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26 | Buitenkeukens
koken in de open lucht

VOORWOORD
NIEUWS
DESIGNER
Giuliano Giaroli heeft bepaald geen sterallures. Als dienstbaar designer komt
hij nu bij Schiffini toch uit de schaduw van grote voorgangers en collega’s.

18

PROJECT
Koken en eten tussen de vissen: zo gaat het bijna in de kookzaal van Raymond Engelbertink. De perfectie is nabij, en zo nodig wordt er nog van alles
aan veranderd.
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14 | Giuliano Giaroli
bescheiden meester

BEURS
De Duitse A30 wacht weer op de keukenwereld. Met de wederopstanding
van Keulen wordt het steeds meer een plek voor netwerken in plaats van een
verspreide keukenbeurs. Bij dit nummer weer de onmisbare dvk-wegwijzer.
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BUITENKEUKEN
Tegenvallende zomer of niet: de keuken gaat de deur uit. Naar tuin, terras of
balkon, waar gespecialiseerd meubilair en apparatuur in ruime mate voorziet
in ieders behoefte.
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BEDRIJF
Giemmegi is een kleine Italiaan, die telkens met opvallende ontwerpen tussen de groten tevoorschijn kruipt. De weg naar Nederland is nu ook gevonden
in de persoon van Chris Karsdorp.

34 | Rogier Bosch
het oog van de klant

Project | 18
de showroom thuis

32

SHOWROOM
Theo van Boven doet alles in het Brabantse Den Dungen. Keukens, badkamers, mozaïek én natuursteen. Een brede specialist, met een stortvloed
aan ideeën.
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ONTWERPEN
Rogier Bosch kijkt als ontwerper en interieurarchitect met een scherp oog
naar de huizen waar hij binnenkomt. Vorm, materiaal en vooral licht zijn de
gereedschappen waarmee hij de wensen van zijn opdrachtgevers waarmaakt.

41

STAND VAN ZAKEN
Ze vallen soms tussen de wal en het schip, maar evengoed zijn ze onmisbaar:
keukenaccessoires. Het laatste nieuws over licht, afval en klein meubilair.
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TECHNIEK
Koelen en vriezen is een stuk energiezuiniger geworden. Daarmee is pas nu
een historische toename in stroomverbruik gecompenseerd.

50

OVERZICHT
Het aanbod van geïntegreerde vrieskasten in overzichtelijke tabelvorm.

46 | Vriezen
meer sterren, minder stroom

52

VRAGEN
Het uiterlijk moet overeenkomen met het innerlijk. Dat is de zuivere designfilosofie van Sander Stel. Zijn voorspelling: groen, in alle tinten.
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OLGA KUIPER
probeert creativiteit en budget niet te laten botsen.
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