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combistoom kan alles

17 | Kuchenmeile
wie is waar langs de A30?
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3 VOORWOORD
7 NIEUWS
12 DESIGNER Ze maakten apparaten voor Sub-Zero/Wolf, en opvallend mooie
kranen. Maar dat is niet waar Michael Lammel en Bertrand Illert van wakker
liggen. Met hun designbureau NOA stappen ze liever de toekomst in. Om hun
klanten te inspireren én te laten voortbestaan.

17 BEURS Nog even en de keukenwereld zet weer koers naar NoordrijnWestfalen. Naar de Küchenmeile, waar alles vertrouwd en toch altijd weer een
beetje anders is. DVK zet op een rij waar je iedereen kunt vinden. Ook met de

27 | Red Dot Awards
gaan hun eigen weg

traditionele poster.

18 APPARATUUR Niks mis met het assortiment van Bosch, maar de showroom
in Hoofddorp was niet de spannendste van het Inspiratiehuis. Daar is iets aan
gedaan. Meer overzicht en beleving tillen het merk een stuk omhoog.

21 FABRIKANT Een zwarte Quooker, zat de wereld daar op te wachten? Jazeker.
Want zwart moet, en de kokendwatertovenaars in Ridderkerk wisten dat
spannend te presenteren.

22 FABRIKANT In een stukje van Italië waar Prosecco de boventoon voert,
maakt Barazza de mooiste werkbladen en apparaten van staal. Daar wordt
gevouwen, gepolijst en op maat samengesteld. Ook voor Nederland.

24 APPARATUUR De studioLine van Siemens gold al een paar jaar als topdesign. Maar het kon nog iets mooier. En vooral uitgebreider. Natuurlijk met
wat meer zwart dan er al was.

27 AWARDS De Red Dots leverden deze zomer weer veel moois en interessants
op. De jury lijkt iets eigenzinniger te worden en laat zich minder gelegen liggen
aan de collega's van de iF.

34 ONDERNEMEN Wie met een formule werkt, heeft minder zorgen. Maar ben
je dan nog wel echt ondernemer? Jazeker, zegt Hein van Baalen. Juist dan kun
je het verschil maken.

36 PROFIEL Bulthaup verrast al decennialang met grote regelmaat de keukenwereld. De geschiedenis en het heden van een keukenbouwer met een plan.

38 ONTWERPEN Zelf maakt ze geen keukens, de interieurarchitect Doret
Schulkes. Wel heeft ze er een brede en praktische kijk op, die ze onlangs vastlegde in een boek. Ze vertelt over haar wetten om prettig te leven en te koken.

43 STAND VAN ZAKEN Scharnieren, laden en indelingen: de kleinste deeltjes
van elke keuken, maar net zo onmisbaar als fronten en stollen. Het nieuwste op
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keukenmaker met een plan

de markt bij elkaar gebracht.

46 TECHNIEK De combi-stoomoven heeft definitief gewonnen. Bijna alles kun
je ermee. En het aantal snufjes om dat nóg makkelijk te maken is opnieuw
gegroeid.

50 SANDRA KINSBERGEN vraagt zich af of keukenconsumenten soms té
kritisch zijn.
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