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VOORWOORD
6
NIEUWS
12	DESIGNER
Architect David Chipperfield bouwt internationaal en opmerkelijk. Met
keukens als passie, en kommen uit de hele wereld als verzamelobject.
Voor Alessi ontwierp hij een servies in zachte tinten, met de Britse
melkfles als symbool.
16
PROJECT
Op een bosrijke plek in het Gooi maakte Carl-Hans Boomsma een
hedendaagse designkeuken vol warmte en geborgenheid. Met ruw
hout in strakke lijnen en een prachtige toepassing van blauwstaal.
20
beslag
	Het Oostenrijkse Blum verkocht zijn geavanceerde meubelbeslag in
de lage landen altijd via België. Nu is het merk in de hoedanigheid
van Van Hoecke ook neergestreken in Zaltbommel. Met slimme ideeën
over hoe een keuken wérkt, ook als de gebruiker wat ouder wordt.
25
apparatuur
	De Franse topfornuizen van La Cornue zijn sinds kort ondergebracht
bij het Britse Aga. Toch blijven ze zichzelf: groot, veelzijdig en in alle
indelingen verkrijgbaar.
26
fabrikant
	Het huwelijk van Siemens en Bosch in de vorm van BSH heeft nu ook
in Nederland vorm gekregen. Beide merken leggen veel nadruk op
energiezuinigheid. Daarbij stuiten ze nog steeds op de verwarrende
Europese etikettering.
28
SHOWROOM
	André en Ria Barthen in Leiden verkopen Zeyko met groot enthousiasme. De nadruk ligt op persoonlijke benadering en service die tot in
de kleinste details gaat.
32 	stand van zaken
	Vrijstaande fornuizen: een veelzijdige wereld tussen meubilair en
aparatuur. Het laatste nieuws van de belangrijke leveranciers van
simpel en betaalbaar tot de absolute top.
36	techniek
	Alle apparatenmerken bieden bij elkaar passende ontwerpen.
Twee, drie of vier op een rij: heerlijk om mee te werken voor een
keukenontwerper. De techniek van de designlijn nader bekeken.
40 	designlijn
	Alle apparaten naadloos naast elkaar: uitzoeken en beslissen zijn er
niet makkelijker op geworden. Een breed overzicht van het actuele
aanbod, waarbij de horizon zichtbaar blijft.
42 	BEURS
	Milaan stond in april vol met nieuws uit het Italiaanse maar ook het
Duitse keukendesign. Een lange wandeling langs de showrooms, op
zoek naar een toekomst die vele kanten op gaat..
48 	VIJF VRAGEN
	Gerjan van Tongeren van Gesto doet in Italiaans én Spaans. Hij
antwoordt op de vaste vragen en heeft het over de balans tussen
vormgeving en functionaliteit.
50
OLGA KUIPER
Hoe plan je een showroom?

Ontwerpen op de horizon
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