inhoud

26 | Beurs
nieuws uit een
afgeslankt Verona
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VOORWOORD
NIEUWS
DESIGNER
Ulrich Dahm-Wachsmann van Alno ontwierp ooit een keuken als een superjacht. Nu is dat model terug als zeilbootje: opvallend maar niet te gek. De
overgang was niet vanzelfsprekend.

18

PROJECT
Op Texel wemelt het niet bepaald van de keukenspeciaalzaken. Daarom heeft
Marjet van der Vis álles in huis, inclusief warme gastvrijheid die de oversteek
naar het eiland de moeite waard maakt.
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APPARATUUR
BSH heeft zijn merken bijeengebracht in een spectaculair pand in Hoofddorp.
Vijf showrooms ontvangen dealers en klanten in een sfeer van doordachte

14 | Ulrich Dahm-Wachsmann
hoe een boot een bootje werd

milieuvriendelijkheid.
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FABRIKANT
Het Oostenrijkse Team 7 staat voor hout, duurzaamheid en respect voor het
ambacht. Dat alles wint het van de waan van de dag.
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BEURS
Abitare il Tempo is kleiner dan voorheen. Toch liet de beurs in Verona veel
belangwekkends zien voor de keukenbranche. Er was terecht veel aandacht
voor de manier van verkopen.
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SHOWROOM
In een voormalig Philips-pand in Roermond biedt Sijben een indrukwekkende
keus uit topmerken. Een showroom als beurs, met oog voor meer dan keukens
alleen.
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MARKETING
Electrolux Nederland bundelt zijn marketing-activiteiten met die van de
zuiderburen. Dat levert straks inspirerende kookclubs op, als aanvulling op

Team 7 | 24

het reizende restaurant Le Cube.

34

ONTWERPEN
Paul van de Kooi is meer een doener dan een denker. Dat leverde hem de

Oostenrijkse ambachtelijkheid

afgelopen jaren een hoge status op. Zijn visie strekt zich uit van de top tot de
vinexkeuken.
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STAND VAN ZAKEN
Italiaanse keukens hadden al lang de naam: baanbrekend design en fantasievolle ideeën. Een overzicht van de ontwikkelingen, die zich tegenwoordig ook
uitstrekken tot duurzaamheid.

44 | Koffiemachines
complexiteit geeft genot

44

TECHNIEK
Een kopje koffie uit een geavanceerde espressomachine komt er niet zomaar.
Een gedetailleerde kijk onder de motorkap van het ingewikkeldste keukenapparaat. Compleet met een handig overzicht van het aanbod.

50

VRAGEN
Frans-Anno Tweebeeke van BSH gaat binnenkort met pensioen. Hij geeft een

34 | Paul van de Kooi
keukens met een brede visie
4
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weldoordachte terugblik vol gedachten over het belang van apparatuur in de
designkeuken.

52

OLGA KUIPER
vindt dat vroeger niet alles beter was.
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