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34 | Küchenmeile
Vooruitblik op het oosten

3
VOORWOORD
7
NIEUWS
14	DESIGNER
Mark Wilkinson is een Engelse ridder, met een groot ontwerptalent
als wapen. Ooit was hij een hippie die de schoonheid ontdekte als
universele taal. Nu spreekt hij vanuit passie en ervaring.
18
PROJECT
	Arthur en Alda van Rooyen kozen voor Effeti én voor het in de oude
staat herstellen van hun Haagse stadswoning. Dat betekende wikken
en wegen in een smalle ruimte, waar nu toch overal plaats voor is.
23
beurs
	Alberto Alessi mag deze maand een prijs komen ophalen in Verona.
Abitare il Tempo besteedt een van de acht hallen aan hem en aan de
ontwerpers die dankzij hem groot werden. Een vooruitblik.
26
FILOSOFIE
	Scandinavisch design is een constante, maar waar kwam deze
synthese van hout, ergonomie en betaalbaarheid vandaan? Het spoor
gevolgd vanuit Frankfurt en München.
30
FABRIKANT
Modulair, greeploos en rvs: Serious Kitchen positioneert zichzelf als
de Nederlandse keuken voor hobbykoks. Dat zijn de makers zelf ook.
32	apparatuur
	Zuinig, eco, stil, besparend. Keukenapparatuur moet het doen met zo
weinig mogelijk van alles, en toch zo veel mogelijk presteren.
34
beurs
	Nóg een vooruitblik: op de Küchenmeile, de jaarlijkse uitstalling van
nieuws en plek voor verse knooppunten in het netwerk.
38
FABRIKANT
	Bij Grillo in Huissen kan alles met natuur- en kunststeen. Het liefst
doen ze er ingewikkelde en bijzondere dingen.
40 	sHOWROOM
	Wiebe Terpstra van Keuken en Keukens ontvangt zijn klanten met
vakkennis en mensenliefde: 'verkopen is helpen kopen'.
45
STAND VAN ZAKEN
	Niet alleen in Duitsland en Italië worden grootse keukens gemaakt.
Het Nederlandse aanbod is veelzijdig, eigenzinnig en interessant
genoeg voor een overzicht.
50
TECHNIEK
	Ze komen oorspronkelijk uit de scheepskombuis: domino's, de flexibele, eindeloos combineerbare modulaire kookplaatjes die samen een
kookplaat vormen. Technisch zitten er aardig wat haken en ogen aan.
55 	overzicht
Het onmisbare overzicht in tabelvorm: de domino-systemen.
56
VRAGEN
	Jojanneke van Dalen verruilde Dekker Zevenhuizen voor een nieuwe
toekomst in Italië. Haar betrokkenheid blijft.
58
OLGA KUIPER
beleeft een vakantie met minder keukencomfort dan ze gewend is.
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