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VOORWOORD
NIEUWS
DESIGNER
Piergiorgio Cazzaniga heeft een prachtige naam en een eerbiedwaardige baard. Voor Boffi en Composit tekende hij keukens waar de
levenswijze van de gebruiker vanaf straalt.
PROJECT
Een pand uit 1250 geeft zo z’n eigen uitdagingen als je er een
hedendaagse keuken in wilt bouwen. Anjo Lodewijks koos voor een
symmetrische opstelling, ten koste van twee slaapvertrekken.
SHOWROOM
Lajos Nagy brengt Comprex in Zutphen. Een berekend waagstuk, tot
dusverre met succes.
BEURS
Living Kitchen in Keulen barst los op 18 januari. De beurs belooft
een geslaagde wedergeboorte van zijn langzaam ter ziele gegane
voorganger. Een uitgebreide vooruitblik, met de DVK-plattegrond.
BEURS
Abitare il Tempo was er alweer voor de 25ste keer. DVK keek rond in
Verona en ontdekte dat het daar beter keukens kijken is dan temidden
van de hectiek in Milaan.
APPARATUUR
Jos Vaessen maakt al sinds 1975 convectoren en radiatoren in opvallende designs. Die zijn tegenwoordig erg in trek bij de keukenontwerper. In het modellengamma houdt Vasco daar goed rekening mee.
BEURS
De tweejaarlijkse beurs Interieur in Kortrijk geeft ruimte aan wat er
is en wat er komt. Een analyse met verrassingen van jonge designers,
die hier hun creativiteit komen botvieren zonder dat er moeilijk over
wordt gedaan.
FILOSOFIE
De Britten zijn de grondleggers van wat we nog steeds aanduiden als
‘landhuiskeuken’. Een beschouwing van de oorsprong, waar Amerikaanse modernisten en Art Deco alles mee te maken hebben.
SHOWROOM
Omringd door de geur van de Rotterdamse haven prijken vier modellen van Bulthaup. Gerard Smeding knapte onlangs zijn jaren dertigwinkel op en gaat veelvuldig bij zijn klanten op visite.
STAND VAN ZAKEN
Alle inbouwmodes ten spijt is de vrijstaande koelkast helemaal terug.
Al het nieuws van de belangrijkste leveranciers.
TECHNIEK
De vaatwasser is misschien wel het belangrijkste technische
hoogstandje onder de keukenapparatuur. Milieu, comfort en resultaat
worden voortdurend onder handen genomen door de ingenieurs.
OVERZICHT
Alle volledig geïntegreerde vaatwassers op de Nederlandse markt in
een handzaam schema.
VRAGEN
Charlotte Hartmann van Electrolux ziet design vooral als functie. Een
oven waar je je vingers aan bezeert, vindt ze meteen lelijk.
OLGA KUIPER
hoopt met Kerstmis eindelijk rust te vinden.
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