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k vorm

k vorm vind je aan de Doorniksewijk, 

een slagader naar de stad Kortrijk. 

Met ruim 220m2 krijg je er een perfecte 

introductie op datgene waar bulthaup voor 

staat. Stricto senso spreken we van een 

toonzaal, maar het is vooral die pulserende 

kracht van het design dat je er voelen kan. 

k vorm bouwt immers niet zomaar met 

bulthaup, nee het vormt gepersonaliseerde 

ontwerpen. Tegelijk functioneel en sfeervol. 

En het is de klant die tekent voor de finis-

hing touch en dat leidt steeds tot unieke 

realisaties: puur mét signatuur. 

Stijlvol. Sereen. Ruimte verdelend, ergo-

nomisch en met comfort. Dat kun je wel 

tonen, maar bulthaup wordt nog zoveel 

mooier als je het ook voelt.
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jan



Zoals op zijn vintage 

Bianchi-koersfiets loopt 

Jan De Bruycker ook graag op de 

trappers van het leven. 

Gebrand op nieuwe inzichten en 

voortdurend op zoek naar nieuw 

te ontdekken plekken. Een net 

geopend restaurant of een opko-

mend stadsdeel in een grootstad 

als Parijs, Londen of Berlijn; het 

geeft hem zowel energie als 

inspiratie. 

De interieurarchitect laat kunst 

graag pulseren in zijn werk. 

Van hedendaagse kunst - zo ziet 

hij een parallel tussen bulthaup 

en de kubussen ‘Minimal Myth’ 

van Donald Judd - tot het 

shazammen van muziek om een 

k vorm-playlist samen te stellen; 

zijn geluk schuilt in kleine dingen. 

Jan houdt van leven met een 

kraslaagje, zoals zijn onmetelijk 

respect voor het oeuvre van 

architecten als Eddy François 

zaliger, omdat daarin net het 

leven sporen mag nalaten. 

Uiteraard is het minimalisme een 

leidraad, alleen als er maximaal in 

geleefd kan én mag worden.
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els



Haar passie voor koken reikt tot 

en met een kruidentuin en in 

haar tuin gaat ze graag de drukte 

wieden. Rust vindt Els overigens 

ook in de architectuur. Toen ze 

zelf als architecte studeerde was 

Tadao Ando toonaangevend, 

vandaag weerklinken ook namen 

als Vincent Van Duysen en  

John Pawson door in haar 

inspiratiebronnen.

Ze haalt haar hart immers op in 

de interieurarchitectuur en dat 

komt bij bulthaup helemaal tot 

uiting. Het uitwerken van keu-

kens en projectopvolging is Els 

op het lijf geschreven.  Ze noemt 

zichzelf niet zo een prater, eerder 

een stille genieter. 

Zoals de jogger doorheen het 

landschap geniet, grasduint ze 

graag in fotoboeken of surfend 

op het wereld wijde web, want 

daar ligt de inspiratie voor het 

rapen. In de k vorm-constellatie is 

Els misschien de antipode van Jan 

en net daarom werkt het zo goed. 
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Montere vakman en monteur in hart en 

nieren. Mathias is de man die elke  

bulthaup door zijn handen laat gaan tot de 

perfectie is bereikt. Energiek en inventief 

zijn eigenschappen die hij als schroef en 

moer combineert. Enof hij hecht 

aan details. 

En gek, gek van alles wat wielen heeft en 

dan hebben we niet over schuiflades maar 

motoren. Een monteur pur sang dus. 

Een echte hondenliefhebber bovendien. 

Het maakt hem een baasje. 
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a peaceful retreat
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k vorm

doorniksewijk 45/2
8500 kortrijk 

+32 56 25 90 63
www.kvorm.bulthaup.be
info@kvorm.be

www.facebook.com/KVormBvba
instagram: bulthaup8500
LinkedIn: Jan De Bruycker
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