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welkom
Toen het idee groeide om via deze uitgave duidelijk te maken waar 
‘b metropool’ voor staat, kwamen we al snel tot een bijzondere conclusie. 
Naast een fantastisch product, kunnen we ook prat gaan op een al net 
zo fantastisch team. Medewerkers die het verschil maken en die elke dag 
meebouwen aan het succes van ‘b metropool’. Graag wil ik hen bedanken 
voor hun onvoorwaardelijke inzet en hun tomeloos enthousiasme.  
U nodig ik hartelijk uit om kennis met ons te maken. Ontdek het verhaal 
van bulthaup en zijn mensen. Ontdek ‘b metropool’.

Bart Dirinck
zaakvoerder b metropool
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b metropool
Na zijn interieurarchitectuurstudies en een spannend werkavontuur  
in designstad Milaan kwam Bart Dirinck al snel in contact met  
keukenvormgeving. Bulthaup werd vlug het hoogste, de norm.  
Bart ging aan de slag bij bulthaup in Knokke en kreeg drie jaar later  
de kans om, samen met zijn vrouw Katrien, een eigen winkel op te starten 
in Antwerpen. Aan de kaaien, toen nog onontgonnen gebied.  
Een droom die werkelijkheid werd. Ondertussen zijn we 21 jaar verder 
en is ‘b metropool’ een begrip. Goed voor vier medewerkers en drie 
eigen plaatsers. Service is een erezaak. ‘Dit is een verhaal van mensen.  
Dat is onze kracht. Bulthaup zit in ons.’



bulthaup
Van het lettertype en de fotografie tot en met de superieure afwerking 
en de meest ingenieuze functionaliteit. De hele bulthaup filosofie klopt 
van a tot z. Ik wist van bij het prille begin dat ik zo dromen kon realiseren. 
Mijn liefde voor hedendaagse architectuur samen brengen met bulthaup 
is mijn missie geworden. Daarom gaan we graag de dialoog aan met 
architecten. Maar ook intern verleggen we voortdurend onze grenzen. 
In onze toonzaal komen alleen ontwerpen waar we allemaal achter 
staan en elke medewerker wordt geïnformeerd, bijgeschoold en bijgestaan 
waar nodig. Mijn werkplek is dan ook tussen mijn medewerkers.  
Daar klopt het hart van bulthaup.
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bart
Bulthaup is mijn way of life. Ik ben er van doordrongen. Ik hou niet  
van middelmatigheid of van een wegwerpcultuur. Ik ga op zoek naar 
duurzame, tijdloze kwaliteit, ook in mensen. Ik ben geen manager  
of econoom dus bouw ik aan mijn bedrijf volgens mijn eigen inzichten. 
Ik omring me met mensen die het verschil maken. Mensen die zichzelf 
kunnen zijn in hun job en die zo hun talenten ten volle weten te benutten. 
Want alleen wie zich goed voelt, bereikt het hoogste. Daarom creëer ik 
een omgeving waarin iedereen thuis komt. Een plek waar elkeen zijn 
kwaliteiten kan ontplooien. Absolute tevredenheid is mijn doel.  
Zowel bij onze klanten, leveranciers als onze eigen medewerkers.  
Minder is gewoon niet goed genoeg.

 eigen inzichten duurzame 

tijdloze kwaliteit  
absolute tevredenheid 

omgeving creëren 
talenten benutten   
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katrien
Ik hou van taal. Lezen is puur genot voor me. Zelf probeer ik altijd  
open en eerlijk te communiceren. Ik ben ervan overtuigd dat je veel 
problemen vermijdt door een gesprek niet uit de weg te gaan.  
Dat heb ik thuis gezien en geleerd. Ook al waren mijn ouders en ik het 
vaak oneens, we wisten op een respectvolle manier met elkaar te  
discussiëren. En dat heeft me gevormd. Dat heeft me gemaakt tot de 
onafhankelijke vrouw die ik vandaag ben. Daarom houd ik taal hoog  
in het vaandel. Zowel professioneel als privé. Samen eten, luisteren naar 
elkaars verhalen. Kleine dingen die voor mij een groot verschil maken.

 boeken taal puur genot  
eerlijke communicatie gesprek  

gezin onafhankelijk  
administratie









marie-paule
Ik hou van heldere lijnen, een strakke vormgeving en een mooie afwerking. 
Perfectie zit hem immers in de details. Ik ben dan ook fan van bulthaups 
dunne zijwanden en fronten en het flinterdunne werkblad, goed voor 
amper 11 millimeter. Eenvoudig, niet gecompliceerd. De pure essentie. 
Dat is helemaal mijn ding. Bulthaup is me op het lijf geschreven.  
18 jaar geleden heb ik zelf bewust voor een bulthaup keuken gekozen. 
Vandaag ben ik er nog net zo trots op als toen. Ik gebruik al mijn keuken-
mogelijkheden ook voortdurend. Nu eens maak ik sushi, een andere 
keer ben ik aan de slag met mijn combi steamer van Gaggenau.  
Ik wil weten waarover ik praat. Alleen zo kan ik onze klanten écht 
goede tips geven.

 heldere lijnen strakke  

vormgeving flinterdun 
werkblad combi-steamer koken 

pure essentie sushi 
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margaux
In alles wat ik doe, ga ik op zoek naar balans. Naar een evenwicht  
tussen leven en beleven, tussen vakmanschap en verbeelding, tussen 
oorspronkelijkheid en originaliteit. Eenvoud is dan ook een rode draad, 
zowel in mijn persoonlijke leven als in mijn ontwerpen. Kwaliteit drijft 
pas boven als je alle ballast, alle toeters en bellen, overboord gooit.  
Daar waar eenvoud, respect en ruimte elkaar ontmoeten, daar vinden 
bulthaup en ik elkaar. Want een keuken is meer dan een werkplek.  
Het is een ontmoetingsruimte, een plaats waar geleefd en beleefd 
wordt, waar gerechten én herinneringen worden gemaakt.  
Als ik mijn steentje kan bijdragen door de juiste mix van materialen, 
vormen en texturen aan te reiken, maakt mij dat oprecht gelukkig. 

 balans  
eenvoud respect  

mix van materialen 
vakmanschap  

beleven ontmoeten  



elke
Ik ben een rasechte stadsmens. Ik hou van de prikkels die daar in de 
lucht hangen. Op mijn reizen en citytrips duik ik meteen het lokale 
leven in, op zoek naar inspiratie voor mijn ontwerpen.  
De manier waarop mensen leven, hun architectuur en hun gebruiken 
leveren telkens weer verfrissende inzichten op. Ik laat me niet alleen 
leiden door schoonheid maar ook door vakmanschap, techniek en 
gebruiksvriendelijkheid. Op dat vlak heb ik bij bulthaup mijn habitat 
gevonden. Ik vind het heerlijk om samen te zoeken naar het perfecte 
ontwerp. Maatwerk is het mooiste wat er is. Misschien hou ik daarom 
zo van verbouwen. Maar uiteraard gaat er niets boven aperitieven en 
eten met familie en vrienden – in een bulthaup-keuken.

 stadsmens reizen  
citytrips inspiratie 

ontwerpen maatwerk 
prikkels architectuur
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valerie
Als levensgenieter pur sang ben ik altijd op zoek naar nieuwe hotspots. 
Adresjes die de foodie en de fashionista in mij blij maken. Zowel op 
culinair vlak als in mijn kleerkast kies ik voor tijdloos en karaktervol.  
Dat verklaart waarom bulthaup en ik al meer dan tien jaar een perfecte 
match zijn. Ik hou van die Duitse punctualiteit, van het precies  
combineren van strakke lijnen en natuurlijke materialen.
Bulthaup bewijst telkens opnieuw dat elk detail telt en dat schoonheid 
vooral in echtheid schuilt, niet in overdaad. Die filosofie leef ik zelf ook. 
Met een glaasje wijn en een paar goede vrienden aan het keukeneiland 
hangen, of verse pizza bakken met mijn dochter Kay: meer heb ik  
niet nodig. Dat zijn mijn geluksmomenten.

 foodie fashionista  
geluksmomenten  elk detail telt

punctualiteit 
karaktervol verse pizza

23.



25.

onze vakmannen
Een bulthaup keuken installeren is niet gewoon even een keuken  
plaatsen. Het vraagt vakkennis en uitzonderlijk veel precisie. Steven, 
Yves en Kristof vormen een ervaren team en dragen de waarden van  
‘b metropool’ hoog in het vaandel. Het zijn geboren perfectionisten, 
perfectie is hun norm. Ze gaan bijzonder efficiënt te werk en zijn 
blinde  lings op elkaar ingespeeld. Precies daardoor kunnen wij een grote 
flexibiliteit en een uitstekende service garanderen. Onze mannen zijn 
een onmis bare schakel in het geheel. Sterker nog, ze worden door onze 
klanten op handen gedragen.

 vakkennis 

precisie geboren 

perfectionisten efficiënt 

op elkaar ingespeeld 

flexibiliteit 
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Wie keukens ontwerpt, houdt van koken. 
Dat kan niet anders. We willen dan ook 

graag ons favoriete ‘b metropool’ 
recept met u delen. Smakelijk! 

voor 4 personen
olijfolie 

2 gesnipperde sjalotten
2 geraspte teentjes knoflook

150 g risottorijst
1 dl witte wijn

500 ml kippenbouillon
400 g schoongemaakte pijlinktvis

mespunt geperste knoflook
zwarte peper van de molen

zeezout
2 dl vers tomatensap

100 g parmezaan in blok
50 g gezouten boter

2 eetlepels opgeklopte room
2 eetlepels gehakte peterselie

½ dl olie van de peterselie
1 citroen

20 blaadjes gefrituurde bladpeterselie
20 blaadjes gefrituurde basilicum

olie van peterselie
½ bos bladpeterselie

1 gepeld teentje knoflook
2 dl biologische olijfolie

risotto inktvis
Olie van peterselie. Verwijder de stelen van de peterselie. Doe alle ingrediënten 
in een blender en mix tot een gladde massa. Zeef daarna zodat je een mooie 
groene olie hebt.

Verwarm een scheut olijfolie in een ruime kookpot en stoof de sjalot  
en knoflook aan. Voeg de risottorijst toe. Bak de risottorijst tot hij mooi glazig is. 
Blus met de witte wijn en laat volledig verdampen. Voeg warme kippenbouillon 
toe zodat de rijst net onderstaat en laat op een zacht vuurtje de bouillon in de 
rijst trekken. Herhaal dit tot de rijst zo goed als gaar is. Bak ondertussen in een 
andere pan kleine stukjes inktvis zeer kort aan in hete olijfolie met een beetje 
geperste knoflook. Kruid met zwarte peper van de molen en zeezout, en zet opzij. 
Giet het tomatensap bij de rijst en laat volledig intrekken. Rasp de parmezaan 
over de rijst en meng grondig, hou nog een klein stukje apart voor de afwerking. 
Voeg de boter en opgeklopte room toe, samen met wat extra zwarte peper  
van de molen en blijf roeren. Voeg de inktvis en bladpeterselie toe en roer een 
laatste maal alles goed om. Werk af met de olie van peterselie, citroenzeste  
en de gefrituurde blaadjes bladpeterselie en basilicum.



b metropool bvba

jordaenskaai 2
2000 antwerpen
tel +32 3 234 01 80

www.bmetropool.bulthaup.be

maandag t/m vrijdag
van 9u30 tot 12u30
en van 13u30 tot 18u00
zaterdag van 10u00 tot 12u30 
en van 13u30 tot 17u30

bart@bmetropool.be
katrien@bmetropool.be
marie-paule@bmetropool.be
margaux@bmetropool.be
elke@bmetropool.be
valerie@bmetropool.be

info@bmetropool.be
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