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VOORWOORD
NIEUWS
DESIGNER
Van auto’s naar keukens: Paolo Pininfarina legde een lange weg af als
telg van een beroemde ontwerpersfamilie. Hij vertelt hoe zijn Ola tot
nieuw leven kwam.
PROJECT
Eindeloos veel apparatuur heeft Jacob de Roo in zijn Neos-keuken
van Rational. Een weldoordachte showkeuken, van alle gemakken
voorzien.
FABRIKANT
Techniek en creativiteit vinden elkaar al jaren bij rvs-specialist ABKInnoVent. Een gesprek met de tweekoppige leiding brengt aansluitende visies aan het licht.
BEURS
Nieuwsgierig toog de keukenwereld naar Living Kitchen, om de
wedergeboorte van een betekenisvolle beurs mee te maken.
Conclusie: Keulen leeft!
ONTWERPEN
Jos van Zijl beperkt zich niet tot nadenken en tekenen. Als hij een
keuken ontwerpt, gaat hij liefst van het prille begin tot het schitterende einde met de opdrachtgever op weg.
APPARATUUR
Een manshoge side-by-side was maar één van de vele noviteiten die
Gaggenau onlangs presenteerde. Daarbij kwamen ook excuses voor
wat er de laatste tijd niet zo goed was gegaan.
APPARATUUR
Even was het stil bij AEG, het topmerk van het Electrolux-concern.
Een nieuwe baas en een huisshow vol opmerkelijke nieuwe ideeën
brengen daar verandering in. Van wokring tot iPad.
AGENT
Sandra Kinsbergen heeft grote plannen met het Italiaanse merk
Snaidero. Een toekomst met vier actiepunten.
STAND VAN ZAKEN
Werkbladen en spoelbakken vormen de onmisbare basis van elk keukenontwerp. Vernieuwingen en trends bij de belangrijke aanbieders.
TECHNIEK
Hoeveel andere manieren er ook zijn om te koken, gas verdwijnt
nooit – in elk geval niet uit Nederland. Een beschouwing over hoe dat
komt en wat er veranderde aan gaskookplaten.
OVERZICHT
Het handige dvk-overzicht van inbouw-gaskookplaten op de Nederlandse markt.
VRAGEN
Gaggenau’s Martijn van Leeuwen doet zijn dagelijks werk temidden
van het mooiste dat er is. Zijn kernpunt: de kracht van tijdloos.
OLGA KUIPER
juicht de BTW-verlaging toe.
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