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De liefde voor architectuur bracht me 15 jaar 
geleden bij dit mooie art-decopand in Antwerpen. 
Hier komt bulthaup tot zijn recht. Tijdloos design 
waarin het heerlijk kokerellen is en waarin genieten 
centraal staat. 

Charly Doise | zaakvoerder Ligna Recta Antwerp

15 years ago, my love for architecture led me to this 
beautiful art-deco building in Antwerp. It’s here 
that bulthaup really shines. Timeless design which 
puts gourmet cooking and culinary enjoyment front 
and center.

Charly Doise | founder Ligna Recta Antwerp

 hello,



Graag ontvangen wij u hier met een lekkere kop 
koffie of een fris glas wijn om u beter te leren 
kennen. Samen geven we uw persoonlijke wensen 
vorm en creëren we uw keuken, uw persoonlijke 
leefruimte.

ligna recta team

We look forward to welcoming you here with a nice 
cup of coffee or a glass of wine.
Together we’ll create a kitchen — your personal space 
— that meets and exceeds your needs and wishes.

ligna recta team

[LIGNA RECTA] 
afgeleid van het Latijnse ‘linea recta’, betekent ‘in rechte lijn’
derived from the Latin ‘linea recta’, meaning ‘in a straight line’

01. ligna recta



‘Cooking is an art, but all art requires 
knowing something about
the techniques and materials.’
Nathan Myhrvold



bulthaup staat bekend om zijn architectuur van 
ruimtes binnenshuis. Het ontwikkelt grondig 
doordachte keukensystemen die ons als interieur-
architecten alle vrijheid bieden om een leefruimte 
te ontwerpen op uw maat, met oog voor precisie 
en vernieuwing.

Renowned for its architecture of living spaces, 
it develops carefully considered kitchen systems 
that give interior architects all the creative freedom 
to design a living space to measure, with great 
attention to precision and innovation.

[BULTHAUP] 
Duits merk, opgericht door Martin Bulthaup in 1949,  
ontwikkelt hoogwaardige keukenarchitectuur
German brand, founded by Martin Bulthaup in 1949, 
develops high-end kitchen architecture

02. bulthaup



bulthaup b1 staat voor intelligent minimalisme 
en focust op de essentie. Eenvoud, authenticiteit 
en doordacht gebruik van materialen vormen het 
uitgangspunt. Met de grootste aandacht brengen 
we vorm en functionaliteit samen in een heldere 
basisstructuur, trouw aan de principes van tijd-
loos design, hoogwaardige materialen en precies 
vakmanschap. 

bulthaup b1 stands for intelligent minimalism and 
a strong focus on the essential. Simplicity, 
authenticity and a judicious use of materials are 
key concepts. Form and functionality are joined 
together in a clear and basic structure, all the while 
remaining true to the principles of timeless design, 
premium materials and precise craftsmanship.

[BULTHAUP B1] 
‘de keuken in essentie’
‘the essential kitchen’

03. bulthaup b1



bulthaup b2 brengt alle essentiële functies onder 
in drie elementen: een keukenwerkbank, een fornuis 
en een spoelunit. Daarbij komen twee opbergkasten 
voor apparatuur, servies, keukengerei en etenswaar. 
Met deze systematische indeling vernieuwen we 
het concept van de open keuken en ontwikkelen we 
een keuken-werkplaats voor pioniers in denken, 
leven en wonen.

bulthaup b2 joins all key functions together in three 
elements: a kitchen workbench with work area, 
cook   top and water point, complemented by two 
tool cabinets for appliances, crockery, utensils and 
supplies. Grouping these elements together is an 
innovative take on the concept of the open kitchen: 
a kitchen for pioneers in the art of thinking and living.

[BULTHAUP B2]
‘de keuken als werkplaats’
‘the kitchen as a workshop’

04. bulthaup b2



bulthaup b3 is het interieursysteem voor wie enkel 
voor het allerbeste kiest. We creëren een unieke 
leefruimte met oneindig veel mogelijkheden in 
architectuur en design om uw persoonlijke stijl uit 
te drukken. 

bulthaup b3 is the design system for anyone who 
simply wants one thing: the very best. 
Every bulthaup b3 living space is unique. This is 
illustrated by the limitless design and architectural 
possibilities for expressing personal style. 

[BULTHAUP B3] 
‘archtitectuur voor leefruimtes’
‘architecture for the living space’

05. bulthaup b3



Een exclusieve keuken ontwikkelen die perfect aan 
uw wensen en persoonlijke levensstijl beantwoordt, 
dát is onze passie. Daarbij vinden we niet enkel kennis 
belangrijk, ook kwaliteit en vernieuwing tellen mee. 
Het is ons doel een ruimte te ontwerpen waarin u 
kunt genieten van heerlijk koken en gezellig samen-
zijn. Zo koppelen we functionaliteit aan maatwerk. 
Zo maken we van onze passie uw passie.

Designing an exclusive kitchen that perfectly 
matches your wishes and lifestyle is our passion. 
Know-how is equally important as quality and 
innovation. Our goal is to design a space in which 
you can enjoy cooking as much as each other’s 
company. Combining functionality with custom 
design is how we make our passion your passion.

[A PASSION] 
een zaak waar het hart naar uitgaat
that which the heart desires

06. a passion



Kitch-en [kich-uhn]-noun

‘A gathering place for friends and family, 
a place where memories are homemade 

and seasoned with love.’



Charly, Katty, Sofie, Valerie, Marianne en Véronique 
zijn onze keukenspecialisten en experts in binnen-
huisarchitectuur. Ze adviseren, plannen, bepalen 
proporties en dimensies en verzekeren de beste 
organisatie van 
de workflow in uw keuken. Met een frisse geest en 
een no-nonsense aanpak creëert ons team samen 
met u uw perfecte kook- en leefruimte. 

Charly, Katty, Sofie, Valerie, Marianne and Véronique 
are our kitchen specialists and interior architecture 
experts. They advise, plan, determine proportions 
and dimensions and ensure an optimal organisation 
of your kitchen workflow. Combining fresh ideas 
with a no-nonsense approach our team — together 
with you — will create the perfect cooking and living 
space.

[NO-NONSENSE] 
gericht op resultaat, rechttoe-rechtaan, zonder flauwekul
goal driven, straight to the point, no silliness

07. no-nonsense



Een keuken ontwerpen betekent doordachte keuzes 
maken. Of het nu gaat om fronten, werkbladen, 
apparatuur of verlichting: wij ondersteunen u met 
deskundig advies.

Designing a kitchen means making the right 
choices. Whether it concerns fronts, worktops, 
equipment or lighting: we’re here to provide you 
with expert advise.

[A CHOICE]
het vastleggen van een voorkeur
settling on a preference

08. a choice



Onze plaatsers  – Johnny, Toon en Gert – zijn ook 
bezield van de pure lijnen van bulthaup. 
Elke millimeter telt, ze streven naar een perfecte 
plaatsing. Het zijn stuk voor stuk vakmensen met 
oog voor detail. Zij plaatsen uw keuken met liefde 
voor het product en maken van uw keuken het 
hart van uw huis.

Our artisans – Johnny, Toon and Gert – are also 
inspired by bulthaup’s clear lines. They constantly 
strive for perfection, making every millimeter count. 
Each and every one of them is a craftsman with an 
eye for detail. They’ll install your kitchen with care 
and love for the product, making this space the 
heart of your home.

[ACCURACY] 
nauwgezetheid, iets uitvoeren met veel aandacht en precisie
a meticulous implementation, with great attention and precision

09. accuracy



Elke keuken is uniek, elke klant is anders. Hier tonen 
we enkele realisaties waarin we met ligna recta de 
innoverende kwaliteit van bulthaup laten spreken. 
Wie u bent en wat u ook kiest: we maken er graag 
een ‘thuis’ van, iedere keer opnieuw.

Every kitchen is unique, just as every client is different. 
Here we show several ligna recta realisations that 
showcase bulthaup’s innovative quality. Whoever 
you may be and whatever you may choose, we enjoy 
making it a home for you, time and time again.

[A HOME] 
een plaats dicht bij het hart van wie het bezit
a place that is dear to the owner’s heart

10. a home



























Van harte welkom in onze toonzaal van 
maandag tot vrijdag van 9u30 tot 12u30 
en van 13u tot 18u, op zaterdag van 11u tot 17u,
op zon- & feestdagen gesloten of op afspraak.
Er is een privéparking in het gebouw 
(ingang van schoonbekestraat), een telefoontje 
naar 03 290 33 44 volstaat om de poort te openen.

We gladly welcome you to our showroom which 
is open from Monday to Friday (9:30am - 12:30pm / 
1pm - 6pm) and on Saturday (11am - 5pm).
Closed on Sunday and holidays or by appointment only.
The building has a private parking space 
(entrance through Van Schoonbekestraat), 
please call + 32 3 290 33 44 to open the gate.

[TO DISCOVER] 
iets waarnemen wat bestaat
to find and observe

11. to discover



van schoonbekestraat 1
(hoek mechelsesteenweg 184) 
2018 antwerpen

51°12’15.2”N 4°24’38.6”E

tel +32 3 290 33 44
fax +32 3 290 36 16

www.lignarecta.bulthaup.be
bulthaupantwerpen@lignarecta.be

charlybulthaup@lignarecta.be
kattybulthaup@lignarecta.be
mariannebulthaup@lignarecta.be
sofiebulthaup@lignarecta.be
valeriebulthaup@lignarecta.be
veroniquebulthaup@lignarecta.be

bulthaup
ligna recta antwerp
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