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Eurocucina | 22
op zoek naar | 22
eeuwigheidswaarde 220

14 | Herbert Schultes
de erfgenaam van Bulthaup
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VOORWOORD
NIEUWS
DESIGNER Herbert Schultes heeft een moeilijke taak bij Bulthaup: op
hoog niveau voortbouwen op de nalatenschap van Otl Aicher en tegelijk
vernieuwend bezig zijn. Het lukt hem, en hij vertelt hoe.

18

PROJECT Remmelt van der Wal ontwierp een lichte en luchtige villakeuken vor een kinderrijk en actief gezin in Groningen.

22

BEURS De koplopers, de stilstaanders en de achterblijvers worden
gescheiden in een uitgebreide analyse van het keukenaanbod op en rond
de Eurocucina 2012.

31

PRODUCT Messen, kruiden, iPads en contactdozen: alles onzichtbaar
en toch bij de hand. Na Engeland mag nu Nederland aan de S-Box.

32

APPARATUUR Ook de consument is nu ingewijd: Itho wordt Novy.
Een internationaal huwelijk van specialisten in luchtbehandeling, die
allebei afzuigtechniek zeer serieus nemen.

34

APPARATUUR Apparatenbouwer BSH zet in op virtuele beelden
tijdens het ontwerpproces. Goed afgekeken van de buren bij de Duitse
auto-industrie.
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48 | Combistomers

ONTWERPEN Piet Hein Eek – van dat sloophout – is een eco-ontwerper. Wel een met een scherp oog voor commercie met een deugdelijke
filosofie.

40

het kan niet fout

STAND VAN ZAKEN Soms uit de mode, dan weer helemaal terug: het
vrijstaande fornuis is niet kapot te krijgen. De nieuwste ontwikkelingen
bij de fabrikanten die ertoe doen.

48

TECHNIEK De combi-stoomoven kan álles, als de eigenaar het maar
aandurft. Een blik in het binnenste van dit wonderapparaat, dat zelfs

36 | Piet Hein Eek
meer dan alleen sloophout
4
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Project | 18
een villa vol licht | 24

foutjes kan opvangen zodat er nooit iets echt mislukt.

52

OVERZICHT De nu beschikbare combistoomovens in een handig
schema, met alle relevante gegevens.
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VRAGEN met antwoorden van Marcel Crezee, directeur van Der Kreis,
die een scherp zicht heeft op de rol van de keukenadviseur.

56

OLGA KUIPER leert van een hevig judoënde zoon.
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