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3 VOORWOORD
9 NIEUWS
14 	DESIGNER Carlo Colombo werkt aan een derde keuken voor Poliform, na
Twelve en Trail. Hoe die gaat heten is nog niet duidelijk. Wel hoe deze archi
tect te werk gaat: creativiteit in een vliegtuigstoel.

18 	BEURS Iedereen vroeg zich af hoe lang Living Kitchen zich nog zal hand

14 | 
CARLO COLOMBO
opnieuw bezig voor Poliform

42 | Profiel
de iconen van KitchenAid

haven naast Eurocucina. Toch was er in Keulen genoeg interessants te zien.

24 	APPARATUUR Als merk is Electrolux nu definitief verdwenen uit Neder
land. Maar de Zweden zetten vol in op gemak en vernuft bij AEG en Zanussi,
zo bleek tijdens de eerste huisshow van dit jaar.

26 	FABRIKANT Temidden van een handvol andere creatieve merken vond
Cosentino een prettige plek in het Broeinest te Amsterdam. Tijd om die ver
schillende soorten kunststeen eens goed op een rij te zetten.

28 	AWARDS De Iconic Awards horen bij Keulen, en leverden ook nu weer een
rijke collectie prijswinnende ontwerpen op. Waaruit DVK een selectie maakte.

30 	APPARATUUR Boretti voelt zich helemaal thuis in zijn nieuwe onder
komen. En heeft nu een breed overzicht van zijn collectie vol Italiaanse

46 | Ontwerpen
Jacco Bakker,
de man van hout
58 | Techniek
de stoomoven blijft

warmte, die een groot Nederlands publiek aanspreekt.

32 	AWARDS De Verenigde Staten hebben al decennia hun eigen designprijzen
in de vorm van de Good Design Awards. De jury daar kijkt heel goed naar
Europa, zo blijkt uit onze keuze.

34 	STARCHITECT Hij wordt afwisselend bewonderd en verguisd:
Frank O. Gehry, de Amerikaanse architect voor wie rechte lijnen niet vanzelf
sprekend zijn.

40 	ONDERNEMEN Hoe kom je als keukenondernemer aan goed personeel?
En vooral: hoe zorg je dat je die toppers in je zaak vasthoudt? Goede raad van
Hein van Baalen.

42 	PROFIEL Die wereldberoemde mixer was nog maar het begin. KitchenAid
laat voortdurend van zich horen met opmerkelijk eigen design. Een overzicht
van het vroeger en nu van dit Amerikaanse concern.

46 	ONTWERPEN Jacco Bakker maakt keukens van vooral hout met een eigen
twist en heeft daar veel succes mee. Het liefst zou hij zelf achter die zaagtafel
blijven staan.

51 	STAND VAN ZAKEN Talloze mogelijkheden om het water in en weer uit
de keuken te krijgen: een overzicht van het huidige aanbod in spoelbakken en
kranen.

58 	TECHNIEK De stoomoven blijft en de apparatenbouwers zijn in de wolken.

18 | 
Living Kitchen
high-end in Keulen
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De consument heeft wel voortdurend voorlichting nodig over de vele moge
lijkheden.

62 	SANDRA KINSBERGEN over wat je in het leven wilt bereiken en hoe dat
moet. En hoe het soms nog beter is om dat even te vergeten.
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