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38 | Woonbeurs
Een primeur
en een grensgeval
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VOORWOORD
NIEUWS
DESIGNER Pietro Arosio vond al lang geleden de compacte keuken uit.
Zijn ideeën werden werkelijkheid in Snaidero’s Board. Niet het eind-

14 | Pietro Arosio
de uitvinder van compact

resultaat, eerder een begin.

18

PROJECT Het begon met een hevig verlangen naar Wolf en Sub-Zero.
Paul van de Kooi bouwde daar een smakelijke en praktische prachtkeuken omheen in een Bussumse villa.

22

BEURS Terug van de Küchenmeile is het tijd om na te denken over de
functie van zo’n verspreide beurs. Want het meeste nieuws was er in
Milaan of komt er in Keulen.

34

FABRIKANT Quooker vierde zijn 25-jarig bestaan met nog altijd louter
succesverhalen. Met de Fusion gaat het Ridderkerkse bedrijf vol vertrouwen verder op zijn vernieuwende koers.

36

APPARATUUR Atag Nederland zet zijn gelijknamige topmerk een
stapje hoger in de markt. Het gaat allemaal om lekker eten, brandertechniek en opgefrist design.

38

BEURS Wat is er na de internationale beurzen nou echt in Nederland
doorgedrongen? Dat onderzocht DVK op de Woonbeurs in Amsterdam.
Een revolutie en de grens tussen minimalisme en landhuis.

40

ONTWERPEN Eric Kant brengt kwaliteitsontwerpen letterlijk naar zijn
klanten toe. Die zitten nooit ver van de deskundigen die het ontwerp tot
leven moeten brengen.

44

STAND VAN ZAKEN De twee onderdelen van elke keuken die je als
eerste ziet: werkbladen en kranen. Onmisbaar functioneel, maar in het
oog springend als designkenmerk. En relatief makkelijk te vervangen.

54

54 | Vaatwassers

TECHNIEK Ooit Amerikaanse luxe, bijna te gek voor het calvinistische
Nederland. Maar zonder vaatwasser kunnen we niet meer. Over pompen, elementen en talloze snufjes die het leven doen blinken.

evolutie van de snufjes

58

OVERZICHT Het huidige marktbeeld van de vaatwasser in tabelvorm,
met essentiële details voor de keukenontwerper.

40 | Eric Kant
4

altijd dicht bij huis
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Project | 18
De Wolf en de olifant

60

VRAGEN aan Martijn Schuurman van Alluance. Hij kookt op inductie,

62

OLGA KUIPER doet een beroep op de strijdvaardige ridder die in elke

maar verlangt terug naar gas.
keukenadviseur moet schuilen.
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