Loto is een fijn, elegant lampje van
Modoluce dat vooral in groepjes van
drie of meer exemplaren boven de
eettafel een bijzonder effect geeft.
www.modoluce.com

Onder redactie van Eva Schaap. Met medewerking van Rudy Jacobse | www.jouwkeuken.nl

Keuken Venus van Snaidero
Ontwerper Paolo Pininfarina
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Italiaanse auto’s en keukens hebben meer
gemeen dan je denkt. Schoonheid, kwaliteit,
stijl en vakmanschap, om maar eens mee te
beginnen. Pininfarina is nog zo’n gemene
deler. Dit Italiaanse bedrijf is voornamelijk
bekend geworden met de auto-ontwerpen
voor Ferrari, Fiat en Alfa Romeo. Paolo
Pininfarina (1958) legt zich ook toe op het
ontwerpen van keukens voor het Italiaanse
Snaidero. Dat zijn ontwerpen beïnvloed worden door auto’s, zie je meteen: glimmend
Ferrari-rood, aerodynamische belijningen en
ronde vormen. Het is bijna alsof keuken Venus niet geïnstalleerd is maar
naar binnen racete en toevallig in de keuken parkeerde. De ronde vormen
die Pininfarina’s eerdere ontwerpen voor Snaidero kenmerken, zie je ook
terug in keuken Venus. Maar in tegenstelling tot zijn keuken Ola is het
aanrechtblad van Venus juist heel dun. Overigens hoeven degenen die iets
minder gecharmeerd zijn van een rode auto in de keuken zich geen zorgen
te maken. Venus is ook verkrijgbaar in zwart, donkerblauw, wit, gebroken
wit, geel en houtlaminaat. Snaidero en Pininfarina hebben bovendien niet
alleen aan de keuken gedacht. Kasten, kranen en de afzuigkap zijn in
bijpassende stijl verkrijgbaar.

‘Een ontwerp is pas goed als het ook praktisch is. Optimale functionaliteit
bereik je echter alleen met een goed ontwerp.’ Paolo Pininfarina
Paolo Pininfarina werd in Turijn geboren. Voor hij bij het familiebedrijf ging
werken, was hij in dienst van Caddilac in Amerika en Honda in Japan. Hij
staat sinds 1987 aan het hoofd van de designafdeling van Pininfarina. Met
de keukens Ola en Venus voor Snaidero won hij de Good Design Award.
www.snaidero.it | www.pininfarina.it

Fluitkeels

De Amerikaanse ontwerper en architect
Michael Graves (1934) maakte naam
met zijn ontwerp voor de uitbouw van
het Whitney Museum of American Art
in New York maar kennen wij vooral van
deze beroemde fluitketel. Sinds 1985 is
het een van Alessi’s bestverkopende
producten. De heruitgave is nu overal
verkrijgbaar. Handvat en vogeltje zijn
in verschillende kleuren beschikbaar.
www.michaelgraves.com
www.alessi.com

Collectie in Rood
Lagostina heeft onlangs La Collezione Rossa uitgebracht.
De pannen in deze set zijn gemaakt van edelstaal en aluminium
en worden opgebouwd uit drie lagen (de aluminiumlaag zit tussen
twee lagen edelstaal). Dat zorgt voor gelijkmatige warmteverdeling en een perfect kookresultaat. De mooie rode kleur is ontstaan door de toevoeging van kleurpigment aan het robuuste
edelstaal waardoor de pannen kleur- en krasvaster zijn. Welke
pastasoort of saus je ook wil maken, in een handomdraai zijn ze
perfect bereid. La Collezione Rossa is verkrijgbaar bij de gespecialiseerde kookwinkel. www.lagostina.nl
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Vogelvlucht
Diamantini en Domeniconi nemen het
allemaal niet zo serieus: een ontwerp
moet plezieren en de ruimte wat
extra’s geven. Deze klok Freebird is
het resultaat van een samenwerking
met Fabrica, de creatieve studio van
kledingmerk Benetton. De ontwerpers
van Fabrica hebben het vogeltje van
de traditionele koekoeksklok een
vaste plek gegeven. www.fabrica.it |
www.diamantinidomeniconi.it

Fantastic
Plastic

Kunstof meubelen goedkoop of alleen voor in de
tuin? Absoluut niet. Tenminste, als de producten
maar van Italiaanse makelij zijn. Magis maakt
bijvoorbeeld mooie meubelen en accessoires van
hoge kwaliteit met gerenommeerde ontwerpers als
Marcel Wanders en Stefano Giovannoni. Stoel Vanity
van Giovannoni is een mooie verschijning in keuken
en eetkamer. www.magisdesign.com
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