MATERIAAL MET
EEN VERHAAL
MOOIE MATERIALEN VERDIENEN
EEN TWEEDE LEVEN
Stoere, eerlijke producten van nu. Gemaakt van
materiaal met een verhaal. Bij Barrel Atelier vind
je meubelen, tafels, krukken en kroonluchters die je
nergens anders vindt.

No-nonsense producten die wij met veel liefde en enthousiasme zelf
ontwerpen en maken. Voor het vervaardigen van onze meubelen
maken we gebruik van gepensioneerde wijnvaten en andere gebruikte
materialen. Continue zijn we op jacht naar ‘nieuwe’ gebruikte materialen. Hier halen we onze inspiratie uit en zo ontstaan er steeds nieuwe
producten.
We houden van karakter
We werken graag met gebruikte materialen met een eigen karakter.
Materialen die hun nut al hebben bewezen en een tweede leven
verdienen. Het is een prachtige uitdaging om van dergelijk materiaal
iets moois te maken. Het materiaal is leidend. Geen kroonluchter of
kruk is dan ook exact hetzelfde, ieder product is uniek. Door gebruikt
materiaal in te zetten bij het maken van onze meubelen dragen we bij
aan een duurzame productontwikkeling.
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EEN BIJZONDERE
COLLECTIE WIJN
& WHISKYVATEN
Als je kiest voor een van onze vaten, dan kies je voor
een product dat afkomstig is van een prestigieuze
distilleerderij of wijnhuis. Er komen vaak whiskyvaten
voorbij waar nog labels aan hangen van Bacardi,
Jonnie Walker, Jack Daniel’s en Ballantines. Merken die
niet alleen veel waarde hechten aan kwaliteit maar
ook nog eens een lange geschiedenis hebben. Kies je
voor een wijnvat? Deze zijn afkomstig uit Frankrijk,
de Bordeaux streek om precies te zijn. Je kan er vanuit
gaan dat je wijnvat is gebruikt om de meest lekkere
wijnen in te rijpen.
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BUITENLEVEN
DUURZAME EIKEN TUINMEUBELEN
Al onze tuinmeubelen zijn gemaakt van gebruikte eiken wijnvaten die
voor 90% uit de Bordeaux komen. Vaten die jarenlang hebben bijgedragen aan de rijping van rode wijn. Prachtig hout, die de geur van wijn
nog met zich meedraagt. Genieten van het buitenleven is nog leuker als
je het verhaal achter je tuinmeubelen kent

GRILL TAFEL “NOMANDE”
Grillen & Bakken met z`n allen
Grillen en bakken met z`n allen, hoe gezellig is
dat. Het onderstel van de “Normande” is gemaakt
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VUURTAFEL “GLÜ”
Vuurtje stoken
Unieke vuurtafel om
de avonden zo lang
mogelijk te rekken
of na een winterse
wandeling lekker op
te warmen. Dat kan
met de “Glü”, een
echte sfeermaker op
het terras.
De “Glü” is gemaakt
van een dikwandig
eiken wijnvat met
daarin de brandstof.
De bovenkant is gemaakt van gegalvaniseerd
staal met daarbovenop vuurvaste steentjes die de
warmte vasthouden.
Vuurtje stoken in een vat, hoe sfeervol is dat.

van een eiken wijnvat met daarin de gasfles. Door
de scharnieren is het gegalvaniseerde tafelblad
makkelijk open te klappen zodat de gasfles
vervangen kan worden. De grillschaal is gemaakt
van staal. De clou: in het midden wordt de schaal
heter dan aan de buitenrand. Een sappig stuk
vlees gaart aan de rand terwijl in het midden nog
de groente sist. De “Normande” is leverbaar in
verschillende hoogtes van 40 tot 90 cm.

Top Temp systeem is deze stoere “Beefmaster”
geschikt voor grillen, bakken en roken. Aan de
zijkanten zitten uitklapbare roestvrijstalen bladen,
ideaal voor je BBQ gereedschap.

ROOKHOUT

BBQ “BEEFMASTER”
Barbecueën in een
eiken wijnvat
De “Beefmaster” is gemaakt van een dikwandig
225-liter eiken wijnvat. Dit zorgt niet alleen voor
een originele uitstraling maar vooral voor een
onmiskenbaar lekkere BBQ smaak.

De geur en smaak
van in wijn gedrenkt eikenhout
Ons rookhout is
een product dat
overblijft nadat wij
van de wijnvaten
meubelen hebben
gemaakt. Lekker voor op de BBQ waar het de verschillende
gerechten zoals vis, vlees en groenten een heerlijk
aroma geeft. Ook bij gebruik in de openhaard
verspreidt het rookhout een fantastische geur.

LAVA STENEN

Door alle moderne
snufjes zoals een
thermostaat en het Tip

De lava
stenen zijn
geschikt
voor onze
vuurtafel
“Glü”. De
lavastenen
gloeien als
kooltjes en kunnen keer op keer gebruikt worden.
Voor het vullen van de vuurtafel raden wij twee
emmers aan. Inhoud: 4500gr
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REGENTONNEN
VAN EIKEN
Ben je op zoek naar een unieke en bijzondere regenton?
In onze collectie bieden wij een leuke selectie regentonnen
aan, gemaakt van dikwandige eiken wijn of whiskyvaten.
De eiken regentonnen worden geleverd met een bijpassende eiken onderzetter en een eenvoudige koperen
kraan. De vaten die gebruikt worden om de regentonnen te maken zijn gebruikte vaten, en zijn dus daadwerkelijk gebruikt voor de rijping van de lekkerste wijnen
en whisky`s. Deze handgemaakte regentonnen zijn een
eyecatcher in iedere tuin.

Er valt in Nederland jaarlijks gemiddeld 800 liter regenwater per vierkante meter. De eenvoudigste en goedkoopste
manier om dit op te vangen is met een regenton. Met
regenwater kun je de planten en bloemen water geven de
ramen lappen en de auto wassen. Een win win situatie.
Onze regentonnen zijn gemaakt van 225ltr dikwandige
eiken wijnvaten. Afmetingen: ca. 95x225ltr (hxinhoud)
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TAFELEN MET GOED
GEZELSCHAP EN EEN
LEKKER GLAS…..
Het hout waarvan we onze tafels maken, is niet van de
houthandel. We halen ons bijzondere hout op bijzondere plekken. Het hout waarvan wij tafels maken is van gebruikt hout.
Eigenwijs hout wat sfeer en karakter geeft aan je interieur. Wil
je een ongewone maat, wij laten ons graag uitdagen.

TAFELTJE “ABDIJ”
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cask/vatnr. van de distilleerderij. Door de roestige
ringen krijgt het tafeltje een industrieel uiterlijk. Ideaal tafeltje om tijdens de borrel je hapjes of
drankjes op te presenteren. Leuk om te combineren
met onze andere meubels. Het tafeltje is in de olie
gezet en daardoor geschikt voor binnen en buiten.

Het tafeltje
“Abdij” is
handgemaakt
van gebruikte
wijnvaten. Wat
hem nog stoerder
maakt is het blad
van het tafeltje.
Onze “Merlot” tafel
Gemaakt van een deksel van een wijnvat. Aan de
is heerlijk om aan
bovenkant van de deksels staan prachtige logo`s
te borrelen. Deze
ingebrand door de tonnelerie, de makers van de
wijnvat tafel is
wijnvaten. Ideaal tafeltje om tijdens de borrel je
gemaakt van een
hapjes of drankjes op te presenteren. Leuk om
dikwandig eiken
te combineren met onze andere meubels. Het
225-liter wijnvat. Het blad is gemaakt van gegaltafeltje is geschikt voor binnen en buiten.
vaniseerd staal wat hem nog stoerder maakt.

WIJNVAT TAFEL “MERLOT”

TAFELTJE “CASK”

TAFELTJE “CHATEAU LA TULIPE”

Het tafeltje “Cask”
is handgemaakt
van gebruikte
whisky- en wijnvaten. Wat hem nog
stoerder maakt is
het blad van het
tafeltje. Gemaakt
van een deksel die
verwijst naar een

Tafel hand gemaakt van een half
225-liter wijnvat.
De wijnen van Ilja
Gort en onze van
eiken wijnvaten
gemaakte producten vormen een
perfecte combinatie. Op de bovenkant van dit
wijnvat tafeltje prijkt een brandstempel.

TAFELTJE “ELZAS”
Je ruikt de wijn nog.
Tafeltje handgemaakt
van de deksel van een
wijnvat.

WIJNVAT TAFEL “CHAMPAGNE”
Onze “Champagne” tafel
is heerlijk om
aan te borrelen. Deze
wijnvat tafel
is gemaakt
van unieke 600-liter wijnvaten die rechtstreeks
uit de Bordeaux komen. Alle wijnvat tafels zijn
gemaakt van gebruikte eiken wijnvaten die jaren-

lang hebben bijgedragen aan de rijping van wijn.
De wijnvaten zijn gemaakt van het beste deel uit
de stam. Door de wijnvaten zorgvuldig te schuren
krijgen ze hun lichte kleur.

TAFEL “CHARDONNAY”
Unieke tafel,
handgemaakt
en zelf ontworpen van
de duigen
van gebruikte 600-liter
wijnvaten die één tot zes jaar lang zijn doordrenkt
met rode wijn. Het blad is ingelegd met rode wijn
doordrenkt eiken hout. Waardoor de wijnvat tafel
een extra uniek uiterlijk krijgt. Gebruikt hout met
een verhaal wat sfeer en karakter geeft aan je
interieur.
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STATAFELS

HIER BLIJF JE AAN STAAN.
Onze eiken statafels kunnen in de zomer prima
gebruikt worden bij een barbecue, personeelsfeest of ander gezellig feestje.
De eiken statafel met gegalvaniseerd blad, zien er stoer en authentiek uit en zijn
daarnaast praktisch en eenvoudig in gebruik. Onze collectie bestaat uit verschillende uitvoeringen en maten statafels. Statafels met een strakke en moderne
uitstraling doordat ze gespoten zijn in verschillende kleuren met of zonder logo.
Maar je kunt ook kiezen voor een stoere, vergrijsde of een geschuurde variant.
Kortom de mogelijkheden zijn eindeloos.
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OER-HOLLANDSE KWALITEIT
UIT HET NOORD-BRABANTSE
WERKENDAM
Voor onze (tuin)meubelen gebruiken we uitsluitend het beste materiaal.
Eiken en dan ook nog het beste deel uit de stam, kwartiers gezaagd.
Want daar worden de vaten van gemaakt die wij hergebruiken voor onze
exclusieve handgemaakte meubels. Vaten die jarenlang hebben bijgedragen aan het rijpen van de wijn, whisky of bier. Onze meubelen vallen niet
alleen op door het ontwerp, ze zijn ook nog een keer duurzaam.

FAUTEUIL “WHISKY”

WIJNVAT STOEL “RUBY”
De wijnvat stoel “Ruby” is grover afgewerkt dan
ons andere model de “Pinot noir”. Maar niet met
de Franse slag. Beiden zijn door de duigen te
schuren licht van kleur. De stoelen zijn te combineren tot een complete set met dezelfde kleur
bank en tafel.
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Deze stoere originele authentieke eiken whisky
fauteuil is getekend door de tand des tijds. De
vaten hebben vele jaren de whisky gedragen. Een
gemiddeld whiskyvat ligt 25-30 jaar te rusten
voordat ze worden gebotteld. Hou je van Whisky?
Dan wil je deze.

WIJNVAT STOEL “BRANDY”

WIJNVAT BANK “PROVENCE”
Niet zomaar een tuinbank, maar een eiken tuinbank handgemaakt van 5 eiken 225-liter eiken
wijnvaten. Een kwalitatief hoogwaardige tuinbank

De “Brandy” is gemaakt van wijnvaten die door
weer en wind op een natuurlijke manier zijn
verouderd. Daardoor is de “Brandy” prachtig
vergrijsd en getekend.

die door zijn ontwerp een echte blikvanger is op
het terras. De tuinbank is te combineren tot een
complete set met dezelfde kleur stoelen en tafel.

LOUNGE SET “BRANDY”

WIJNVAT STOEL “PINOT NOIR”

De lounge set “Brandy is gemaakt van maar liefst
4 225ltr. eiken wijnvaten. De wijnvaten zijn door
weer en wind op een natuurlijke manier zijn verouderd. Daardoor is de lounge set “Brandy” prachtig
vergrijsd en getekend. De “Brandy” is handgeHier is alles mee begonnen, ons eerste model.
maakt met aandacht voor het zit comfort. Al
Een tot in detail afgewerkte stoel met een zitcom- onze meubelen zijn handgemaakt in Holland van
fort zoals het hoort. Loungen als een god in Frank- gebruikte eiken wijnvaten die jarenlang hebben
rijk. Een rijke ruime zit die je extra doet genieten
bijgedragen aan de rijping van rode wijn. De wijnvan het moment. De stoelen zijn te combineren tot vaten zijn gemaakt van het beste deel uit de stam.
een complete set met dezelfde kleur bank en tafel. Model: 2 stoelen en 1 tafeltje Elzas “Brandy”
Materiaal: eiken Maten loungestoel:
ca.95 x70x85 cm (l x b x h) zithoogte 43 cm.
Kleur: vergrijsd eiken
Overig: gewicht per stoel ca.55 kg

LOUNGE SET XL “BRANDY”

WIJNVAT BANK “BRANDY”

De XL lounge set “Brandy is gemaakt van maar
liefst 8 225ltr. eiken wijnvaten. De wijnvaten zijn
door weer en wind op een natuurlijke manier zijn
verouderd. Daardoor is de XL lounge set “Brandy”
prachtig vergrijsd en getekend. De “Brandy” is
handgemaakt met aandacht voor het zit comfort. Al
onze meubelen zijn handgemaakt in Holland van
gebruikte eiken wijnvaten die jarenlang hebben
bijgedragen aan de rijping van rode wijn. De wijnva-

Door weer & wind. De wijnvat bank “Brandy is
gemaakt van maar liefst 4 225ltr. eiken wijnvaten. De wijnvaten zijn door weer en wind op
een natuurlijke manier verouderd. Daardoor is
de “Brandy” prachtig vergrijsd en getekend. De
ten zijn gemaakt van het beste deel uit de stam.
“Brandy” is handgemaakt met aandacht voor het
Model: Wijnvat lounge set XL (2 wijn vat stoelen, zit comfort. Al onze meubelen zijn handgemaakt
1 wijn vat bank, 2 tafeltje`s)
in Holland van gebruikte eiken wijnvaten die
AFmetingen wijnvat stoel:
jarenlang hebben bijgedragen aan de rijping van
95 x 70 x 85 cm ( l x bx h x zithoogte 43 cm)
rode wijn. De wijnvaten zijn gemaakt van het besAfmetingen wijnvat bank:
te deel uit de stam. Model: wijnvatbank “Brandy”
l x b x h 1.50 x 70 x 85 cm x zithoogte 43 cm
Materiaal: eiken Maten bank: ca. 1.50 x 70 x
Overig: gewicht ca.55 kg p/ wijnvat stoel
85 cm (lxbxh) zithoogte 43 cm Kleur: vergrijsd
gewicht ca 120 kg p/wijn vat bank
eiken Overig: gewicht ca. 120kg
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EEN WIJNVAT KUIP
ALS PLANTENBAK
OF VIJVER
De eiken kuipen van Barrel Atelier kunnen voor
verschillende doeleinde gebruikt worden. Zo kun je
bloemen, planten, groente of zelfs bomen in zetten.
Maar het is ook mogelijk dat je een kleine vijver van
een kuip maakt.
De kuipen worden gemaakt van gebruikte wijn of whisky vaten, die jarenlang hebben bijgedragen tot de rijping van wijn of whisky. Onze kuipen
zijn te verkrijgen in 3 verschillende hoogtes. Laag tot 35 cm, hoog tot 47
en ¾ tot 58cm. De kleuren zijn Blank geschuurd, Ruby geschuurd behandeld met olie, Brandy vergrijsd op een natuurlijke manier, whisky bruin
ontstaan door de tand des tijds en de verschillende RAL kleuren.
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BARKRUKKEN
& STOELTJES

KLAAR MET DIE MASSAPRODUCTEN
Onze krukken & stoeltjes is eigen ontwerp, handgemaakt van gebruikte eiken
wijn, bier of whisky vaten. Robuuste duurzame no- nonsens producten die je
inrichting een heel eigen karakter geven. De kleur van de kruk of stoel wordt
bepaald door de patina van het vat.
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Ben je op zoek naar
houten kruk of stoel
voor op het terras,
in de tuin of om te
gebruiken in jouw
horeca gelegenheid?
Bij Barrel Atelier vindt
je een unieke collectie.
De barkrukken variëren
in hoogte. Zo kun je
bij ons terecht voor
barkrukken met een
hoogte van 74, 65, 48
en zelfs 30 centimeter. De eikenhouten
krukken zijn duurzaam en de focus is gelegd op
het creëren van ultiem zitcomfort. Zelfs het zitvlak
kan variëren in materialen, zo kun je kiezen uit
een houten zitvlak of van leer.

BARKRUK “WHISKY”
Deze unieke handgemaakte barkrukken zien
eruit alsof ze jaren in
een Ierse pub hebben
gestaan. Waar echte
whisky werd geschonken, het haardvuur
brandde en de stoofpot

op het vuur stond. De barkrukken zijn getekend
door de tand des tijds. Elke kras, deuk en vlek geven de kruk nog meer charme en authenciteit. De
“Whisky” is handgemaakt van vaten die vele
jaren de whisky hebben gedragen. Een gemiddeld
whiskyvat ligt 25-30 jaar te rusten voordat ze worden gebotteld. De barkrukken worden standaard
in de olie geleverd. De hoge barkrukken van 78
cm zijn perfect te combineren met onze whisky
statafels.
Gek op whisky? Dan wil je deze.

BIERVAT BARKRUK “ABDIJ”
Vergeten biervaten
Stoere eiken
biervat barkruk.
Handgemaakt van
gebruikte 600-liter
eiken biervaten uit
België. De unieke
kleur is ontstaan
onder invloed van
regen, wind en
zon waaraan ze
jarenlang hebben
bloot gestaan, liggend in een weiland. Op het
zitvlak vind je nog de ingeslagen vat- nummers en
logo`s van een ambachtelijke brouwerij.

BARKRUK “BORDEAUX”

de “Vine” een industrieel uiterlijk krijgt. Leuk om
Degelijke, duurzame eiken te combineren met onze andere producten in
dezelfde kleur. Kan voor binnen en buiten.
barkruk. Handgemaakt
met aandacht voor het
zitcomfort. Al onze barkrukken zijn gemaakt van
De poten van de “Ruby”
gebruikte eiken wijnvaten
zijn gemaakt van de duidie jarenlang hebben
gen van een eiken wijnvat.
bijgedragen aan de rijping
De kruk komt het beste tot
van wijn. De wijnvaten zijn
zijn recht in een modern
gemaakt van het beste
interieur. Door de lichte
deel uit de stam. Door de wijnvaten zorgvuldig te
eiken poten en het gladde
schuren krijgt de wijnvat barkruk zijn lichte kleur.
staal wordt je interieur
net iets sfeervoller. Het zitvlak is gemaakt van
gegalvaniseerd staal waardoor de kruk perfect te
De barkruk “Brandy” is grocombineren is met onze bartafel “Ruby”. Zo creëer
ver afgewerkt dan onze anje een ideale werkplek voor je laptop. Modern
design en ook nog duurzaam.
dere modellen. De “Brandy”

KRUK “RUBY”

BARKRUK “BRANDY”

is gemaakt van wijnvaten
die door weer en wind op
een natuurlijke manier zijn
verouderd. Daardoor is de
“Brandy” prachtig vergrijsd
en getekend. Het zitvlak is gemaakt van gegalvaniseerd staal met als omlijsting de ringen van het
oude wijnvat, waardoor de kruk een industrieel en
extra verweerd uiterlijk krijgt. Robuuster dan dit kan
het niet worden.

KRUKJE “LOIRRE”
Handig, stoer, multifunctioneel
krukje. De poten van de “Loirre”
zijn gemaakt van de duigen
van een eiken wijnvat met op
de top een zitvlak gemaakt van
de deksel van een wijnvat. Op
het zitvlak is het mogelijk om je
persoonlijke logo of boodschap
te laten inbranden.

KRUKJE “VINE”
Handig, stoer, multifunctioneel krukje. De poten van
de “Vine” zijn gemaakt van
de duigen van een eiken
wijnvat met op de top een
zitvlak gemaakt van gegalvaniseerd zink, waardoor

STOELTJE “BISTRO”
Alles van Frankrijk in één
stoeltje. Het frame van het
“Bistro” stoeltje is handgemaakt van de duigen en
hoepels van wijnvaten. Als
leuk detail is voor de rugleuning de duig gebruikt
waar de vul- opening zat
in het vat. Zoals alle bistrostoeltjes is deze ook
inklapbaar. Een tijdloos ontwerp in een nieuw
jasje. Leuk te combineren met onze tafeltjes.

DUIG STOELTJE NIEUW
Alles van Frankrijk in èèn stoeltje. Het “duig”
stoeltje is handgemaakt van de duigen van
wijnvaten. Een tijdloos ontwerp in een nieuw
jasje gestoken. Leuk te combineren met
onze tafeltjes. Afmetingen: ca.50x82 cm
(zithxrugleuning).
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EEN GREEP UIT DE OPDRACHTGEVERS
VAN BARREL ATELIER

a
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Een van onze opdrachtgevers is het wijnhuis
Château la Tulipe de la Garde van Ilja Gort. De
samenwerking is ontstaan via social media.

Het partnership dat we zijn aangegaan
met Barrel Atelier biedt de mogelijkheid
de wijnen van Château la Tulipe op een
authentieke wijze te presenteren en zo
het merk in de markt te zetten.

20

In 1994 kocht Ilja Gort Château de la Garde, een 13eeeuws wijnkasteel in de buurt van Saint-Emillion. Prachtig gelegen, te midden van zijn bijna 20 hectare wijngaarden van de beste grondsoort. Sinds 2010 is
de naam veranderd in Château la Tulipe de la Garde.
Barrel Atelier verzorgt voor Château la Tullipe, de restauratie van gepensioneerde wijnvaten. We voorzien gebruikte wijnvaten van een nieuwe kleur en logo`s. Daarnaast verzorgen we ook de distributie
naar haar klanten.

DE BRUIJN WIJNKOPERS
De Bruijn Wijnkopers is met meer dan 240 jaar
en 7 generaties lang de oudste zelfstandige
wijnkoperij in Nederland en sinds 1952 officieel
Hofleverancier. Sinds 1772 is de wijnkoperij
van vader op zoon overgegaan en de directie
wordt nu gevoerd door de broers Eric en Joost
de Bruijn.
Barrel Atelier kreeg de opdracht van Eric en
Marianne de Bruijn om vaten te voorzien van
logo`s. Een slimme manier om hun labels te
promoten bij slijterijen en horecagelegenheden.
Met de aanwijzingen van Eric de Bruijn konden
we aan de slag. Deze samenwerking heeft geresulteerd in een zeer exclusieve collage aan vaten met
verschillende logo`s en kleurstellingen. Echte blikvangers en hof- leverancier waardig.

n
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CHÂTEAU LA TULIPE DE LA GARDE VAN ILJA GORT t s m a

WALRAVEN SAX
Walraven Sax, opgericht in 1823, is een importeur van hoogwaardige wijnen en kwaliteitsmerken gedistilleerd. Walraven Sax, die we op de
Horecava hebben ontmoet, levert o.a. de wijnen
van Miguel Torres. Dit gerenommeerde Spaanse
wijnhuis maakt sinds 1870 kwaliteitswijnen vanuit haar wijngaarden in Spanje, Chili en Californië,
verkoopt wereldwijd in meer dan 140 landen en is in 2016, voor het zesde jaar op rij, uitgeroepen tot
het meest bewonderde wijnmerk van Europa. Walraven Sax is voor Nederland de exclusieve Torres-importeur en Barrel Atelier verzorgt voor het wijnmerk de restauratie van oude Torres wijnvaten. We
voorzien de vaten van de bekende zwarte kleur en nieuwe logo`s.

CONRAN CONTRACTS
Conran Contracts zijn business-to-business ontwerpspecialisten in
het zeer exclusieve segment. In 1990 opgericht door Sir Terence
Conran die voor zijn eigen restaurant meubels zocht. Ze werken
wereldwijd samen met de beste architecten en designstudio`s.
Barrel Atelier kwam in contact met het Engelse bedrijf doordat
een opdrachtgever op zoek was naar een xxl-tafel. Deze samenwerking
is blijkbaar goed bevallen en heeft Barrel Atelier nog meer opdrachten
opgeleverd. Voor hun opdrachtgever Youth Scape moesten er tafels
volgens het principe up-cycling worden ontworpen. Barrel Atelier heeft gekozen voor gebruikt eiken
afkomstig uit een oude stenenfabriek. Op het eiken werden de bakstenen neergelegd die uit de oven
kwamen om af te koelen voordat ze gestapeld werden. Prachtig gebruikt eikenhout wordt een exclusieve
tafel met een verhaal.

SCHUTTELAAR WIJN & GESCHENKEN
Één van onze opdrachtgevers is het bedrijf Schuttelaar, gevestigd
in Zwolle en gespecialiseerd in bijzondere wijnen, chocolade
en geschenken. Het bedrijf bestaat al sinds 1875 en heeft een
historie van ruim 140 jaar waarbij het bedrijf nog steeds 100%
een familiebedrijf is. Schuttelaar beschikt over meerdere winkels
in Zwolle maar heeft sinds kort een nieuwe winkel geopend in de
binnenstad, een prachtig rijksmonument tegenover Museum de
Fundatie.
De klanten krijgen bij binnenkomst een iPad
waarmee ze zelf hun wijnen kunnen selecteren.
De vinologen staan vervolgens klaar om goed
advies te geven en natuurlijk wordt er geproefd.
Barrel Atelier kreeg de opdracht om de beleving
compleet te maken in de vorm van unieke krukken die de geur en smaak van wijn ten goede
komt, en die passen in het interieur.
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ONZE
KROONLUCHTERS
HANDGEMAAKT
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Het ene moment is het nog hun functie de wijn of
bier binnen het vat te houden, het andere moment
vormen ze een unieke kroonluchter of hanglamp.
Het is maar net waar je onze lampen wilt hangen.
Boven je eettafel, in je horecagelegenheid of buiten. Daarom maken we de lampen in verschillende
groottes. Wat je ook kiest, ze zijn uniek.

BERGERAC “VERKOPERT”
Voor de “Bergerac”
hebben we 12 hoepels gebruikt. Het
is maar net waar je
de “Bergerac” wilt
hangen. Boven je
eettafel, in je horeca
gelegenheid, of buiten. Daarom maken
we onze lampen
in verschillende kleuren en groottes. Als je van
eenvoud met een beetje bling bling houdt wil je
deze. Wat je ook kiest ze zijn uniek.

CHATEAU LA TULIPE “HIGH GLOSS”

Voor de “Chateau la Tulipe” hebben we 11 hoepels gebruikt. De bruine kleur is ontstaan door
de hoepels aan te roesten. Om de lamp een High
Gloss uiterlijk te geven is de lamp in een hoog
glans lak gespoten.

HANGLAMP / PLAFONNIERE “TOSCANE”
Voor de “Toscane” hebben
we 10 hoepels
gebruikt. Een
eenvoudige decoratieve lamp, die
ook nog eens een
prachtige effect
geeft op de muren en plafond.

HANGLAMP “SOUTH-WEST”
Handgemaakt van
de hoepels
van gebruikte 225-liter
wijnvaten
dus elke
lamp is
uniek. Door het minimale gebruik van materiaal
past de lamp perfect in een modern, industrieel
interieur. Voordat we de hoepels verwerken tot
een lamp sorteren en ontzinken we ze. Dit proces
geeft de hanglampen hun stoere en basic uitstraling. Modern interieur en ook nog duurzaam.
De hanglamp “South-west”, met ophangsysteem
is inclusief LED-verlichting, om onder te lezen.

KROONLUCHTER “COGNAC”
De “Cognac” is
handgemaakt van
de hoepels van oude
wijn- en biervaten.
De oude hoepels
zijn getekend door
de tand des tijds.
Elk krasje, vlekje
en deukje geeft de
kroonluchter zijn charme en authenticiteit. De
“Cognac” is niet alleen uniek maar ook het licht
vormt een prachtig decoratief effect op de muren.

KROONLUCHTERS “CHABLIS-SAVOIEBERGERAC-CORSICA”
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Van de hoepels van wijnvaten kun je mooie
dingen maken. We hebben in de loop van de tijd
verschillende soorten kroonluchters ontworpen en
gemaakt in verschillende groottes, vaak geïnspireerd door de wensen van klanten. Echt Hollands
vakmanschap, stuk voor stuk met de hand
gemaakt en nergens anders te verkrijgen.

KROONLUCHTER “CHATEAU LA TULIPE”
Deze lamp is
ontstaan door een
mooie samenwerking met schrijver
en wijnboer Ilja
Gort. Op de zijkant
van de kroonluchter
prijkt het logo van
zijn Chateau la
Tulipe.

Alle kroonluchters zijn verkrijgbaar in de maten 38-50-56-67. Mocht je een lamp speciaal
naar jouw wensen willen laten ontwerpen, we laten ons graag inspireren!

EIKEN “BLIKVANGERS”
Barrel Atelier krijgt regelmatig opdracht van wijnkopers, om vaten om
te toveren tot echte blikvangers. Een slimme manier om de labels die zei
vertegenwoordigen te promoten.
Gerenommeerde bedrijven zoals de Bruijn Wijnkopers die sinds 1952 hofleverancier is, of Walraven
Sax met het bekende Torres èèn van de grootste wijnhuizen ter wereld. Chateau la Tulipe en Slurp
van wie Ilja Gort het boegbeeld is. Sinds kort is daarbij gekomen Neleman met hun zelf gemaakte
biologische wijnen en Verbunt Wijnkopers met het wijnlabel Salentein, die wordt geproduceerd in
Mendoza, Argeninië, nabij de bergen van de Andes. Het aantal opdrachtgevers blijft groeien, want
een wijnmerk maak je sterk met promotie. Wijn is een beleving.
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DISPLAY &
KASTEN
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DISPLAY “VALENCIA”
De wijnvat display “Valencia”
zoals afgebeeld is hand
gemaakt van
een 225 ltr gebruikt origineel
eiken wijnvat.
En heeft ruimte
voor maar liefst
130 flessen, is
Een echte eye catcher gemaakt van een 2400ltr
aan alle zijden
eiken wijnvat. De kiosk past helemaal in de nieu- open met drie
we stijl van het tegenwoordige straat en outdoor etages, maar
eten. Uniek in zijn soort en multifunctioneel inzet- elke maat en
baar. We hebben al verschillende namen voorbij
indeling is
horen komen. Fast-food kiosk, haring kar, koffie
mogelijk. Zo kunnen we rekening houden met
kiosk, stroopwafel ton, hamburger vat etc.
elke wens en locatie.
Afmeting:ca. 2.10x1.80 mtr (hxb)
Afmeting:ca. 90x60 cm. (hxb)
De kiosken zijn te koop met of zonder tandemas- Kleur: geschuurd / onbehandeld zonder olie of
ser maar ook te huur.”
behandeld met olie

BARREL “KIOSK”

WIJNREK “JURA”

WIJNVAT “TROLLEY”
Een wijnvat weegt
gemiddeld 50 kg
en is door onze
“Trolley” makkelijk
te verplaatsen.
Deze degelijke
en praktische “Trolley” is voorzien van 4 zwenkwielen. De “Trolley” is handgemaakt door Barrel
Atelier en te krijgen in elke gewenste formaat
passend bij elke maat wijnvat of regenton. Deze
is passend gemaakt op de meest gangbare een
225ltr. vat. Afmeting: ca.50x50x15cm (lxbxh)

WHISKY CABINET
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Deze vaten hebben
vele jaren de whisky
gedragen. Een gemiddeld whiskyvat
ligt 25-30 jaar te
rusten voordat ze gebotteld worden. De
Die unieke fles stijlvol binnen hand bereik.
allermooiste worden
Stoer, duurzaam wijnrek. Handgemaakt met
hergebruikt voor onze meubels of decoratie. De
aandacht voor uitstraling en gebruiksgemak.
whisky cabinet zoals afgebeeld is hand gemaakt
De liggende positie is het beste voor de wijn, zo
blijft de kurk constant vochtig en kan de wijn niet van een 190 ltr gebruikt origineel whiskyvat.
oxideren. Passend in elk interieur en leverbaar in Maar elke maat en indeling is mogelijk. Zo
kunnen we rekening houden met elke wens en
elke maat. Materiaal: Gebruikt hout afhankelijk
locatie. Afmeting: ca.90 x 60 cm (hxb)
van de beschikbaarheid.
Kleuren: behandeld / onbehandeld (zonder olie)
Afmeting: ca.180cm x 40cm x 3cm (lxbxd)

MENUKAART HOUDER “BARREL”

DISPLAY “BULLAS”

Deze unieke menu
kaarthouder is
handgemaakt van
eiken hout dat
overblijft nadat wij
van de wijnvaten
meubelen hebben
gemaakt. Presenteer in deze stevige
menukaarthouder
uw bijzondere wijn of speciaal biertje op een
originele manier. Doordat de kaarthouder van
eiken is gemaakt zal deze niet gauw omwaaien of
omvallen. De menu kaarthouder is handgemaakt
door Barrel Atelier en te krijgen in elke maat
gewenste maat of kleur. Afmeting: A5-A4-A3

Deze wijnvat display
zoals afgebeeld is
hand gemaakt van
een 225 ltr gebruikt
origineel eiken
wijnvat. Het wijnvat
is niet geschuurd of
bewerkt, maar in zijn
originele staat omgebouwd tot display.
Heeft ruimte voor
maar liefst 130 flessen. Is aan alle zijden open
met drie etages. Maar elke maat en indeling is
mogelijk. Zo kunnen we rekening houden met
elke wens en locatie. Afmetingen display:90x60
cm (hxb) Kleur: onbewerkt, onbehandeld

DISPLAY “TOSCANE”
De Toscane is
hand gemaakt
van een 225 ltr
gebruikt eiken
wijnvat. Het wijnvat is geschuurd
zodat de mooie
tekening van het
eiken naar boven
komt en hem een
luxe uitstraling
geeft. De achterzijde en etage
zijn ook afgewerkt met eiken. De Toscane heeft
3 etages, maar elke maat en indeling is mogelijk
Zo kunnen we rekening houden met elke wens en
locatie.
Afmetingen: ca 95x70cm (hxb)
Kleur: geschuurd / onbehandeld zonder olie of
behandeld met olie

De achterzijde en
binnenkant is ook
afgewerkt met
eiken. De trentino
heeft 3 etages en 4
vakken, maar elke
maat en indeling
is mogelijk. Zo kunnen we rekening
houden met elke
wens en locatie.
Afmetingen display: 1.01 x 80cm
(hxb)
Kleur: geloogd eiken

DISPLAY “VENETO”

De Veneto is hand
gemaakt van een
225 ltr gebruikt
eiken wijnvat. Het
wijnvat is geschuurd
zodat de mooie
Deze wijnvat
tekening van het
display zoals
eiken naar boven
afgebeeld is hand
komt en hem een
gemaakt van een
luxe uitstraling
225 ltr gebruikt
geeft. De achterorigineel wijnvat. zijde en etage zijn ook afgewerkt met eiken. De
De “Brandy” is
Veneto heeft 4 etages, maar elke maat en indegemaakt van wijn- ling is mogelijk. Zo kunnen we rekening houden
vaten die door
met elke wens en locatie.
weer en wind op Afmetingen: ca 95x70cm (hxb)
een natuurlijke
Kleur: geschuurd / onbehandeld zonder olie of
manier zijn verou- behandeld met olie
derd. Daardoor
is de “Brandy”
prachtig vergrijsd en getekend en in zijn originele Gemaakt van
het bovenste
staat omgebouwd tot display. De achterzijde is
gesloten met de duigen van het vat, de extra eta- deel van een
ge is van een deksel gemaakt. De Brandy heeft 3 eiken wijnvat.
Het middelste
etages, maar elke maat en indeling is mogelijk.
opberg deel is
Afmetingen display:90x60 cm (hxb)
gemaakt van
Kleur: onbewerkt, onbehandeld
een wijnvat
duig.
De wijn / whisky display Trentino is hand
Afmeting :
gemaakt van een 300 ltr gebruikt eiken wijnvat. ca.57x15cm (ø front x diepte)

WIJNVAT DISPLAY “BRANDY”

WAND DECORATIE “VAT”

DISPLAY “TRENTINO”
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DUURZAAM
MAATWERK
WIJ VERVAARDIGEN VOOR
ONZE KLANTEN OOK MAATWERK
Bij alles wat we maken gaan we voor een stoere
uitstraling met een eigen karakter en hoogwaardige kwaliteit. Daar draait alles om. Onze creativiteit
en technisch inzicht opgebouwd door jarenlange
ervaring in de exterieur- en interieurbouw, kunnen
we helemaal kwijt in het maken van onderscheidende meubelen uit uitdagend materiaal. Naast
onze standaard collectie vervaardigen wij ook
maatwerk producten.

WE LEVEREN MAATWERK:
• Barkrukken
• Statafels
• Xxxl-tafels
• Tuin-, terrasmeubelen
• Kroonluchters
• Horeca– en winkelinrichting
• Wijnvaten in gewenste huisstijl
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LXRY BEURS 2016
Barrel Atelier kreeg van de organisatie van de LXRY beurs 2016, voorheen de miljonairs beurs de
opdracht een complete bar te bouwen.
De korte wens van de organisatie was een keer wat anders dan alle voorgaande jaren.
De bar met een afmeting van 5.50 lang en 3.80 breed hebben we aan de zijkant afgewerkt met
meer dan 800 duigen. Duigen van ongeveer 38
gebruikte eiken wijnvaten die de geur en kleur
van rode wijn nog met zich meedragen.
De bovenkant van de bar is belegd met tegeltjes
aangeroest corten staal en gepolijst messing
waarin het logo van Barrel Atelier is uitgeslepen.
Dit alles afgegoten met glas heldere epoxy zodat
het glad en praktisch is voor gebruik.
Boven de bar branden onze kroonluchters “Chateau la Tulipe” met een doorsnee van 60cm, hand
gemaakt van uiteraard de stalen hoepels van
wijnvaten. Om de bar heen staan barkrukken vervaardigd uit originele 100 jaar oude whiskyvaten.
Waarvan het zitvlak ook met messing en net zoals
op de bar weer ons logo ingegraveerd stond.
Kortom missie een keer wat anders geslaagd.
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EEN GREEP UIT DE OPDRACHTGEVERS
VAN BARREL ATELIER
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VERBUNT WIJNKOPERS SINDS 1844
Joseph Antonius Verbunt was als wijnimporteur de grondlegger van het huidige Verbunt Wijnkopers. In 1844 kwam
hij vanuit Bergeijk naar Tilburg om een zaak in tabak, wijn
en gedistilleerd te starten. Ook de volgende generaties
Verbunt deden succesvol zaken als wijnimporteur, maar ook
in gedistilleerde dranken. Frans C.H. Verbunt vertegenwoordigde vanaf 1991 de vijfde generatie Verbunt sinds de oprichting door J.A. Verbunt in 1844. Op 8 juli 2010 verkocht
hij zijn aandelen aan een ander familiebedrijf: Salentein
Holding van Mijndert Pon.
Salentein is internationaal actief in onder andere landbouw
en veeteelt, maar houdt zich ook bezig met de productie en
distributie van fruit en wijn. De Salentein producten worden
inmiddels in meer dan 40 landen gedistribueerd.
Voor het promoten van hun labels Salentein, Errazuriz en
L`Avenier kreeg Barrel Atelier de opdracht om vaten o.a.
om te bouwen tot wijnkoelers. De gedroogde en geschuurde eiken vaten werden spierwit gespoten en voorzien van
een RVS bak. De bak is voorzien van een chiffon met stop.
Een slang bevestigd aan de chiffon laat het smeltwater
handig weglopen. De hoepels bleven in de originele kleur
van gegalvaniseerd staal, wat weer perfect combineert met
de strakke roestvrijstalen RVS bak. Een gebruikt wijnvat omgetoverd tot een modern strakke eye-catcher, passend bij het Verbunt van nu.
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SFEER
HUREN
Barrel Atelier verhuurt zijn volledige aanwezige
collectie. Van honderden wijnvaten tot stoere
statafels, van originele whiskyvaten tot aan een
gezellige grilltafel waar je met z’n allen aan
kunt koken en bakken.
Wil je van je feest een onvergetelijke herinnering maken, van je proeverij een niet te vergeten indruk achterlaten of je event voor herhaling
vatbaar maken? Kom dan bij ons langs voor een advies op maat of kijk
in de webshop voor de collectie.
Prijslijst op aanvraag bij info@barrelatelier.nl
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OER HOLLANDS
VAKMANSCHAP

