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VOORWOORD
NIEUWS
DESIGNER
Massimo Iosa Ghini praat diepgaand over zijn keukenontwerpen,
betekenisvolle details en over de schijnbewegingen in design.
PROJECT
Een Zoetermeers echtpaar vond de mooiste plek om te wonen aan
het water. Keukenontwerper André Barthen maakte de rest van hun
wensen waar.
APPARATUUR
Een opmerkelijke uitvinding van het Schiedamse Itho maakt
recirculeren een stuk efficiënter.
SHOWROOM
Hans Groen heeft een succesvolle design-speciaalzaak op een prachtig punt in Den Haag. Hij werkt graag prettig samen met zijn clientèle.
Maar waar is toch die Wever?
ONDERHOUD
Belgisch hardsteen: prachtig, maar erg onderhoudsgevoelig.
De steenhouwer weet waarom en ook wat eraan gedaan moet
worden. Speciale middelen maken het mogelijk dat esthetiek en
bruikbaarheid tóch samenkomen.
PRODUCENT
Allmilmö klinkt Scandinavisch, maar begon Duits. Groot, veelzijdig,
eigenzinnig en regelmatig voorop bij nieuwe ontwikkelingen profiteert
het bedrijf van een prima verzekering tegen slechte tijden. In gesprek
met exportmanager Alfred Schmitt.
STAND VAN ZAKEN
Duitse keukenfabrikanten overstelpen de branche met design en
techniek. Een breed overzicht van nieuwe ontwikkelingen, handig
bijeengebracht.
TECHNIEK
Wat is het verschil tussen een side-by-side en een ‘gewone’ koelvriescombinatie? Uitleg over temperatuurverdeling, vochtigheid,
no-frost en... hoe werkt het eigenlijk, koelen?
SIDE-BY-SIDE
Het aanbod aan ‘Amerikaanse’ koel-vriezers in de succesvolle reeks
marktoverzichten van Designvakblad Keukens.
FABRIKANT
Aan de rand van Roosendaal maakt Keller al heel lang keukens waar
Nederland sinds de oorlog in heeft gewoond en geleefd. De projectmarkt is nog steeds nummer één, maar individueel design wordt
steeds belangrijker.
BEURS
Op de ISH in Frankfurt vonden we de nieuwste ontwikkelingen op het
gebied van designkranen. En constateren dat de keukenkraan daarin
steeds meer voorop loopt als het om innovatie gaat.
VIJF VRAGEN
Sabine Simons van Eurotop in de vaste-vragenrubriek. Over werken
met plezier, grote wensen en de kracht van composiet.
OLGA KUIPER
over slim samenwerken
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