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Tinello jubileumboek: impressies van klassiek en hedendaags keukendesign 
 
Tinello bv – fabrikant van maatwerk woonkeukens – bestaat vijftien jaar en heeft een 
jubileumboek gepubliceerd boordevol impressies van klassieke en hedendaagse 
keukenarchitectuur. Keukens om in te wonen, in uiteenlopende stijlen, altijd op maat ontworpen 
en door vaklieden gezaagd, gefreesd, gemonteerd en gespoten, of desgewenst met oude 
handschildertechnieken gelakt. 
 
Tinello is opgericht door René van der Velden, van huis uit meubelrestaurateur. Vanuit zijn voorliefde 
voor natuurlijke materialen ontstond de eerste keuken in klassiek Hollandse stijl, zoals men ze vroeger 
in herenhuizen en boerderijen aantrof. Massief hout, een porceleinen spoelbak en een granieten 
aanrecht. Glaskasten afgewerkt met kruisroeden. Een keuken die je het ritme van de natuur doet 
aannemen.  
 
Naast diverse lijnen landelijke keukens ontwikkelde Tinello de ‘In Between’ stijl. Het beste van twee 
werelden. De warmte van massief hout en robuustheid van natuursteen gecombineerd met de strakke 
lijnen van nu. Keukens van topkwaliteit waar je veel en vaak bent, en die worden toegepast in zowel 
oude als nieuwe woningen.  
 
En in de urbane cultuur passen strakke, stoere keukens. De derde belangrijke lijn van Tinello. 
Roestvast staal, naadloos ingebouwde fornuizen en ovens. Frisse of warme kleuren, of gedurfde 
combinaties. Altijd dezelfde topkwaliteit, duurzaamheid en maatwerk. Af en toe een verrassend 
klassiek ornament.  
 
Herenkamer 
Tinello betekent ‘woon- en eetkeuken’. Maar de filosofie van het bedrijf is doorgetrokken naar andere 
leefvertrekken. De Grand Office – waar vind je hem nog? Een directiekamer als van een havenbaron. 
De huisbibliotheek in klassieke stijl. Een herenkamer met lederen fauteuils. Handgemaakte 
lambrizering. Kasten en deuren ‘ensuite’, met authentieke glas-in-lood ramen.  
 
Aan kwaliteit wordt geen concessie gedaan. Alleen de beste houtsoorten, ladesystemen en scharnieren 
worden toegepast. Tinello levert tien jaar garantie en altijd service. 
 
Fabriek en showroom van Tinello zijn gevestigd in Kaatsheuvel. Een warm welkom voor hen die van 
ècht houden. Sinds enige tijd organiseert Tinello regelmatig kookclinics in de demonstratiekeuken, 
met meesterkok Riny van den Oord. In september 2006 gaan ze weer van start.  
 
Kaatsheuvel, 26 mei 2006. 
 

Noot voor de redactie, niet voor publikatie: 
Bijgaand treft u aan een exemplaar van het jubileumboek van Tinello.  
Overname van foto’s en teksten uit het boek zijn toegestaan mits met bronvermelding. 
Foto’s zijn beschikbaar in hoge resolutie en kunt u bij ons opvragen. 
Aan- of afmelden voor de ontvangst van persberichten op http://persbericht.com/tinello.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. 
Tinello bv, Frans Klis, Bevrijdingsweg 6, 5171 PS  Kaatsheuvel, tel. 0416-277917, 
FransKlis@tinello.nl 
 


