inhoud
14 | Andrew Hays
nieuwe toekomst voor Poggenpohl

3 	VOORWOORD
7 NIEUWS
14 	DESIGNER Andrew Hays zette in Londen de toekomst neer voor Poggenpohl. Zijn achtergrond in architectuur en theater leidt tot spannende nieuwe

Techniek | 54
inductie wordt
steeds comfortabeler

opvattingen. Hij herdefinieerde de provisiekast tot een rij glazen kubussen, en

18 | Showroom
Britse kwaliteit op de
grens van landhuis

voorziet ook in een aangename dinercultuur.

18 	SHOWROOM Het lijkt op landhuis maar het is het niet: het Britse Neptune
maakte een kwaliteitskeuken op de grens van twee werelden. Wie kan schakelen in een Aston Martin, wil ook koken in de Limehouse.

22 	BEURS Apparaten die met elkaar praten, dat zou de toekomst moeten zijn.
Hoe dat moet gebeuren, ligt nog niet helemaal vast. Op de IFA in Berlijn klonken in elk geval nog veel verschillende talen.

24 	BEURS Küchenmeile is een begrip, met of zonder Holland Haus. Het was dit
jaar vooral de kans om goed te kijken naar wat in Milaan was weggevallen in de
veelheid van nieuws. En natuurlijk om eens bij te praten.

32 	APPARATUUR Al een paar jaar worden Bauknecht en Whirlpool verbeeld
door een goed uitziende meneer en een dito mevrouw. Die twee hebben wat
met elkaar, blijkt uit de groeiende uitwisseling van ideeën tussen de merken.

34 	APPARATUUR Een AGA-fornuis is enorm en vraagt om een flink huis eromheen. Maar er is nu ook een kleintje, waarin alle aparte trekjes van het merk
behouden zijn. Wie het ziet, wil maar één ding: hébben.

38 | Biennale Interieur
weldadige luxe in Kortrijk

Nanne Schuiveling | 44
het einde van het vierkant

36 	APPARATUUR In Duiven werden drie showrooms verbouwd en smaakvol
ingericht met de nieuwste snufjes van Atag, Pelgrim en Etna. Het Nederlandse
merkentrio gaat goed mee met z’n tijd.

38 	BEURS Eens in de twee jaar kun je naar Kortrijk om weer vertrouwen te
krijgen in schoonheid, creativiteit en luxe. Op de Biennale Interieur loop je
kilometers op tapijt, zonder ook maar één betontegel tegen te komen.

43 	BEURS Het volgende hoogtepunt in de keukenwereld wordt Keulen. Een
vooruitblik op wat vooral een feest lijkt te worden, waar het publiek veel meer
kan dan alleen maar kijken.

44 	ONTWERPEN Voor interieurarchitecte Nanne Schuiveling hoeft de keuken
geen grenzen te hebben. En zeker geen rechte. Met het potlood in de hand
praat ze over de terugkeer naar rond.

48 	STAND VAN ZAKEN Werkblad en spoelbak vormen het onmisbare hart van
elk keukenontwerp. Een overzicht van wat er in Nederland wordt bedacht en
gemaakt.

54 	TECHNIEK We zijn er al helemaal aan gewend: de inducteplaat als beste
manier om zuinig en economisch te koken. De fabrikanten ontwikkelen steeds
meer technieken om het ook nog handig en leuk te maken.

58 	DIT BETEKENT DESIGN VOOR Mark Iesberts, die het prikkelen van de
consument ziet als belangrijke voorwaarde om keukens te kunnen verkopen.

60 	OLGA KUIPER pleit voor het bundelen van kennis, want samen kun je zo veel
meer.
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