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VOORWOORD
NIEUWS
DESIGNER
Stefano Stefanelli groeide op tussen het antiek maar bekeerde zich
tot het heden. Zo ontwierp hij een keuken die zonder meer een wonder mag heten: kostbaar, perfect en vol kunstzinnige eigenheid.
PROJECT
Als je in een vinexwijk toch nog een eindeloos uitzicht hebt, wil je
een keuken die niet in de weg zit. Met beperkte ruimte ontwierp
Verkade Keukentechniek een eilandopstelling met licht en lucht.
BEURS
De Brusselse Batibouw had dit jaar als vak- en publieksbeurs weer
meer plaats voor keukens. Een paleis vol bekende namen en een paar
opvallende kennismakingen.
FILOSOFIE
De Frankfurter Küche van Schütte-Lihotzky uit 1926, in het vorige
nummer uitgebreid beschreven, heeft een stevig stempel gedrukt op
het keukendesign. Wat vinden we er in deze eeuw nog van terug?
APPARATUUR
De ogenschijnlijk vrijstaande gaspitten van PITT Cooking zijn aan een
onstuitbare opmars bezig in de showrooms. Hoe Maikel Bink een
ingewikkeld idee met vernuft wist groot te brengen.
BEURS
Nog even en de Eurocucina barst weer los. Of Matteo Thun er
zal staan met zijn Riva-keuken is onzeker. Maar reken wel op een
degelijke voorbeschouwing, met als extraatje van DVK een poster als
wegwijzer in Milaan.
BEURS
Kleinere keukenmakers die het grote beursgeweld niet kunnen
opbrengen, zoeken hun heil op andere evenementen. Zoals de
Cevisama-tegelbeurs in Valencia. Designvakblad Keukens was er.
SHOWROOM
Het Zeeuwse eiland Tholen geldt niet als het brandpunt van progressief design. Toch voelt Peter Potter zich er prima op z’n plaats. In zijn
keukenspeciaalzaak helpt hij klanten om iets te durven.
STAND VAN ZAKEN
Hang- en sluitwerk, ladesystemen – een goede keuken kan niet meer
zonder het beste op dit gebied. De nieuwste ontwikkelingen op de
voet gevolgd.
TECHNIEK
Koelkasten hebben een wat moeizame relatie met inbouwtechniek.
Er komt heel wat bij kijken om warmte en vocht op de juiste plaats te
krijgen en te houden.
OVERZICHT
Handig bij elkaar: het complete DVK-schema voor inbouwkoelkasten.
VRAGEN
Rick van Uitert (Composit) belooft een verrassing in Milaan.
OLGA KUIPER
duikt weg en schuifelt naar de uitgang om een onwetende adviseur te
ontlopen.
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