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VOORWOORD
7
NIEUWS
14	DESIGNER
Hij is de uitvinder van het ‘Mediterraan minimalisme’. Ontwerper en
producent Alberto Minotti houdt het niet goedkoop, maar wel simpel
en technisch zéér doordacht. Esthetiek blijft op de eerste plaats.
18
PROJECT
In Oost-Brabant werd een keuken gebouwd zonder al te veel ruimtelijke beperkingen. Maar hij moest wél concurreren met een adembenemend uitzicht. Stevig eiken en zwaar beton gaan die strijd aan, met
een reusachtige Viking als aanvoerder.
22 	producent
	Bulthaup schrijft zichzelf consequent met een kleine b, bulthaup dus.
Ook de b in b3 is klein, maar de kwaliteit en de wordingsgeschiedenis
zijn dat niet. Een gesprek met productdesigner Klaus Delbeck.
24
CONCEPT
	Kranenproducent Dornbracht dacht nog eens goed na over de plek en
de functie van water in de keuken. Het resultaat: een geheel nieuwe
opzet en indeling.
26 	showroom
	Eenvoud en nuchterheid horen thuis in het noorden. En dus ook bij Erven Feenstra in het Friese Sneek, waar Siematic regeert in de onlangs
verbouwde showroom. Anja Flapper en Klaas de Jong ontvangen er
als het even kan met kruidkoek uit de stoomoven.
31 	stand van zaken
	Het laatste nieuws over Italiaanse keukens. Dus: wat voeren Comprex, Snaidero, Valcucine en al die anderen in hun schild? In tien
minuten bent u bijgelezen.
36	techniek
	De magnetron is al decennia een vertrouwd apparaat in de keuken,
maar toch blijft hij een beetje een vreemde eend in de bijt. Als je
weet wat er wel en niet mee kan, scheelt dat veel in het plezier.
Zolang je er maar niet bang voor bent. En hoe wérkt zo’n ding nou
eigenlijk?
40 	combiMAGNETRONs
	Zoals altijd: alles op een rijtje wat ertoe doet in het huidige aanbod.
Vermogens, inhouden, combimogelijkheden en adviesprijzen.
42 	BEURS
	Nog even en de Nederlandse keukenwereld wendt de motorkap weer
oostwaarts: de Küchenmeile staat garant voor nieuws, inspiratie én
plezierige ontvangsten. Een voorbeschouwing, en natuurlijk de onmisbare DVK-meeneemkaart met alle deelnemers los bij dit nummer.
47 	BEURS
	De IFA in Berlijn was er ooit alleen voor het elektronisch denkende
deel van de wereldbevolking. Inmiddels is er ook plaats voor de
keuken, die immers niet immuun blijft voor digitale techniek.
48
VRAGEN
	Nelleke Vogel van Free2Flow is in elk geval eerlijk: ze heeft niets met
koken en eindigt meestal in een restaurant. Maar over keukens heeft ze
wél een mening. Haar antwoorden maken die ondubbelzinnig duidelijk.
50
OLGA KUIPER
Hoe elektronica (misschien) helpt tegen de stress.
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