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STAAL
dornbracht.com

Zestig jaar geleden bedacht Aloys F. Dornbracht de eerste keukenmengkraan met 
uittrekbare uitloop. Dat leidde tot succes en bekendheid van het familiebedrijf als 
leverancier van stijlvolle kranen. Maar inmiddels staan er ook spoelbakken in de 
catalogus, en ook die zijn net iets eigenzinniger dan veel andere. Zo gebruikt Dorn-
bracht geglazuurd staal, wat veel voordelen heeft op het punt van krasvastheid en 
ongevoeligheid voor chemicaliën. Maar het is ook interessant voor het uiterlijk: het 
materiaal heeft een subtiel aanvoelend oppervlak en kan mooie kleuren krijgen. Het 
merk komt nu met drie nieuwe modellen, in zwart, wit  en zandkleur, mat of glan-
zend en in vier maten.

VERANTWOORD
kellerkeukens.nl

Geen bedrijf ontkomt eraan om verantwoord te ondernemen, rekening te hou-
den met het milieu en duurzaam te produceren. We willen tenslotte over een paar 
 decennia nog steeds kunnen leven en keukens kunnen kopen en verkopen. Bij Keller 
Keukens nemen ze dat behoorlijk serieus, merkten we aan een hele reeks medede-
lingen van de afgelopen zomer. Zo ondertekende het bedrijf de intentieverklaring 
voor het grondstoffenakkoord van de Rijksoverheid, werd de CO2-footprint volgens 
internationale normen vastgesteld, en kwam er een kwaliteits- em milieumanage-
mentssysteem in de fabriek bij Bergen op Zoom. Vanuit de lucht kun je dat ook zien: 
het dak ligt vol zonnepanelen.

DE STIJL
jetstone.nl

Jetstone is jarig. 25 is een mooie leeftijd, maar voor het feestje greep de bladen-
fabrikant in Deurne nog wat verder terug. Een volle eeuw zelfs, en dan kom je terecht 
in de tijd van De Stijl. Gerrit Rietveld, Theo van Doesburg en Piet Mondriaan zijn 
de nog altijd klinkende namen die toen een nieuwe kunstrichting op gang brachten, 
met nog altijd invloed op kunst en design anno 2018.
Dat wordt allemaal concreet in het ontwerp dat Perry Hanssen maakte voor de pre-
sentatie van Jetstone op Gut Böckel tijdens de komende Küchenmeile. Er komt een 
bijzondere, acht meter lange bar te staan, en Mondriaans Compositie in Rood, Blauw 
en Geel vormt er het uitgangspunt.
Meer over Jetstone op pagina 28, en over de Küchenmeile op pagina 23.
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JETSTONE PRESENTS

the Dutch Masters
A30 KÜCHENMEILE | 15 t/m 21 SEPTEMBER

Landgoed Gut Böckel, Rilkestraße 18, 32289 Rödinghausen, Duitsland

JETSTONE  |  SAMENWERKINGSPARTNER IN WERKBLADEN  |  WWW.JETSTONE.NL

actuele levertijd
 5 tot 10 werkdagen!

Klaar voor de 
kilometers

TOT STRAKS OP 
DE KÜCHENMEILE 2018

Rob Vermeulen

Eerst de afwezigen. Jammer dat er geen excuus meer 
is om het schitterende Kaiserpalais in Bad Oeyn-

hausen te bezoeken: NEFF is er niet bij dit jaar, BSH 
houdt het bij de presentaties van Gaggenau in House-
4Kitchen en Bosch bij Art of Kitchens. Ook de rit naar 
Hiddenhausen voor Alno kan achterwege blijven. Het 
herrezen merk presenteert zich nu als Neue Alno in 
Löhne.
Daar groeit AREA30 alsmaar verder en dat leidt net 
als vorig jaar tot nóg meer wit tentdoek. Met 130 deel-
nemers is het verreweg de grootste presentatie op de 
Küchenmeile. Een mooi teken des tijds natuurlijk, maar 
onderscheidende merken kunnen verdrinken in zo'n 
veelheid. Daarom is er nu aan de overkant CUBE30, 
een showruimte van meer dan tienduizend vierkante 
meter, die zich presenteert als ‘design and competence 
centre’: het betere werk dus. Vooralsnog staan er het 
herrezen Alno dat nu Neue Alno heet, en de Oosten-
rijke houtspecialist Walden. Om er veilig te kunnen 
komen is een zebrapad aangelegd.

Zoals altijd is DVK straks weer overal te vinden op de 

Küchenmeile, het jaarlijkse evenement van de Duitse en 

Nederlandse keukenbranche. En wijzen we onze lezers 

de weg met de bekende gele plattegrond vol informatie. 

Plus op deze pagina een overzicht van de belangrijkste 

veranderingen in het gebied rond de A30.

beurs

In de tent zelf vinden we als hoogtepunten dit jaar 
weer Beckermann, Berbel, Bora, Elica, Falmec, Grohe, 
Gutmann, Hansgrohe, Homeier, Küppersbusch, Naber, 
Novy, Panasonic, PlasmaMade, Quooker en Silverline. 
En voor het eerst ook Dornbracht, Pino en Samsung. En 
Küchenatlas, waarover meer op pagina 30.

Na het vertrek van Leicht heeft Schüller nu als keuken-
fabrikant het rijk alleen in HOUSE4KITCHEN. Dat gaf 
aanleiding tot wat verbouwingen, zodat Schüller.C zich 
straks met twintig opstellingen op de begane grond 
presenteert. Next125 heeft helemaal zijn eigen ruimte, 
met acht presentaties op de eerste verdieping. Beide 
merken zijn verbonden door een eigen trap, en ook de 
entreehal van het gebouw in Löhne heeft een makeover 
gekregen. De overige merken in H4K zijn het vorig jaar 
gedebuteerde Gaggenau, en de oudgedienden Dekker 
en Franke. Waarmee deze mini-beurs qua assortiment 
een van de compleetste onderdelen van de Küchenmei-
le is geworden.

ART OF KITCHENS heeft allemaal vertrouwde gasten: 
Probewa, Arte, Quooker, Smeg, Bosch, Samsung en als 
nieuwkomer Reginox. Ook omdat er traditioneel goed 
wordt gekookt is dit een must voor alle Nederlandse 
keukencollega's die relaties willen ontmoeten.
Vroeger gebeurde dat vooral in het Holland Haus, dat 
al een paar jaar niet meer bestaat. Maar er staat een 

nieuwe poging op stapel: Keller, Dekker en Atag hebben 
de handen ineen geslagen en presenteren zich samen 
in Bünde als HOLLAND TREND HAUS. Behalve de 
keukens, apparaten en toebehoren is er ook inspiratie 
in de vorm van sprekers: trendfilter Katrin de Louw en 
Atag-designchef Vincent Hofstee houden er praatjes op 
zondag- en maandagmiddag. Kan gezellig worden.

In de vele gebouwen en gebouwtjes van de oude boe-
renhofstee GUT BÖCKEL bij Rödinghausen zien 
we voor het eerst de Nederlandse bladenfabrikant 
Jetstone. Ook Warendorf, dat voorheen zijn eigen 
showroom presentatie hield, is hier neergestreken. Ver-
der de  bekende deelnemers: Bauknecht, Beko, Blanco, 
 KitchenAid, Miele en Smeg.

In het KITCHEN CENTER LÖHNE is niets veranderd. 
Als hoofdmoot daar dus de ruime presentatie van AEG/
Electrolux, en verder stands van EWE, Impuls, Intuo, 
Sachsenküchen en Zanussi.

En dan zijn er nog de vele merken uit het Küchen-
meilegebied die IN EIGEN HUIS hun bezoekers 
ontvangen. Met als belangrijkste Artego, Ballerina, 
Bauformat & Burger, Beeck, Brigitte, Eggersmann, Ex-
press, Häcker, KH System Möbel, Marlin, Menke, No-
bilia, Nolte, Optifit, Poggenpohl, Pronorm, Rational, 
 Rotpunkt, RWK & Kuhlmann, Schröder en Störmer.


