inhoud
18 | Project
Sprookjeskeuken met ruimte

14 | Maciej Karpiak
Pools functionalisme
3 VOORWOORD
7 NIEUWS
14 DESIGNER Bij Maciej Karpiak ging het licht aan toen hij voor het eerst
Bulthaup en Boﬃ zag. Met die inspiratie ging hij zijn eigen kant op. Met veel
oog voor techniek en tijdwinst in het bestaan.

18 PROJECT In de schaduw van het sprookjespark liet een ouder stel in
Kaatsheuvel de hele benedenverdieping verbouwen. De keuken kreeg een veel
betere plaats met vooral meer licht en ruimte.

23 BEURS Geen Holland Haus meer, wel nog steeds een Küchenmeile om niet te
missen. We wijzen de weg, ook weer met de traditionele dvk-plattegrond.

24 APPARATUUR Bertazzoni maakt zijn fornuizen al heel lang met dezelfde
filosofie: mooi en degelijk, met de menselijke maat als uitgangspunt. Bij
KitchenTech in Velp werken ze ook graag zo.

40 | Techniek
Magnetron is nu
regelbaar

26 SHOWROOM SieMatic haalt diep adem om zijn merknaam weer te
krijgen waar die zijn moet: bovenaan. In Amsterdam kwam daarom een
adembenemende showroom aan het Vondelpark.

28 AWARDS Alle Red Dots van 2014 voor de keukensector op een rij. Het beeld
is divers maar inspirerend.

Showroom | 26
SieMatic zit op stand

34 FABRIKANT Na twintig jaar verving Ikea z’n hele keukenassortiment.
Goedkoop, inderdaad. Maar de nieuwe Metod moet je als keukendesigner wel
serieus nemen.

35 STAND VAN ZAKEN Het actuele aanbod van koelvriescombinaties kan
overweldigend overkomen. DVK houdt het hoofd koel en zet ze op een rij.

40 TECHNIEK Wat kan de magnetron wat hij vroeger niet kon? Het vermogen

Awards | 28
Red Dots, ook met humor
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regelen, bijvoorbeeld. Een frisse blik op een veel verguisd maar onmisbaar
keukenapparaat. Met een overzicht van het aanbod.

44 DESIGN Nieuwe vragen over de essentie van design, gesteld aan Vincent
Hofstee van Atag.

46 OLGA KUIPER heeft een recept tegen de angst en dat heet liefde.
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