inhoud
14 | Alberto Alessi
Keukens en kleine dingen

Techniek | 50
Groot koelen, toch zuinig?

28 | Showroom
SieMatic trekt het land in

3 VOORWOORD
7 NIEUWS
14 DESIGNER Zijn vader begon ermee, Alberto Alessi maakte het merk wereldberoemd. Vooral met sierlijke, karakteristieke gebruiksvoorwerpen die een
complete cultuur vertegenwoordigen. Maar ook met keukens, ontworpen door
grote namen.

18 APPARATUUR ‘Pianos’, noemen de Fransen hun imposante fornuizen. Dat
klinkt naar meer dan techniek, en bij Lacanche maken ze er inderdaad echt
kunst van. DVK reisde naar de Bourgogne om te zien hoe robots en mensen dat
samen voor elkaar krijgen.

22 AWARDS Europa heeft zijn begeerlijke designprijzen, maar de Amerikanen
doen ook mee. De palmares van de Good Design Award doen je doordenken
over cultuurverschillen én overeenkomsten.

24 APPARATUUR Geen designrevolutie dit jaar bij AEG. Wel werden de dealers
in januari getrakteerd op een paar welkome verfijningen in het assortiment. En
op geurige broodjes met een beetje stoom.

26 SHOWROOM SieMatic zet zijn zegetocht voort. Na het openen van de
Flagship Store in Amsterdam komen er nu overal in het land zaken waar het
merk zijn nieuwe filosofie laat zien. We gingen kijken bij Marc Hermans in het
Limburgse Stein.

28 AWARDS Geen Living Kitchen dit jaar, wel de Interior Innovation Awards.
Die nu ‘Iconic Awards’ heten. Een overzicht van de Keulse onderscheidingen
op keukengebied.

30 APPARATUUR Bosch heeft dit jaar de leiding bij het BSH-concern als het
gaat om nieuwigheden. Verstandige zet: de inbouwovens zijn er nu ook in het

32 | Franchising
Samen in je eentje

zwart. En de koﬃe is nóg lekkerder.

32 ONDERNEMEN Een keukenspeciaalzaak begin je niet meer in je eentje. Wat
zijn de mogelijkheden in de wereld van samenwerking en franchise? De eerste
aflevering van een serie over samen ondernemen in de keukenbranche.

34 PROFIEL Bij Zeyko werken ze liever niet met grote namen op designgebied.
Daar hebben de directeuren genoeg keukenbloed om zélf bijzondere dingen te
bedenken. En er langjarig mee aan de top te blijven.

38 ONTWERPEN Bouwen jonge mensen andere keukens dan de oudere generatie? Als het aan Frans Pahlplatz en Yoran Hensel ligt wel. Op bezoek bij de
nuchtere ontwerpers van Eginstill, die liever niets weggooien.

Ontwerpen | 38
Eginstill houdt
niet van weggooien

43 STAND VAN ZAKEN Het laatste nieuws over spoelbakken en kranen op de
Nederlandse markt. Praktische oplossingen en verfijnd design.

50 TECHNIEK De dikke Amerikaan is een huisvriend geworden in veel Nederlandse keukens. Ook daar wordt veel ontwikkeld om deze kloeke koel/vrieskasten energiezuiniger, praktischer en nóg mooier te maken.

54 OLGA KUIPER ziet wat de keukenverkoper allemaal moet doen voor z'n klant.
En pleit voor helderheid in wat dat moet kosten.
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