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14 | Borek Sipek
en het zondagsgevoel
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VOORWOORD
NIEUWS
DESIGNER Op zondag aten ze bij Borek Sipek vroeger in de mooie
kamer, waar alles beter smaakte. Dat zondagsgevoel probeert hij nu te
verlengen. Barok met grandeur is zijn toverformule.

18

PROJECT Hoe ga je als leverancier om met een ervaren keukenkoper,
die ook nog eens een noodzakelijke paal van rvs in het midden van de
ruimte heeft staan? André Barthen loste het op met humor en creativiteit en maakte er een echte gevoelskeuken van.

22

FABRIKANT Het tegelwerkblad kwam en ging, want het was allesbehalve perfect. Kemie laat nu zien dat keramische bladen met de huidige
stand van de techniek heel goed mogelijk zijn.

24

SHOWROOM Waar Rotterdam verandert in Capelle, verkoopt HarmJan Bosman Varenna-keukens. Rivium is er voor de klant die het liefst
met zijn binnenhuisarchitect binnenkomt.

27

BEURS De Küchenmeile zal half september weer voor een stroom
nieuws zorgen. Maar die positie staat onder druk door de opkomst van
Keulen. Een voorbeschouwing, én een handige poster met plattegrond.

32

ONTWERPEN Richard Hutten bekroont zijn jonge ontwerperscarrière
nu al met het inrichten van een groot eigen huis. Het verhaal van een
onafhankelijk designer die het vak leerde op de harde manier.

36

40 | Kokendwaterkranen

STAND VAN ZAKEN Keukenverlichting stelt speciale eisen aan comfort en techniek. De led is alomtegenwoordig door zijn vele voordelen
boven klassiek en halogeen. Toch is de techniek nog niet helemaal af.

comfort en veiligheid

40

TECHNIEK Kokend water uit de kraan: achter Quooker schaarde zich
een rijtje concurrenten die allemaal hun eigen manier hebben om dit
gemak op een veilige manier te verwezenlijken. Hoe werkt het en waar
zitten de verschillen?

32 | Richard Hutten
bouwt ook voor zichzelf
4
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44

OVERZICHT Het complete aanbod van kokendwater- en combikranen

46

VRAGEN aan Allmilmö-agent Leon Hoegen, die design vooral ziet als

48

OLGA KUIPER vult de koelkast in de hoop dat ze niets hoeft weg te

in een handzaam schema.

Showroom | 24
het huis van Varenna | 24

de kroon op duurzaamheid.
gooien.
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