inhoud

56 | Profiel
Boffi, de bijzonderste

14 | Michele Marcon
prijs en esthetiek

3 VOORWOORD
7 NIEUWS
14 	DESIGNER Voordat Michele Marcon begint met schetsen, praat hij eerst
uitvoerig met marketing en productie. Zo werd zijn Hera voor Snaidero een
verkoopbare keuken, mét Italiaanse esthetiek.

18 	BEURS In april stroomde Milaan weer vol met designtoeristen. DVK vond
veel vernieuwingen en creativiteit op de Eurocucina en doet met twaalf
pagina's verslag.

30 	FABRIKANT Kemie opende in Helmond een imposant gebouw. Een nieuw
huis voor de steenspecialist, gebouwd op de groei.

32 	FABRIKANT Je hoeft niet ver naar het zuiden om totaal andere, zuidelijke
keukenconcepten te zien. Bij Obumex begint dat genoegen al in Gent.

34 	APPARATUUR Anton Seggelinck en Hans ter Weele zijn oude vrienden
en collega's. Samen verrassen ze de keukenbranche met bijzondere keuken
apparaten.

36 	FABRIKANT Graniet is een van de mooiste materialen voor het werkblad,
maar de oorsprong is niet onomstreden. Arte trekt zich het lot aan van Indi
ase kinderen.

38 	CONGRES Meer informatie over het niet te missen DVK/DVW-congres op
25 juni in Eindhoven. U kunt er nog bij!

41 A
 WARDS De jury van de iF Design Awards keek ook dit jaar weer met een
brede blik naar de keukenwereld. DVK maakte zoals altijd een eigen selectie

70 | 
Techniek
vaatwasser wordt beter

uit de winnaars.

48 	STARCHITECT In het werk van Rem Koolhaas komen veel rode draden
samen. Over steden, samenlevingen en het gelukkig maken van mensen.

54 O
 NDERNEMEN Waarom was franchising ook alweer een goed idee? Hein
van Baalen vsat de voordelen samen en laat de succescijfers zien.

56 P
 ROFIEL Een van de meest vooraanstaande Italiaanse merken uitvoerig
belicht: Boffi en zijn topdesigners van toen en nu.

60 O
 NTWERPEN Ruud Philipsen zegt soms nog steeds ‘Varenna’. Zo sterk
zijn zijn ideeën verweven met het Italiaanse merk dat sinds kort alleen nog

48 | 
Starchitect
Rem Koolhaas en de stad
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60 | Ontwerpen
Ruud Philipsen en Italië

Poliform heet.

65 S
 TAND VAN ZAKEN Een overzicht van het aanbod in vrijstaande fornui
zen, met gas en stroom als warmtebron.

70 T
 ECHNIEK Vaatwassers bestaan inmiddels al meer dan 130 jaar. Toch is er
ook de laatste tijd er nog veel aan gesleuteld.

74 SANDRA KINSBERGEN over het belang van focussen op één merk.
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