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VOORWOORD
6
NIEUWS
12	INTERVIEW
	
Valt het verschil tussen Duits en Italiaans design te overbruggen?
Misschien lukt het Häcker, met de visie van Astrid Strathmann.
Zij wil de creativiteit prikkelen, óók bij de gebruiker.
16
PROJECT
	
Aan de rand van Brussel overleeft een 43 jaar oude topkeuken van
Poggenpohl. Ondanks intensief gebruik ging er in al die tijd nauwelijks iets kapot. Het verhaal van de gebruikster en een studie naar de
waarden van design.
20
APPARATEN
	
Atag, Pelgrim en Etna: alledrie vertrouwde en oer-Nederlandse merken, waren ooit concurrenten maar zijn nu samen sterk. Voor iedere
soort kookliefhebber is er iets te vinden, en er worden ook nog nieuwe
slimme vondsten bedacht.
22
koken
	
De pannen van het Belgische Demeyere zijn vermaard bij topkoks.
Ze combineren al honderd jaar kooktechniek met een
onopvallend design-statement. John Pawson maakte een
speciale eeuwfeest-serie.
26 	showroom
	
Om het mooiste van Arc Linea te zien, hoef je in het zuiden van het
land niet meer zo ver. Jac van Boxtel en Tore van Rooij praten trots en
realistisch over hun nieuwe pilotshop in Eindhoven.
30 	praktijk
	Bij Elly Pol-Kroef komen kookliefhebbers leren hoe het moet. Haar
keuken is groot, sfeervol en voorzien van alle gemakken én van vele
merken door elkaar. Haar leerlingen komen er graag, ook al mogen ze
zelf niet in de pannen roeren.
33 	techniek
	Spoelbakken zijn bijna allemaal van rvs. Waarom, en wat hebben
andere materialen nog te bieden? Over de hygiëne, het gemak én de
esthetiek van het nederigste element in de designkeuken.
36 	spoelbakken
	
Een breed overzicht van het aanbod, compleet met alle vormen, materialen en adviesprijzen op de Nederlandse markt.
38
fabrikant
	Het Duitse Format was echt wel aan een opfrisbeurt toe.
Een compleet nieuw management pakt het realistisch aan:
klein, maar met grote ideeën. Onder meer die van de beroemde
architect Norman Foster.
42 	BEURS
	
Interieur 08 in Kortrijk laat zien hoe het ervoor staat met het Belgisch
design. Keukens, maar ook eetmeubelen: verrassingen genoeg. Een
uitvoerig verslag met een scherp oog voor wat nieuw is.
48 	VIJF VRAGEN Robert van Galen van Örnell onderworpen aan de vijf
grote standaardvragen over keukendesign. Zijn wedervraag: ‘Design,
wat is dat eigenlijk?’ En het antwoord op de vraag: waar komt die
naam eigenlijk vandaan?
50 	COLUMN Olga Kuiper maakt plannen voor het nieuwe jaar.
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