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weg met de veelvraten
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VOORWOORD
INHOUD
NIEUWS
DESIGNER Sergei Tchoban maakte Spira voor Rational. Of voor zijn
landgenoten? Een gesprek over de glimmende smaak van de Russen en
hoe ook die verandert.

18

14 | Sergei Tchoban
houdt van rond en zwart-wit

PROJECT In de keuken van Olga Kuiper in Zoetermeer wordt niet
alleen gekookt voor en door het gezin. Ook cursisten gebruiken 'm, en
dat stelt speciale eisen. De eigenares is gelukkig erg goed ingevoerd in de
keukenwereld.
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BEURS Living Kitchen toonde weer de kracht van de Duitsers en van
een paar Italianen. Maar vooral werd er duidelijk dat het aan de man
brengen van keukens transparanter moet.

28

FABRIKANT Spoelbakkenspecialist Reginox in Rijssen is kampioen
dieptrekken. Maikel Bink van PITT Cooking ontdekte dat ze daar in
Overijssel ook open staan voor vernieuwing. Samen gaan ze op avontuur
in het Verre Oosten.

30

FABRIKANT Revolutionair mag het best heten, het nieuwe materiaal
van de natuur- en kunststeenmoloch Cosentino. Dekton kan binnen én

22 | Keulen
design met uitleg

buiten. Een poging om erachter te komen wat erin zit.

32

APPARATUUR Bauknecht heeft een nieuw gezicht, met een baardje.
Maar ook figuurlijk: de nieuwste apparaten zijn strakker en smaakvoller
vormgegeven dan ooit. Zustermerk Whirlpool doet ook mee met deze
stap naar beter design.

34

APPARATUUR Een nieuwe lijn bij Electrolux, maar we zien er nog
maar een klein beetje van. De lopende assortimenten doen het tenslotte
nog prima, dus wachten ze in Alphen rustig af tot de tijd daar is.

Whirlpool | 32
vlekkeloos rvs

36

ONTWERPEN Groots en meeslepend wonen, dat is de grondgedachte
van Gay Jongen. Zijn interieurs zijn als een theater waar de bewoner zelf
zijn rol mag spelen.

41

STAND VAN ZAKEN Sexy zijn ze niet, maar spoelbakken zijn wél het
meest gebruikte element in elke keuken. Een overzicht van het actuele
aanbod van de belangrijkste leveranciers.

46

TECHNIEK Zuinigheid met vlijt heet tegenwoordig duurzaamheid. Ook
in de keuken kan steeds meer met steeds minder energie. Hoe werkt dat,

Gay Jongen | 36
ontwerpt in het groot
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en waar is het meeste te halen?

50

VRAGEN gesteld aan Lilian van Tongerlo, van Arte. Wat betekent
design, wat is er goed en waarvan te weinig?

52

OLGA KUIPER houdt een warm pleidooi voor ambassadeurs.
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