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DESIGNER Voor Gabriele Centazzo is duurzaamheid meer dan een
profijtelijk modeverschijnsel. Met zijn ecologisch design haalt hij bovendien het ambachtelijk vakmanschap terug in de keukenindustrie.
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PROJECT Een zeer professioneel fornuis moest er komen bij de
Auberge van Boxtel. Het kwam uit België, waar Maes Inox krachtige

14 | Gabriele Centazzo
vecht voor het ambacht

Bulthaup | 32
de beste buren 27

inductie temt in een kachel met ronde hoeken.

22

SHOWROOM Dat kan anders, dacht Raymond Engelbertink van Au
Four in Hoensbroek bij het zien van de eeuwige beursopstellingen.
Anders werd het in zijn showroom, waar bekende merken een nieuwe
sfeer krijgen.
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BEURS De biënnale Interieur in Kortrijk is compact, sfeervol en aardig
vernieuwend. Een verkenning van Vlaamse schrijnwerkers, het toppunt
van luxe en Duitsers die zich er thuisvoelen.
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FABRIKANT Franke is specialist in het vervormen van rvs. Na lange
ervaring maken ze in Helmond in één klap het perfecte aanrechtblad
met spoelbak. En denken ze na over de intelligente spoelkast.

24 | Kortrijk
feest van luxe
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BEURS Smaak en wansmaak stonden dichtbij elkaar op Abitare il
Tempo in Verona. Daartussen was veel te vinden voor de speciaalzaak
die iets speciaals zoekt.
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SHOWROOM Bulthaup in Zwolle verhuisde onlangs naar een historisch pandje tegenover de sterrenzaak Librije’s Zusje. Met veel aandacht

Dosis Keukens | 38
gebruikt de ruimte | 38

voor detail en accessoires bloeit de showroom als nooit tevoren.

34

BEURS Een paar jaar geleden gaf niemand een cent voor Living
Kitchen. Nu is de Keulse beurs herboren, met veel van wat de Duitse
keukenwereld te bieden heeft. Er is zelfs nieuws voor opgespaard.

38

ONTWERPEN Jos de Knegt en Michel Dumoulin hulden zich in een
inspirerend pandje in Waalwijk en brengen nu hun klanten op veel

46 | Teppan yaki
grillen op staal

nieuwe ideeën. Dosis Keukens zoekt wat die klanten éigenlijk zoeken.
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STAND VAN ZAKEN In de keuken wordt hoe langer hoe meer gewoond. Een tafel en stoelen zijn tegenwoordig onmisbare onderdelen.
Het laatste aanbod van de keukenbewuste meubelmakers.
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TECHNIEK Teppan yaki is Japans, maar de ijzeren grillplaat komt
eigenlijk uit de Amerikaanse hamburgercultuur. Wat is er nodig om zo’n
gloeiend stuk staal bruikbaar te maken? Compleet met een overzicht van
het huidige aanbod.
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VRAGEN over design beantwoord door Jan Hogerbrugge, die deze
maand met pensioen gaat als directeur van Dekker Zevenhuizen.
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OLGA KUIPER over de kracht van overleven.
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