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VOORWOORD
NIEUWS
DESIGNER
Leer en zilver, daarvoor schrikt Mike Meiré niet terug. Bulthaup liet
hem zijn gang gaan om een revolutie te ontketenen. Haute couture in
de keukenwereld.
PROJECT
In de Amsterdamse Jordaan wilde een architect de Middeleeuwen
geen geweld aandoen. Zijn kookstijl is erdoor veranderd.
FABRIKANT
Het Duitse BSH weet degelijke zuinigheid om te toveren in glanzende
cijfers. Vooral bij koelen en vriezen valt veel te winnen, en het design
lijdt er niet onder.
BEURS
De meubelbeurs van Milaan bracht weer nieuws op twee fronten: in
de showrooms van het centrum, en in de Zona Tortona waar de voorhoede zich ophoudt. Een uitgebreid verslag van de nieuwste trends.
BRANCHE
Inkoop- en marketingorganisatie Der Kreis doet het goed in Nederland. Een flinke omzetstijging, en om dat te vieren een nieuw label
dat wijst op de oer-Hollandse keuken.
SHOWROOM
Meedenken, improviseren en durven: daar zijn Rotterdammers traditioneel goed in. Bij Artego hebben ze al die dingen tot kernwaarden
gemaakt. Zeker na de geslaagde verhuizing binnen de stad.
ONTWERPEN
Bob Sikkes verbouwt niet alleen voor de tv, maar ook voor echte
klanten. Die vaak vrienden worden, want hij neemt zijn taak zeer
persoonlijk op.
STAND VAN ZAKEN
De laatste bijdragen van de branche op het gebied van vrijstaande
ovens, voor landhuis, loft en topdesign.
TECHNIEK
De inductiekookplaat maakt een snelle ontwikkeling door. Flexibiliteit
en automatisering geven deze techniek steeds meer voordelen boven
gas. Een hernieuwde analyse.
OVERZICHT
Het totaalplaatje van de inductieplaten op dit moment.
VRAGEN
Stephen Franken kan bij Leicht oprecht genieten van de creativiteit
die designers ten toon spreiden. Presentatie is zijn stokpaardje.
OLGA KUIPER
over het onvervangbare van aandacht.
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