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VOORWOORD
NIEUWS
DESIGNER
De keuken als intieme schil om de eigen wereld: dat is de visie van de
Iraans/Duitse ontwerper Hadi Teherani. Hij praat uitgebreid over zijn
model +Artesio, dat nog volop in de groei is.
PROJECT
Robèrt van Beckhoven is patissier en niet zomaar eentje. De kookstudio waarin hij werkt, kwam tot stand in samenwerking met Serious
Kitchen.
APPARATUUR
In het Sloveense Narzarje bedenkt, ontwikkelt en maakt Siemens
zijn espressomachines. Een bezoek aan een wondere wereld waarin
honderden onderdelen het perfecte 'bakkie' doen ontstaan.
SHOWROOM
SieMatic en Santos leven vreedzaam samen onder de hoede van
Louis van Vliet. In Axel in Zeeuws-Vlaanderen vinden ook de Vlaamse
en de Nederlandse klanten elkaar.
BEURS
Zuinigheid met vlijt bouwt beurzen als paleizen. De jaarlijkse
Batibouw in Brussel bezien door de ogen van de keukenspecialist.
APPARATUUR
Bosch hield zijn laatste huisshow in de hoofdstad, want volgend jaar
zit het merk samen met zijn BSH-genoten in Hoofddorp. Nog één keer
nieuws uit Amsterdam-Zuidoost.
FABRIKANT
Bij Alpes Inox gaat het over staal. Het zelfde staal als van de
concurrenten, maar ze gaan er hier wel anders mee om. Zorgvuldig,
ouderwets, zeg maar liefdevol.
APPARATUUR
Liebherr doet maar één ding op keukengebied: koel/vriezen. Maar
daar is het Duitse merk wel een voortrekker in. Het laatste nieuws
over ledzuilen, zachtsluitende deuren en veel energiebesparing.
ONTWERPEN
Piet Zwart maakte de Bruynzeelkeukens groot. Uit een erfenis van
Bauhaus, De Stijl en Frankfurt destilleerde hij wat decennialang dé
Nederlandse keuken zou blijven.
STAND VAN ZAKEN
Duitsland gaat door met keukens maken, geheel volgens verwachting:
degelijk, vernieuwend en ingehouden stijlvol. Een inventarisatie van
het nieuws.
TECHNIEK
Ovens zijn er al sinds mensenheugenis. Pas de laatste tientallen jaren
maakte de techniek zich ervan meester. Wat heeft ons dat gebracht?
OVERZICHT
Een schema met het belangrijkste aanbod op ovengebied..
VRAGEN
Co Verburg van Ballerina bracht muziek in de keuken. Zijn visie op het
vak en het belang van training.
OLGA KUIPER
ziet de zon en gaat uit haar dak.
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