inhoud
14 | Vincent van Duysen
maakt Dada serieus

3 VOORWOORD
7 NIEUWS
14 DESIGNER Een beetje nuchterheid binnenbrengen bij een Italiaanse fabrikant van elegante designkeukens. Voor zoiets heb je een Belg nodig. Vincent
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Van Duysen is nu creatief directeur van Molteni&C, de maker van Dada-keukens.

30 | Fabrikant
nieuw elan voor Keller

18 BEURS Living Kitchen in Keulen miste een paar grote namen, maar was in
januari toch goed voor een overstelpende hoeveelheid indrukken. Orde in drie
hallen vol keukens en apparatuur, alfabetisch op merk, en met een algemene
indruk die blij maakt.

28 APPARATUUR Eenvoud is het kenmerk van de ware keukenapparaten, vinden ze bij AEG. De consument wordt beter dan ooit geholpen bij het bedienen
van geavanceerde ovens. En hoeft niet meer zo diep te bukken bij het leeghalen
van de vaatwasser.

30 FABRIKANT Ooit was Keller een degelijke fabrikant van een tikje saaie
keukens. Na een reeks bedrijfseconomische gebeurtenissen is het assortiment
een stuk spannender geworden. Mede dankzij Nanne Schuiveling, die handig is
met het toepassen van trends.

32 AWARDS Altijd de eerste van het nieuwe jaar: de Iconic Awards van de
IMM in Keulen. De belangrijkste onderscheidingen in de keukensector gingen
natuurlijk naar Duitse en Oostenrijkse fabrikanten.

36 SHOWROOM Niemand koopt een auto zonder een proefrit. Met een keuken
zou je dat ook moeten doen, vinden ze bij Van Hoecke in Zaltbommel. Alleen
zo kom je erachter of alles ergonomisch echt in orde is.

38 AWARDS De Amerikanen hebben al sinds 1950 hun eigen Good Design

18 | Living Kitchen
drie hallen vol nieuws

Award. Sommige uitverkorenen zijn keukens en apparaten die we hier goed
kennen. Vooral de Italianen vallen in de smaak in het land van Eames.

40 APPARATUUR Het was even wennen na de herschikking van merken onder
de Whirlpool-vlag. Nu staan ze allemaal netjes op hun plaats, in de markt en in
de Bredase showroom. Bij allemaal is wel iets nieuws te melden.

42 ONDERNEMEN De vijfde afevering van onze serie over de ins en outs van
franchising. Hoe los je onderling problemen op? Blijven praten!

44 PROFIEL DVK is aan zijn tiende jaargang begonnen, en kijkt voor één keer
naar zichzelf.

50 ONTWERPEN Michiel de Zeeuw leerde van Jan des Bouvrie het belang van
balans in een ruimte, nog voordat er meubels staan. “Eigenlijk zou je bij de

Ontwerpen | 50
balans in de ruimte | 50

apparaten moeten beginnen.”

55 STAND VAN ZAKEN Het nieuwste in het aanbod van spoelbakken en
kranen.

62 TECHNIEK Zachtjes garen in een plastic zakje. Vroeger ging dat in een bak
met water en een goede thermostaat. De stoomoven blijkt een ideale manier
om deze kooktechniek bij de consument te krijgen.

66 SANDRA KINSBERGEN over bedreigingen op het internet: altijd aangifte
doen!
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