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VOORWOORD
NIEUWS
DESIGNER
Philippe Starck ontwierp een veelbesproken keukenlijn voor Miele die
Küche, inmiddels Warendorf. Voor Designvakblad Keukens maakte hij
tijd om zijn werkwijze én zichzelf toe te lichten.
PROJECT
Hans Agterberg kookt, veel, vaak en met passie. Op een beperkt oppervlak wist hij een toppunt van ergonomie te bereiken. Een keuken
door en voor vrienden en bekenden.
FABRIKANT
België is trots op zijn blauwe hardsteen. Composiet-‘bakker’ Diresco
maakt het perfect na, net als graniet trouwens. In veel gevallen biedt
die kopie voordelen in het dagelijks gebruik.
SHOWROOM
Werkbladenspecialist Dekker Zevenhuizen vergaderde lang tussen de
monsterstukken en bedacht de ene innovatie na de andere. Genoeg
reden voor een nieuwe showroom. Ruim, overzichtelijk en een prima
ondersteuning voor de verkopers.
SHOWROOM
De welbekende ontwerpen van Piet Boon verdienden al langer een
eigen plek. Die is er nu, als onderdeel van de meubelzaak Dintra in
Alkmaar. Cast by Piet Boon is een brandpunt van kennismaking, met
rust en regelmaat als achtergrond.
STAND VAN ZAKEN
Water stroomt, maar waaruit? Het laatste nieuws van de belangrijkste fabrikanten van keukenkranen.
TECHNIEK
De inbouw-espresso is onontkoombaar geworden in de panoramalijn.
Reden om het hele scala van koffiezet-technieken onder de loep te
nemen. Van filterkan tot volautomaat, met het bruine goud als thema.
OVERZICHT
Wat bieden de makers? In één oogopslag het huidige aanbod van
inbouw-espresso’s.
APPARATEN
Niemand wil ‘m missen, maar voor de creatieve keukenontwerper is
de vaatwasser een onding: groot en niet écht in te bouwen. De ingenieurs van BSH bedachten daarom de compacte, modulaire vaatwasser die ook naast of onder de oven past.
FORNUIS
E. Caumartin maakt de professionele vuurplaat bereikbaar voor de
vergevorderde thuiskok.
BEURS
Abitare il Tempo in Verona is feitelijk de voorbeschouwing voor de
volgende Eurocucina. Uiteraard ging Designvakblad Keukens erheen
om trends en verrassingen op te tekenen.
VRAGEN
Claudia van der Ham van Probewa relativeert het begrip design op
haar eigen manier. Ze komt terecht op greeploos verticaal als topidee, en is nog altijd verliefd op een kookplaat van Smeg.
OLGA KUIPER
trekt laden open en maakt een punt van wat ze daarin vindt.
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