inhoud

Duurzaamheid | 37
Bosch jaagt | 30
op de grote slurpers | 30

14 | Alessandro Mendini
altijd blijven spelen
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VOORWOORD
NIEUWS
DESIGNER Alessandro Mendini koppelt daadkracht en zachtheid. Zijn
Alessi-keuken haalde de showrooms niet. Hij verklaart dat in een brede
uiteenzetting over het ontwerpproces.

18

PROJECT Een groeiend gezin in Badhoevedorp had behoefte aan meer
ruimte. De keuken kreeg de hoofdrol in een uitbouw, waar nu iedereen
zijn plek heeft.

22

BEURS De Brusselse Batibouw is er lang niet alleen voor de keukenwereld. DVK wist in de vele hallen toch opvallende nieuwigheden te
ontdekken.

24

FABRIKANT Het Duitse Schüller profileert zich sterk in betaalbaar
design. Het model next125 is een groot succes van het oorspronkelijke
familiebedrijf.

26

SHOWROOM De duurste keuken kost er tien keer de goedkoopste.
Zo heeft iedereen een goede reden om bij Intermat in Mijdrecht te gaan
kijken. En te proeven, want gekookt wordt er ook.

28

BEURS Milaan is er klaar voor, nu de keukenbranche nog. Een voorbeschouwing op de komende Eurocucina, minder spraakmakend dan
anders maar wel extra groot.

34

FABRIKANT Een nieuw scharnier voor de komende decennia: zoiets
bedenk je niet op een achternamiddag. Grass stak er zes jaar en 35 miljoen euro in.

37

APPARATUUR Milieubewust zijn we tegenwoordig allemaal wel,
maar waar is de grootste besparing te halen? BSH wijst de weg met

48 | Wokbranders

opvallende percentages.

38

niet te weinig!

ONTWERPEN Ruud van Oosterhout is een houtman bij uitstek. Met
aandacht voor zijn opdrachtgevers, maar evengoed voor het karakter van
de gebouwen die hij onder handen neemt.

42

STAND VAN ZAKEN Draaien, zwenken en glijden: het nieuwste op
het gebied van laden, deuren en indelingen. Ofwel het mechaniek dat een
goede keuken onzichtbaar beter maakt.

48

TECHNIEK De oosterse kok deed het voor en nu kan iedereen het:
wokken. Je moet alleen niet te zuinig zijn met hitte, anders wordt het

38 | Ruud van Oosterhout
respect voor oud en hout
4
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Schüller | 24
Topdesign voor | 24
een breed publiek | 24

gewoon koken.

52
54

OVERZICHT Het actuele aanbod van wokbranders, op gas en inductie.
VRAGEN Varenna's Marco de Ruiter zoekt en vindt het wezen van

56

OLGA KUIPER geeft een compacte checklist om de showroom bestand

design in details die de totale uitstraling bepalen.
te maken tegen de tand des tijds.
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