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14 | Brigitte Ziemann
Blanco's vrouw van staal

30 | Agent
Brandzz zoekt karakter

3 VOORWOORD
7 NIEUWS
14 	DESIGNER Brigitte Ziemann bepaalt hoe ze eruit zien, de talloze kranen en
spoelbakken van Blanco. En ook hoe ze er in de toekomst zullen uitzien. Want
de wereld gaat kleiner wonen, en dus moet het werk in de keuken op minder

Techniek | 50
Gas heeft nog niet verloren

vierkante meters.

18 	BEURS Weer een stapje verder met het ‘internet der dingen’. Op de IFA in
Berlijn zagen we het laatste nieuws in connected keukens. Een blik in de toekomst, maar eerst een kijkje in de koelkast.

20 	BEURS Alles en iedereen komt samen op de Küchenmeile, waar keukens weer
dichter naar woonkamers toe groeiden. Met aandacht voor de mode van de
dag, en voor wat altijd blijft.

28 	AWARDS Innovatie en technologie wegen het zwaarst bij de Plus X awards,
het kleinere broertje van de iF en de Red Dots. Bij de winnaars van dit jaar zitten oude bekenden en nieuwe ontdekkingen.

30	AGENT Vanuit een wonderschoon herfstlandschap in het oosten des lands

Jan des Bouvrie | 42
weg met de muren

brengt Ronald Berg Scavolini-keukens en De Dietrich-apparaten naar de Nederlandse dealer. Hij is altijd op zoek naar iets met een eigen karakter.

32 	APPARATUUR Met de Magna-ovenlijn maakte Atag een succesvolle sprong
naar de top in design. De Matrix-modellen in het segment daaronder profiteren
daar nu ook van. En nog meer nieuws uit Duiven.

34 	FABRIKANT Arclinea hoort tot de besten en de mooisten, maar de afgelopen

20 | Küchenmeile
beton en nieuwe rasters

jaren was dat in Nederland niet genoeg om het hoofd boven water te houden.
Een eerlijk verhaal over hoe dat nu wel moet lukken.

36 	AWARDS De GIO’s zijn weer terug in Eindhoven. En ze worden steeds belangrijker, deze prijzen voor het beste wat Nederlands design te bieden heeft.

38 	PROFIEL In de tweede aflevering van onze reeks over het karakter van de
grote merken: Valcucine. Waar Gabriele Centazzo al jaren in zijn eentje op
zoek is naar het ultieme in design en duurzaamheid.

42 	ONTWERPEN Jan des Bouvrie is al heel lang de grootmeester van het interieur. Nog altijd denkt hij vooral aan de toekomst. Zijn beeld van de keuken is
gezaghebbend en hij praat er graag en duidelijk over.

46 	STAND VAN ZAKEN Werkbladen en spoelbakken: het centrum van de keuken, bekeken aan de hand van het actuele aanbod van de fabrikanten.

50 	TECHNIEK Is gas op de terugweg? Gaat inductie het nu echt winnen? We
sleepten de twee partijen voor de rechter, aan de hand van de laatste technische ontwikkelingen. Hoe luidt het vonnis?

53	OVERZICHT Een handzaam schema met het aanbod in de high-end gaskookplaten op de Nederlandse markt.

54 	OLGA KUIPER vond nieuwe uitdagingen voor de keukenbranche en blikt
vanaf Curaçao alvast terug op het jaar 2015.
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