inhoud

30 | Siemens
de allerflexibelste
inductieplaat
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VOORWOORD
NIEUWS
DESIGNER Inbouw is bijna de norm, maar Makio Hasuike ontwerpt
eigenlijk liever vrijstaande apparaten. Voor hem hoeven we niet te verhullen wat er in de keuken gebeurt.

14 | Makio Hasuike
liever vrij dan inbouw

18

PROJECT Een gigantisch eiland met fuchsia fronten siert een oud pakhuis in Groningen. Wiebe Terpstra maakte het precies passend tussen
eeuwenoude balken en pilaren.

22

APPARATUUR Het in veler oren klinkende merk Zanussi was aan een
opfrisbeurt toe. Gemak dient de de mens in de nieuwe Quadro-serie:
compleet, betaalbaar en mooi om te zien.
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FABRIKANT Varenna groeit alweer zestien jaar onder de hoede van de
meubelmaker Poliform. Het Italiaans vernuft wordt ook in Nederland

Varenna | 24
nieuwe groei
in wonen en koken

gewaardeerd.

26

SHOWROOM De Tweede Kamer in Naarden is de enige vestiging met
een indrukwekkende opstelling van La Cornue. Ook daaromheen is een
breed assortiment houtsoorten te vinden.

28

APPARATUUR Whirlpool en Bauknecht wonen al langer samen, en
hebben elk hun eigen publiek. De recente dealershow in Breda liet goed
zien hoe die partners zich tot elkaar verhouden.
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APPARATUUR In de aanloop naar de Eurocucina laat BSH in zijn
nieuwe onderkomen in Hoofddorp alvast was lekkermakertjes zien.
Siemens neemt het voortouw met een superflexibele inductieplaat.

32

MARKETING Topkoks wisselen nogal eens van fabrikant. Miele heeft
sterrenchef en Siemens-uitlegger Jonnie Boer ‘overgenomen’. En François
Geurds van Ivy preekt tegenwoordig Gaggenau.
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46 | Downdraft

ONTWERPEN Twan Swanenberg van Culimaat gaat sinds kort een
stapje verder dan maatwerk. Een dealernet geeft hem meer vrijheid om te
zoeken naar wéér nieuwe creatieve invallen.

38

werkt het wel?

STAND VAN ZAKEN Het werkblad en de spoelbak: een noodzakelijke
tweeëenheid die de basis vormt van elke keuken. Een blik op het aanbod
in verschillende materialen.
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TECHNIEK Wie geen afzuigkap wil zien, kiest voor downdraft. Daar
zit slimme techniek achter, die door verschillende fabrikanten goed is
uitgewerkt. Maar werkt het nou eigenlijk wel?

50

OVERZICHT Het actuele aanbod van downdraft-afzuigunits in overzichtelijke tabelvorm.

Twan Swanenberg | 34
maatwerk in een dealernet

52

VRAGEN Meer ondersteuning, keuzevrijheid en vooral het kweken van
vertrouwen. Daarmee gaat de werkbladenwereld het redden, vindt André
Kroeze van Kemie.
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OLGA KUIPER over de honderdduizend vragen die gesteld moeten
worden.
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