inhoud
12 | Alfredo

Häberli
Emoties van vroeger
worden keukens van nu

16 | Project
Superfornuis als
marketing-instrument

Ovens | 36
Meer functies, nieuwe kansen

24 | F
 oster
Ontwikkelen
en toveren met rvs

De stand van zaken | 32
Werkbladen
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VOORWOORD
6
NIEUWS
12	DESIGNER
	Alfredo Häberli groeide op in het restaurant van zijn ouders. Voor
Schiffini dook hij terug in zijn herinneringen, én in de emoties die
daarbij hoorden. Dat leidde tot opmerkelijke vormen en materialen.
16
PROJECT
	Achter de duinen in het Westlandse Monster worden cressen gekweekt: kiemplantjes als culinaire smaakmakers. Door een uitgekiende
marketing hoort daar ook een gigantisch Molteni-fornuis bij.
21 	interview
	Gerhard Nüssler is de huisdesigner van het Duitse apparatenmerk
Neff. Hij geeft vorm aan voortschrijdende techniek, maar laat zich niet
in alles meeslepen door de elektronica. Bij hem geen aanraakschermpjes, maar gewone knoppen.
24
Fabrikant
	Het Italiaanse Foster tovert al tientallen jaren met werkbladen, spoelbakken en kookplaten van rvs. Het grossiert in oplossingen voor andere
leveranciers en houdt daarbij een scherp oog op ontwikkelingen in de
designwereld.
27
beurs
	In Frankrijk stond het design jarenlang zo goed als stil. Dat is aan het
veranderen, zo blijkt bij een bezoek aan de Salon du Meuble in Parijs.
Milaan en Keulen moeten oppassen, want jonge en oudere Fransen
komen weer aardig op niveau.
30 	werkbladen
	Glas is het jongste materiaal voor werkbladen. Niet zo kwetsbaar als
het lijkt, als je maar op de hoekjes past. Het verwerken en leveren
blijkt vooral in handen van de steenbranche, leert een bezoek aan Arte
di Granito in Helmond.
32 	stand van zaken
	Een nieuwe rubriek met een overzicht van de laatste ontwikkelingen
bij een breed scala van merken en leveranciers. Om te beginnen: de
werkbladenmarkt. Alle innovaties en sterke punten op een rij.
36	techniek
	Lange tijd was de oven uit de gratie in de Nederlandse keuken. Dankzij
nieuwe technieken zoals stoom en slimme elektronica verdient hij
weer een ereplaats. Maar die is niet meer onder de kookplaat.
40
MULTIFUNCTIONELE OVENS
	Om niet te missen, maar wel te bewaren: het aanbod in Nederland
aan ovens die alles kunnen. Bij elkaar in een helder overzicht met alle
relevante details.
42 	APPARATUUR
	Fabrikanten van keukenapparaten hebben de neiging om met z’n
drieën bij elkaar te kruipen. Drie van zulke merkentrio’s laten in eigen
huis hun nieuwe assortimenten zien. Een feest van trends en een paar
verrassingen.
48 	VIJF VRAGEN Ton Lieshout, agent van Linea Quattro, Pedini en Casa
del Caminetto, onderwierp zich aan de vaste vragen van Designvakblad Keukens. Een nuchtere visie op design en bruikbaarheid.
50
OLGA KUIPER ‘Yes we can!’
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