

met deze kraan. Ook in mijn 

eigen huis heb ik er eentje. ”

osiris
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Lekker en snel koken,  
       wie wil dat nu niet?
Koken met chef Danny Jansen

Koken in een half uur, koken in een kwartiertje het is helemaal de trend om 
snel een lekkere maaltijd op tafel te zetten. En koken gaat een stuk sneller 
als je ook wat hulp in de keuken hebt. Danny Jansen, chef van 24Kitchen, 
heeft speciaal voor jou een aantal recepten met de alles in een kraan op video 
gezet . Met de kokend water kraan zet hij bijvoorbeeld een supersnel heerlijke 
wokgerechten op tafel zet. En met bruisend water maak je in een mum van tijd 
heerlijke drankjes.
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Bereiding

Deeg

•  Snijd de lente uitjes in fijne ringen en hak de pepers fijn.

•  Kneed de lente uitjes, het ei, de maïzena en de pepers goed 

door het gehakt.

•  Breng op smaak met een beetje zout en versgemalen peper en 

rol er kleine balletjes van. Pel en snijd de uien in ringen en pel 

en hak de knoflook fijn.

•  Verhit een scheut zonnebloemolie in een pan en bak de 

balletjes rondom bruin.

•  Voeg de ui en knoflook toe en bak tot de uien glazig zijn.

•  Blus af met kokend water.

•  Voeg de ketjap, oestersaus, sambal, suiker en een scheutje azijn 

toe en gaar de gehaktballetjes in de saus.

•  Serveer met rijst of brood.

Bereiding

Currysaus

•  Wel de mie in kokend water uit de Selsiuz kraan

•  Halveer de paprika in de lengte, verwijder de zaadlijsten en 

snijd de paprika in dunne reepjes.

•  Snijd de broccoli in kleine roosjes en blancheer kort onder de 

kokend waterkraan.

•  Schil de wortel, halveer in de lengte en snijd in plakjes met een 

dikte van een halve centimeter.

•  Verhit de arachideolie in de wok op middelhoog vuur. Voeg 

twee grote eetlepels currypasta toe en bak dit al roerend circa 

1 minuut. Let op dat de currypasta niet aanbrandt!

•  Voeg de broccoli en wortel toe en wok al roerend circa 4 

minuten.

•  Voeg de kokosmelk, groentebouillon, sap van een halve 

uitgeperste citroen en de gesneden paprika toe aan curry, roer 

goed door en laat circa 5 minuten sudderen.

•  Bestrooi de curry met de cashewnoten.

Recept | Pittige Indische gehaktballetjes
Snack | 4 personen | 30 minuten 

Recept | Pittige vegacurry
Hoofdgerecht | 4 personen | 20 minuten 

Ingrediënten:

Deeg

4 lente uitjes

3 rode pepers

1 ei

2 el maïzena

500 g half-om-half gehakt

2 uien

2 teentjes knoflook

zonnebloemolie

100 ml ketjap manis

4 el oestersaus

2 tl sambal oelek

1 el bruine suiker

witte wijnazijn

vers gemalen peper

zout

Ingrediënten:

Currysaus

2 el arachideolie

2 el currypasta

1 rode paprika

1 broccoli

1 winterpeen

300 ml kokosmelk

200 ml kokend water

1 bouillonblokje groente

½ citroen

100 g cashewnoten

Extra nodig

Wok, kookpan, staafmixer of 

keukenmachine

Recept van
Danny Jansen

Recept van
Danny Jansen

Bekijk de video 
van dit recept

 

Bekijk de video 
van dit recept
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Ingrediënten:

ijsklontjes

200 ml Aperol

250 ml prosecco

250 ml bruisend water uit de 

Selsiuz kraan

1 medium sinaasappel

Ingrediënten:

600 ml citroensap

400 g suiker

3 takjes munt

schil van 1 citroen

Bereiding:

• Pak een groot wijnglas

• Vul dit met flink wat ijsklontjes

•  Voeg 3 delen prosecco  

2 delen Aperol en 1 scheutje bruiswater toe

• Maak af met een schijfje sinaasappel

Bereiding:

•  Laat het citroensap met de suiker 10 minuten inkoken tot 

siroop, roer van tijd tot tijd door.

•  Haal de pan van het vuur.

•  Pluk en hak de munt en voeg samen met de citroenschil toe  

en laat afkoelen.

•  Serveer een scheutje siroop met bruiswater  

en eventueel wat ijsklontjes.

Recept | Aperol Spritz
Drankje | 4 personen | Bereidingstijd 10 minuten

Recept | Citroen munt limonade
Drankje | 4 personen | Bereidingstijd 10 minuten

Recept van
Danny Jansen

Bekijk de video 
van dit recept

 

Bekijk de video 
van dit recept
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Colofon
Kookpunt is een uitgave van Selsiuz, 
een merk van Dekkerzevenhuizen B.V.

Uitgever:
Dekkerzevenhuizen B.V.
Postadres: 
Postbus 11
2700 AA Zevenhuizen

Showroom- en kantooradres:
(Een bezoek aan de showroom gaat 
alleen op afspraak.) 

Nijverheidscentrum 2
2761 JP Zevenhuizen
Tel: 088- 233 55 33
E-mail: info@selsiuz.com

Tekst en Vormgeving:
Heuvel Marketing

Duurzaam en 100% goed
Het Kookpunt wordt onder eerlijke 
omstandigheden geproduceerd 
en bestaat uit materialen die 
oneindig herbruikbaar zijn, in 
nieuwe producten of als voeding voor de natuur. 
Drukwerk dat dus niet enkel duurzaam, maar 
gewoon 100% goed is. Het magazine bestaat 
enkel uit volledig herbruikbare grondstoffen 
(het papier, de inkt en hechtingsmateriaal) welke 
stuk voor stuk onderzocht zijn door milieu-

onderzoeksinstituut EPEA.

© COPYRIGHT 2020
Deze uitgave is met grote zorg tot stand 
gekomen.Desondanks zijn fouten nooit 
helemaal uit te sluiten. Derhalve kunnen Dekker 
Zevenhuizen, noch de deelnemende bedrijven, 
geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor 
eventuele fouten en gevolgen daarvan. 

Niets van deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt 
door middel van druk, fotokopie of op welke 
wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Dekker Zevenhuizen.

www.selsiuz.com
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Het Dekker Trend Centre (DTC) is een splinternieuwe, 900 m2 tellende 

showroom waar je het hele jaar door de laatste ontwikkelingen op 

het gebied van keukens en badkamers kunt bekijken. Je vindt hier de 

nieuwste keuken en badkamer trends, alle kleuren en materialen voor 

maatwerk keukenbladen en de Selsiuz kokendwaterkranen.

Ben je benieuwd hoe de Selsiuz kokendwaterkraan werkt?  

In het DTC kun je deze kraan bekijken en ook testen. Het DTC  

is alleen op afspraak geopend www.dekkertrendcentre.com

Welkom in het 
Dekker Trend Centre

Scan de QR-Code  
en maak direct een afspraak
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DE ALLES IN EEN KOKENDWATERKRAAN

DESIGN PAST
BIJ MIJ

COMING 
SOON

De Selsiuz Cone Counter*, de exclusie-

ve alles in één kokendwaterkraan met 

elektronische bediening. Uniek design 

van Osiris Hertman.  

 

Ontdek die van jou op selsiuz.com

*Registered design

COPPER

INOX

GOLD

GUN METAL

Verkrijgbaar in:

GEKOELD
WATER

BRUISEND
WATER

KOKEND
WATER
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