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22 | Küchenmeile
voorzichtig nieuws bedenken
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VOORWOORD
NIEUWS
DESIGNER
Marc Sadler weet als geen ander hoe het lot van een ontwerper afhangt van
wat een producent wil, kan en doet. Zijn Carré voor Ernestomeda heeft meer
kleur dan de consument kan zien.
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PROJECT
Het Franse fornuizenmerk La Cornue heeft zijn horizon verbreed. In De

14 | Marc Sadler
tussen droom en commercie

Tweede Kamer in Naarden staat nu een complete keukenopstelling, waar
topkoks zich in thuisvoelen.
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BEURS
Honderden details werden nieuws langs de A30 tijdens de afgelopen Küchenmeile. Alom was er een sfeer van meer ruimte en vrijheid om kwaliteit en
tijdloos design te bereiken.
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SHOWROOM
Warendorf, de opvolger van de Miele-keukens, is sinds kort onder dak bij Piet
Boon in Oostzaan. Zo wordt het merk bereikbaarder en reëler dan Starck het
bedacht.
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BEURS
Als de zomer voorbij is, komt de warmte van de Woonbeurs in de RAI. Daar
was het keukens zoeken, want lang niet de hele branche vond de weg naar
Amsterdam.
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38 | Piet Boon

FABRIKANT
Martin van der Sluis is een uitvinder. Van rvs-alleskunner werd hij zomaar de
blauwstaalspecialist van Nederland. Zijn Örnell profiteert ervan.

man van het strand

Project | 18
fornuis wordt keuken

50 | Multimedia
techniek daagt
ontwerper uit

38

ONTWERPEN
Piet Boon is een watermens, een strandloper met de allure van een internationaal ontwerper. Zijn devies: oefenen, oefenen, net zo lang tot het goed
wordt.
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STAND VAN ZAKEN
Werkbladen en keukenkranen horen bij elkaar. Samen leveren ze een indrukwekkend beeld op van vernieuwing in materialen en technieken.

50

TECHNIEK
Inbouwapparatuur krijgt er langzamerhand een nieuw element bij: multimedia
in de keuken. Alles kan, maar er is grote behoefte aan creatieve ideeën om
het leven echt makkelijker te maken.
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VRAGEN
Suzanne Winters van Cosentino ziet begrijpen, voelen en ervaren als de
belangrijkste criteria van design. Zij voorziet een groene keukenwereld, die
ook steeds mooier wordt.
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OLGA KUIPER
wordt wakker in haar nieuwe huis.
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