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Met de kaart op schoot
naar Duitsland

3
VOORWOORD
6
NIEUWS
12	INTERVIEW
	
Designer Enzo Eusebi vliegt als een ster de hele wereld over, maar
keert zich af van roem, rijkdom en het grote geld. Een creatieve topper
over snobs en de ethiek van het keukendesign.
18
PROJECT
	
Aan het Amsterdamse IJ ontwierp Piet-Jan van den Kommer een
lichte, levende en vooral grote kookruimte voor een gezin dat armslag
nodig had. Portret van een keuken met ruim uitzicht.
23
APPARATEN
	
Het Amerikaanse Wolf staat voor kookapparaten met allure. Samen
met het koelassortiment van Sub-Zero verovert het nu terrein in het
Europese topsegment.
24
WERKBLADEN
	
Marmerdelvers van Cosentino in Zuid-Spanje weten alles van natuursteen, zelfs hoe je het na kunt maken. De geboorte en zegetocht van
Silestone.
26
SHOWROOM
	
Waar mag je de baas nog Oom Jan noemen? In Middelharnis dus.
Als je maar keihard werkt voor Jan Tieleman, de eigenzinnige keukendetaillist die tegen alle economische trends ingaat.
29
BEURS
	De Küchenmeile in Westfalen is verspreid over een groot oppervlak.
DVK blikt vooruit en helpt met een praktische, losse overzichtskaart
om mee te nemen.
33
MARKETING
	Spektakel op de website van Kemie, die in Nederland Ceramistone
verkoopt. Spijkers, spuitlak en steekvlammen - en het product geeft
geen krimp.
34
MERK
	
Comprex is een sterk A-merk, dat zich in Nederland vertegenwoordigd
weet door twee duo’s die elk hun achternamen slim wisten samen te
voegen. Gesto en B&B over design en het belang van de vinger aan de
pols.
37
TECHNIEK
Halogeen mag straks niet meer van de milieuminister. Gelukkig is er
tegenwoordig led als energiezuinige en lang levende lichttechnologie.
Dekker Zevenhuizen loopt voorop met toepassingen in de keuken.
38
VAATWASSERS
	
Stil en effectief moeten ze zijn, en zuinig met water en stroom. De
techniek op een rijtje, plus een handig overzicht van het aanbod op de
Nederlandse markt.
44
DESIGN
	Er was eens een Belgische schrijnwerker en die had een zoon. Het
verhaal van moderne inzichten en ouderwetse degelijkheid, gecombineerd in de persoon van Stephen Fraeye.
48 	VIJF VRAGEN gesteld aan Chris en Elisa Karsdorp. Over kleur, het
verschil tussen mooi en goed, en het werkeiland als brandpunt voor
gezelligheid.
50 	COLUMN Olga Kuiper zomert na en komt met ideeën om de somberte
te verdrijven.
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