inhoud
14 | Morten Bo Jensen
de man van zwart

38 | Profiel
Snaidero van toen tot nu

Techniek | 54
kooklucht moet omlaag

3 VOORWOORD
7 NIEUWS
14 DESIGNER Morten Bo Jensen ontwerpt voor het Deense Vipp allerlei klein
spul met veel karakter. En ook een keuken, in alle kleuren als het maar zwart is.
Portret van een zorgvuldige koﬃeliefhebber.

18 BEURS Keukens moeten makkelijker, vinden veel van de fabrikanten die op
de IFA in Berlijn hun nieuwslieten zien. Elektronica helpt, maar er kan nog
meer.

20 BEURS De Nederlandse keukenbranche was in september weer zo goed

Ontwerpen | 42
praten met een tablet
20 | Küchenmeile
Nederland schittert met keukens

als compleet aanwezig in Noordrijn-Westfalen. De jaarlijkse Küchenmeilereportage, overzichtelijk op alfabet.

28 APPARATUUR Rustig wachten ze bij Atag de ontwikkelingen in connected apparatuur nog even af. Om straks te verrassen met toepassingen waar
niemand anders aan dacht.

30 BEURS Kortrijk doet zijn naam eer aan door altijd de rijkste keukens te laten
zien die er in ons stukje van de wereld gemaakt worden. Een rondgang bij de
creatieve zuiderburen, óók alfabetisch.

34 ONDERNEMEN Aflevering vier in de serie over franchising. Zakendoen
blijft mensenwerk en dat vraagt om structuur.

36 AWARD De GIO's, de Nederlandse prijzen voor Goed Industrieel Ontwerp,
gaan lang niet alleen over keukens en interieur. Quooker was kampioen, maar
wij keken nog wat verder.

38 PROFIEL Snaidero is zo'n Italiaans keukenmerk met veel verschillende en
toch altijd karakteristieke producten. Het bedrijf doorgelicht van 1946 tot nu.

42 ONTWERPEN Joep Verheijen praat graag met zijn klanten terwijl hij op z'n
tablet de grondslag legt voor het ontwerp. Een man van grote lijnen, die let op
gevoel en intonatie.

47 STAND VAN ZAKEN Werkbladen en spoelbakken, de basis van elke keuken.
Het aanbod van de belangrijkste leveranciers op een rij.

54 TECHNIEK Inductie met geïntegreerde afzuiging: het is de grote mode. Er
komt heel wat techniek in het corpus terecht. En soms ook heel wat water.

58 SANDRA KINSBERGEN vertelt hoe je groot kunt worden door klein te
blijven.
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