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Project | 16
nieuw design in
oude hoeve

12 | Wiel Arets
tussen kunstenaar en ingenieur
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VOORWOORD
NIEUWS
DESIGNER Als gerenommeerd architect ontwierp Wiel Arets een keuken voor Alessi, toegepast in een nieuw woongebouw in Rotterdam. Hij
is alles tussen kunstenaar en ingenieur en ontwierp ook een internationale bestekset.

16

PROJECT Een bed & breakfast-echtpaar in Leiderdorp wist wat ze wilden voor hun privékeuken in een voormalige boerderij. Sidney Barthen
hielp ze met het vasthouden van de grote lijn.

20

APPARATUUR Siemens gebruikt zijn topmodellen van de Studioline
om het wantrouwen van de dealers te bestrijden. Een gok op het hogere
segment, kracht bijgezet door een sympathieke bokskampioen.

28 | iF Awards
parade van de winnaars
Techniek | 32
plafondafzuiging:
een kwestie van rekenen

22

APPARATUUR Onopvallend gehuisvest in Oosterhout bedenkt het
familiebedrijf Wave Kitchen Products het ondenkbare in keukenafzuiging. De Van den Bergs staan nu ook internationaal in de kijker.

24

ONTWERPEN Robert Kolenik, de tovenaar van de eco-chic, heeft geen
showroom nodig, want hij rijdt naar al zijn klanten. Als die verkeerd
denken, gooit hij veel humor in de strijd.
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AWARDS De internationale designwereld deelt heel wat prijzen uit.
Vanaf nu volgt DVK het onderscheidingencircus met inspirerende overzichten. Wie krijgt wat en waarom? Dit nummer: de iF Design Awards.

32

TECHNIEK De afzuigkap moet soms bijna onzichtbaar blijven en dat
kan door hem in het plafond te laten verdwijnen. De technische gevolgen
uiteengezet, inclusief het advies om het er goed over te hebben met de
klant.

35

OVERZICHT Het huidige aanbod aan plafond-afzuigunits op de Nederlandse markt.

Robert Kolenik | 24
eco-chic met humor
4
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36

VRAGEN aan Sander van ‘t Hoen van Novy: hard aan het werk voor een

38

OLGA KUIPER ziet ruimte voor verandering én verbetering.

fris ruikende designkeuken in elk huis.
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