inhoud

18 | 
Theo Albrecht en Thomas Pfister
stijlvol en ingetogen

48 | Profiel
Leicht, harmonisch
totaalconcept

5 VOORWOORD
9 NIEUWS
18 	DESIGNER De premium-keuken next125 van Schüller wordt al jaren gewaardeerd. Pas nu spreken de mannen achter het ontwerp. Theo Albrecht en
Thomas Pfister over de zeven principes van een ingetogen en stijlvol design

23 	BEURS Nog even en we zien elkaar allemaal weer in het Duitse keukenland
rond de A30. Een overzicht van wie er zijn, en waar. En natuurlijk is er de
vertrouwde DVK-Küchenmeile-plattegrond.

24 	SHOWROOM Dekker Zevenhuizen laat elk jaar in Duitsland uitgebreid
zien wat er nieuw is in het assortiment. Nu gebeurt dat ook in eigen huis,
permanent.

26 	ARCHITECTEN SieMatic heeft graag architecten over de vloer in zijn flagshipstore bij het Vondelpark. Laat ze zelfs heerlijke gerechtjes koken in een
feestelijke sfeer, mét wedstrijdelement.

28 	FABRIKANT Jetstone is zo Brabants als de worstenbroodjes waarop het
bij zijn 25ste verjaardag trakteerde. Dat betekent ook hard werken aan een
nieuwe productielijn voor werkbladen.

30 	ONLINE Keukens verkopen op een paar vierkante meter: dat kan. Met een
verrassende tafel die ontwerpen tot een spannend spel maakt.

33 	AWARDS Veel terechte Red Dots dit jaar, voor perfect ontworpen keukenproducten. Met Atag als enige Nederlander op het podium.

40 	STARCHITECT In Rijswijk staat sinds kort een enorme glazen doos van de
Fransman Jean Nouvel. Wie is die man met dat wereldberoemde, eigenzinnige en zelfs controversiële talent?

46 	ONDERNEMEN Voor iedere ondernemer komt ooit het moment om aan
een welverdiende oude dag te beginnen. Waar moet je allemaal aan denken
als je gaat stoppen met de zaak?

48 	PROFIEL Een harmonisch totaalconcept, zo noemt Leicht zijn overal ge-

58 | 
Techniek
alles uit één kraan

wilde premium-keukens. Een overzicht van een bedrijf dat al bijna een eeuw
actief is.

50 	ONTWERPEN Remy Meijers is op z'n best als hij interieurs kan ontwerpen
in grote ruimtes. Maar dan wil hij zich wel ook met de allerkleinste details
kunnen bemoeien.

40 | 
Starchitect
Jean Nouvel, man van glas en staal
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50 | Ontwerpen
Remy Meijers: all the way

55 	STAND VAN ZAKEN Het nieuwste en beste van de topfabrikanten die
zich bezighouden met alles wat open en dicht moet in de keuken.

58 	TECHNIEK Warm en koud is lang niet meer genoeg. Uit de keukenkraan
stroomt van alles, tot bubbels toe. Hoe werkt dat allemaal?

62 	SANDRA KINSBERGEN geeft het laatste zetje om nou toch echt eens te
beginnen met sociale media om je klanten te vinden.
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