beurs

[2]

Boekenkast bij Rational,
geïnspireerd door
Philippe Starck [1]

Renee de Haan
Matthijs Pronker

J

[1]

Voorzichtig naar
nieuw evenwicht
Küchenmeile: een kwestie van adem inhouden

Allmilmö goes classic
in Modern Art [2]

e moet er zijn, maar het voegt eigenlijk nog wei-

Een ware trofee vonden we ook bij Allmilmö waar het

Het verlevendigt in elk geval de neutrale fronten en

nig toe als het om nieuws gaat. Zo luidt de open

bekende Modern Art met ribbel toch weer als nieuw

mag ook steeds vaker de achterwand vullen. Keramiek

conclusie van de Küchenmeile 2012. Van insidersbeurs

overkomt in een andere samenstelling. De hele show-

in grote platen is in een paar jaar tijd helemaal inge-

voor handelaren werd het met het verdwijnen van

room bleek een van de mooiste. Teleurstellend was het

burgerd en Kemie wist dit met Alno samen goed te

IMM Keulen ineens een plek waar alle Duitse en Ne-

uitblijven van de schitterende opstellingen die we van

presenteren.

derlandse fabrikanten hun nieuws konden laten zien.

Häcker mochten ervaren in Milaan. Daarvan viel in de

Maar met het succes van Living Kitchen mondt de

eigen showroom geen spoor te bekennen, maar troos-

VERVANGEN Werkbladen zijn in het algemeen het

jaarlijkse manifestatie uit in een voorportaal en daar

tende tongen melden dat het keurig staat opgeslagen.

onderdeel dat de grootste ontwikkeling heeft meege-

gebeurt meestal niet veel.

Dat werd niet gezegd bij Warendorf, waar de spannen-

maakt in de hedendaagse keuken, mede doordat ze

De locaties waar in elk geval iets van nieuws viel

de opstellingen van Philippe Starck vorig jaar al waren

praktisch en fraai moeten zijn als overbrugging met

waar te nemen waren Holland Haus, Art of Kitchens,

gereduceerd tot verkoopbaar en nu geheel ontbraken.

het zitgedeelte. Bovendien is een blad in principe ook

House4Kitchen, Area30, Gut Böckel en alle show

Alleen de balie vertoonde nog de kelkvormige poten

op termijn makkelijk te vervangen, waarmee de totale

rooms, op Eggersmann na want die zit midden in een

van de grote designer.

uitstraling van een bestaand meubel wordt opgewaar-

verbouwing. Poggenpohl had die net achter de rug,

deerd. Los in te bouwen gaspitten versterken dat nog.

ZANDKLEUREN Het wekt de indruk dat durf weer

Erbi was de topper en blijft hier het vernieuwendst, met

lernieuwste opstellingen.

opzij gezet wordt voor behoedzaamheid, in een tijd

nu een Deens procédé voor gedroogd dennenhout.

De mooiste modellen troffen we bij Rational, waar

dat een merk zich juist moet onderscheiden om niet

Bij zo’n mooi blad hoort een spoelbak die wat Blanco

wat resulteerde in een nog ruimere entree voor de al-

Onda in cajun pepper straalde als retro van de gebogen

in een domme prijzenslag te belanden. Binnen die be-

betreft best een matte tint mag hebben. De kraan kan

Het wordt een beetje een invuloefening, de jaar-

keukens zoals Ola (Snaidero), Americano (Giemmegi)

houdendheid ervaren we in elk geval een voorzichtige

verzonken worden of verwijderd dan wel juist super-

lijkse Küchenmeile langs de A30. Ditmaal in tal

en Pedini . Onda valt op door de lak die oogt als leer

koers om het eeuwige wit, zwart en grijs om te buigen

profi pontificaal in het zicht. Verlichting geeft aan

van showrooms en aparte evenementenhallen.

en de schitterende buffetkast. Zo’n keuken komen je

naar natuurlijke tinten met toevoeging van zandkleu-

alle onderdelen extra glans of een ander effect waarbij

Omdat Living Kitchen in januari te Keulen het grote

vrienden en buren echt bezichtigen. Jacob de Roo blijkt

ren en paarsgrijs.

de klanten steeds meer inzicht krijgen via duidelijke

nieuws mag onthullen, blijft het tussen Osnabrück

van dit merk niet langer de agent en tot zo lang neemt

Hout is de topper in alle soorten: gewit, gebladderd,

bedieningspanelen, zoals onder meer bij Dekker en

en Hannover vooral bij handen schudden en kleine

Peter Kok de honneurs waar voor Nederland.

glimmend palissander of ogenschijnlijk vers gezaagd.

Naber.

nieuwtjes in de marge bekijken.
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HOLLAND HOUSE Het is altijd een gezellig trefpunt,

Bauknecht stimuleert merkbewustzijn met nieuwe

het Holland Haus waar Keller, Dekker, Miele, Bau-

hulpmiddelen voor de betere verkoper, zoals een mood-

knecht en Whirlpool de laatste wetenswaardigheden

board dat leidt tot een gesprek met de klant over thuis-

etaleren. Dit keer helaas zonder Blum, waarvan de al-

komen, milieubewust leven en de waarde van Duitse de-

lernieuwste scharnieren en ladesystemen wel in de keu-

gelijkheid. Zeer elegant blijkt de iXelium-kookplaat met

kens waren terug te vinden. Meer dan voorheen is hier

pannendragers in deze afwerking, waarbij de gasvlam

door alle betrokkenen nauw samengewerkt wat zelfs

direct onder de pan blijft. In voorbereiding zijn stickers

tot een s uper-aanbieding leidt: Miele en Keller leveren

met een code waarmee de wachtende klant in de zaak

een keuken inclusief vijf apparaten en met het nieuwe

alvast kan inloggen om meer over een apparaat te weten

muzieksysteem Soundboard voor nog geen 10.000 euro.

te komen.

De klant wil immers weten waarvoor hij betaalt, zoekt

Whirlpool zet de specialist aan om niet alleen over het

altijd naar kortingen en weet dat hij met deze package

product te praten maar ook over het bedrijf zelf. Klan-

deals nergens voordeliger uit kan zijn. Er zijn meerdere

ten hebben vaak geen idee van waar een merk voor staat,

modellen en afwerkingen mogelijk en de actie loopt van

ook qua logistiek en service. Bijzonder is hier het Star-

17 december tot de paasdagen in april.

Clean-systeem waarmee de oven in 35 minuten hele-

Los daarvan hoopt Keller zijn naam sterker uit te dra-

maal schoon wordt. De panelen van de afzuigkappen uit

gen en niet als een soort vage fabrikant in de kantlijn te

Milaan zijn gerestyled naar Hollandse maatstaven en de

hangen. Het bedrijf heeft een nieuwe lakstraat waardoor

eerste apparaten van de Green Kitchen die in 2008 werd

nu 1900 NCS-kleuren geleverd kunnen worden, waarbij

geïntroduceerd, zijn nu vol in werking. De koelkast en de

voor hoogglans geen meerprijs wordt berekend. De nieu-

vaatwasser staan met elkaar in verbinding om water en

we modetint heet clay, een vergrijsd bruin. Bij Dekker is

energie te besparen. Daarmee haalt de consument een

dit ook een geliefde tint, daar buxy grey genoemd. Het

kunstig stuk techniek in huis.

[1]

bedrijf liet in een goede display zien wat de verschillende
ledlichten aan effect opleveren. Uitstekend voor de speciaalzaken, ook op het gebied van verlichting.
[2]

De Duravit-keukenbak van Philippe Starck met randopbouw is nu als onderbouw verkrijgbaar en wordt daarmee eigenlijk gewoontjes. Intussen duiken overal kopieën op van het origineel. Voor de jeugd komt Dekker
met bijzondere achterwanden met teksten waarbij in de
toekomst alles precies op verzoek van de klant gemaakt
kan worden. Voor alle nieuwe werkbladen – want daar is
het concern uit Zevenhuizen van oorsprong het sterktst
in – komt er een schoonmaaklijn. In samenwerking met
Wpro Accessoires geeft Dekker alle klanten een busje
mee voor toplaminaat, steen, keramiek of rvs, met een
onderhoudsrecept. Het onderhoud bepaalt het behoud;
dat geldt zeker voor hout. Hiervoor stuurt Dekker al jaren reminders. Een goed initiatief in elk geval. De bladen
zelf kunnen voorzien worden van een gefreinde rand die
betaalbaar is dankzij de nieuwe machine hiervoor.
Bij de apparaten zit de opmaat naar groter nieuws vooral
in de afwerkingen met wit en titaan als troef. Bij de nieu-

Whirlpool legt uit

we vaatwassers geldt betere en meer flexibele indeling

wie ze zijn [1]

als argument, naast uiteraard waterbesparing. In Keulen
is een grote innovatie van Miele te verwachten. De flexi-

Keukens

bele inductieplaat stond in Gut Böckel in superformaat

à la Keller [2]

maar volgens de Nederlandse specialisten is deze voor
onze markt momenteel te prijzig. De Powerflex met vijf

IXelium beschermt

zones volstaat voorlopig en is in verschillende afmetin-

gaskookplaten

gen leverbaar.

van Bauknecht [3]

[3]

[1]

[3]
Mereno bijzonder
onbehandeld
oud hout [1]
S-Box bij Arte
ook voor iPhone [2]
[2]

[3]

Elektrisch
Aga-koken [3]

ART OF KITCHENS Het beste eten, een van de

AREA30 De grote hal naast de A30 was dit jaar al-

mooiste keukens bij Mereno en live Italiaanse muziek:

weer drukker. Vooral de fornuizenmerken als Falcon

daarmee lokte Art of Kitchens veel klanten meerma-

en Mercury wisten hier extra sfeer te brengen, met Aga

len naar binnen. Daar waren bijzondere nieuwigheden

in vol bedrijf met goede uitleg. De oven is elektrisch en

met als top Mereno dat vorig jaar een beetje sombere

na goed opwarmen kunnen kort gekookte groenten en

kookopstelling had. Dit keer viel er alleen maar te

andere gerechten hierin doorgaren. In de heetste oven

smullen van schitterende werkbladen met ruwe rand,

kan ook gegrild worden. Het vernieuwde model wordt

mooie lichte laktinten voor de apparaten, en samen

binnenkort g eschikt voor aansluitingen van iPhone en

met Silestone bijzondere Vulcano-kleuren en een

Total Control. Die aansluitingen zitten er al uitgebreid

ruime spoelbak Integrity Due, opvolger van One. De

op bij diverse afzuigkappen, die zo op afstand te bedie-

afzuigkap past heel goed bij deze keuken, net als de

nen zijn – handig voor hoog geplaatste systemen. Hier

wijnkast. De topper echter komt van vierhonderd jaar

komt vooral de techniek naar voren, met telkens extra’s

oud hout uit Oekraïne dat onbehandeld is verwerkt als

in de vormgeving zoals de ronde bus bij Best. Berbel

stroken in model Welsh, gecombineerd met het mat-

zorgt met het teruggeven van een beetje lucht dat het

witte model Milano. De planken blijken wel degelijk

kapfront niet beslaat.

greeploze openingen van kasten. Het kwartscomposiet

Er wordt ook druk samengewerkt, zoals door Itho dat

Arden Blue van Arte is niet van Belgisch hardsteen te

voor zijn afzuigsystemen de Belgische merknaam Novy

onderscheiden.

heeft aangenomen. Bij Bora lijken plannen te bestaan

Datzelfde Arte brengt samen met Dekker het systeem

om nauwer samen te werken met Naber. Hier is einde-

S-Box uit, dat hier Keep Track heet. Achter het werk-

lijk over nagedacht over wat je kunt doen tegen de echt

blad zit, net als bij downdraft, een goot met plaats voor

vieze luchtjes van afvalemmers, met speciale deksels per

contactdozen, snijplanken, messen of een iPad. Smeg

soort en een gesloten afdekking voor alle emmers tege-

mocht weer op diverse punten nieuwtjes etaleren, zo-

lijk. Voordelig en esthetisch zijn de achterwanden met

als een schuimpijpje direct naast de koffie-uitlaat bij de

fotoprints die door folie beschermd worden. Bij Reginox

espressomachine en een nieuwe kachel die in felrood

zien we een kleine vondst die ergernis oplost: een nieu-

goed bij de Bontempi-keuken past.

we afsluiting voor de afvoer.
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GUT BÖCKEL In het landgoed Gut Böckel zuigt La
Cornue iedereen naar binnen, dit keer zelfs met hoog
bezoek uit Parijs en een heel nieuwe kooktafel op speciale pootjes ontworpen door Jean-Michel Willmotte
in antraciet zwart met een bergmeubel in hetzelfde
chassis. De bedoeling is uiteindelijk het aan te vullen
met alle elementen die bij koken en bergen horen. In
deze zin maakt La Cornue een gigantische ontwikkeling door van vrijstaande fornuizen – die al jaren als
klassieke auto’s hetzelfde bleven – tot een superluxe
kasteelkeuken. Nu gaat het de kant op van modern design met uiteraard de bekende allure. Een kok uit Parijs
liet even zien dat de kooktafel ook echt werkte.
Duravit toonde een deur verder de afgezwakte versie

[1]

van de Philippe Starck, maar dan wel in het stro om
het landhuisgevoel te stimuleren. Goed is een nieuwe
snijplank met rubberen onderrand en een korfje voor
groenten. Allmilmö raakt evenzeer de boerentoon,
met moderne inslag. Zo’n setting in de showroom en
het verkoopt altijd. Goed ook om de klassieker hoog
te houden en er dit keer met Senza een lekker frisse
blauwgroene nieuwkomer naast te zetten. Bij Warendorf trekt vooral het prototype van eigen design, dat
door zijn luifel vanuit de verte als een snackkraam
overkomt.
[2]

HOUSE4KITCHEN Licht en feestelijk was de presentatie in House4Kitchen met op de begane grond altijd
Schüller dat in zijn presentatie heerlijk de leefwereld
van verschillende huishoudens vorm gaf, alsof de bewoners er net even niet waren. Next is het paradepaardje met luxe opstellingen en de voordelige keukens
geuren van warmte in aankleding: leven met Schüller,
daar gaat het om.
In die voortvarendheid om telkens een stap verder
te komen passen ook de modellen van Leicht, met
na Milaan een pleidooi voor andere tinten als petrol
oranje en saffraan. Hier komen Arabische invloeden
als mohair naar voren, grijsbruin dat in een Sahara[3]

look uitmondt. Dun en stijlvol gaan goed samen in het
greeploze Avance, met een 4 mm dik front van volkern
kunststof. Het iPadstation wordt ingebouwd voor wie
geen moment zonder communicatie kan.
Zeyko bewijst dat berging weer echt een issue wordt,

La Cornue met

met kasten waar heel veel in kan zonder dat het zwaar

nieuwe kooktafel [1]

geaccentueerd wordt. Gewoon houten fronten, nou ja
gewoon: supermooi alles verstoppen zonder dat het

Warendorf met uit-

opvalt dus. Glas, hout en natuursteen zijn de pijlers

klapbaar snackmodel [2]

waarop dit merk de toekomst vol vertrouwen tegemoet
treedt, met veel beloften voor Keulen. Bij velen keert de

Erbi in speciaal

witte stadsversie van de landhuiskeuken terug om de

dennenhout [3]

huiselijkheid weer even terug te koppelen naar klanten
die het minimalisme voor gezien houden.

Lamellen bij Leicht [4]

[4]
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Schotse ruit
bij Ballerina [1]
Pronorm met
eigen kookkast [2]
[1]
[1]

Miele in het wit
bij Häcker [3]

FABRIEKEN Een rondje langs de afzonderlijke fa-

[2]

brieken geeft aan dat Ballerina altijd durft om binnen
een bepaald budget iets speciaals te bieden, zoals de
Schotse ruit als afwerking, maar ook voor elke portemonnee het ultieme biedt aan kwaliteit. Greeploos, met
greep, kleurrijk, neutraal, een nieuwe verdeler voor het
muzieksysteem van Harman Kardon, tot een computerprogramma waarmee de speciaalzaak snel een complete
keukenopstelling in 3D kan tekenen. Het merk kreeg en
krijgt diverse onderscheidingen voor alle vernieuwingen. Goedkoop hoeft niet duur te zijn, maar kan wel een
klantenbinder worden bij Rotpunkt dat gestadig lakkeukens aanbiedt op een degelijk niveau en houtafwerkingen nastreeft die voor fronten en werkbladen bijna echt
ogen.
Alno straalt aan alle kanten met veel opstellingen voor
budgetten van 5000 tot 20.000 euro en Kemie mag hier
de werkbladen in naadloze afwerkingen opnieuw demonstreren. Poggenpohl bleef wat in de luwte afgelopen

[2]

jaren, maar verbouwde de showroom zodanig dat zelfs
bekende modellen als Plusmodo van Jorgen Pensi weer
als gisteren uitgebracht overkomen.
Wat valt er te wensen? Dat de kogel van naamsbekendheid echt afgeschoten wordt. Na een tijd van naamloos
in de luwte verkopen, blijkt toch dat dealers een vertrouwensband met het bedrijf moeten opbouwen om alle
wensen van klanten direct te vertalen. Häcker twijfelt
of het zijn duurdere modellen toch onder label moet
uitbrengen, Keller wil opnieuw positioneren, Pronorm
doet dat al met een superpand en een briefing waarin
deze keukens duidelijk iets vertegenwoordigen dat meer
inhoudt dan zomaar een prijswaardige kookopstelling.
Gaan de mensen nu zomaar een keuken kopen voor die

[3]

prijs, of kiezen ze een merk zoals bij kleding? Op die
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[1]

[2]
Stevig geleidesysteem

tweesprong is de keukenwereld beland en het antwoord

NAADLOOS Onder het motto ‘Create your world’

van Hettich [1]

blijft in de lucht hangen. Er blijft toch een soort ere

treedt Pronorm met zijn productlijnen extra naar bui-

divisie bestaan van de merken die je écht trots aan het

ten. Het betekent dat alles uitwisselbaar is. Onderkasten

Keukenapparatuur

bezoek kunt laten zien.

van het ene programma sluiten naadloos aan op boven-

achter oranje dambord

De fabrikanten die trouw bleven aan eigen signatuur

kasten uit een andere lijn. De rasters van 128 mm vor-

bij Rational [2]

krijgen vertrouwen van de consument. Warendorf staat

men daarbij de leidraad. Die vind je terug in het totale

op een breekpunt van gedurfd en niet doorzetten met

aanbod, van de instapmodellen in Classic Line tot het

een relatief nieuwe naam. Rational daarentegen kan bo-

design in Y Line.

gen op een puik publiekje dat weet: hier gebeurt altijd

De dealer kan dus spelen met alle varianten zoals de ver-

iets, zonder tamtam maar wie er was, voelt vooral wow

schillende fronten, maar ook met de werkbladen. Zo kan

en daar ging en gaat het om. De keuken die je had wil-

de keukenspecialist elke klant een oplossing bieden bin-

len dromen en dan vindt: Eggersmann heeft hem maar

nen zijn budget. Waar nodig bepaalt de koper waarop

kan hem nog even niet laten zien. Keulen gaat het onder-

hij wil bezuinigen en waarop niet. Eén ding is daarbij

scheid maken tussen wie echt een sprint trekt en degene

onaantastbaar: het nieuwe geleidesysteem van Hettich

die hinkt op dezelfde plek. Die laatste verkoopt, nu een

voor de lades. Bij gebruik is de daarvan direct voelbaar.

beetje. De eerste gaat scoren op iets langere termijn. Te-

Ook voor de scharnieren koos Pronorm voor Hettich.

gen de wind in doorzetten geeft kracht en die zien we nu

Deze onderdelen zijn consequent in alle modellen toe-

al in de kiem tijdens deze Küchenmeile. Het komt op,

gepast. Ook dit maakt het onderling uitwisselen zeer

met een beetje wind mee. Misschien zelfs zonder.

eenvoudig.
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