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Snel koken
Natuurkundigen wisten in de zeventiende eeuw
al dat water onder druk op een hogere temperatuur kookt. Maak gebruik van dit feit en kook
snel en lekker met een snelkookpan. Door de
korte en afgesloten bereiding blijven smaak,
kleur, vitamines en mineralen vaak beter behouden dan in een gewone pan. De snelkookpannen
van Fissler zijn voorzien van de nieuwste trucjes.
Zo is het nu veel makkelijker om de deksel op de
goede plek te leggen en bovendien heeft de nieuwe generatie snelkookpannen een stoomfunctie.

ANNIEK BOSWIJK
Woonredacteur. Geeft elke week
tips uit de wereld van wonen, tuin
en interieur. Suggesties? Mail naar:
redactie@wonenenco.nl

Meer informatie: www.fissler.nl

Vriendelijk wandje
Gemaakt van suikerrietvezel, dat ooit gewoon
een afvalproduct was, en nu gebruikt wordt als
een van de meest ecovriendelijke designproducten, zijn de panelen van WallArt niet alleen
mooi voor het interieur, maar ook nog eens voor
de natuur. Door het 3D-effect geven ze letterlijk
een extra dimensie aan een wand. De panelen
zijn verkijgbaar in vier designs - Gaps, Bricks,
Waves en Ellipses - van vier jonge ontwerpers van
de Design Academy in Eindhoven. Richtprijs is
19,95 euro per vierkante meter.
Meer informatie: www.mywallart.nl

Zacht stijlicoon

Individualiteit in
de badkamer

Superchic en trendy in de keuken is de nieuwste
Smeg koelkast, in de matzwarte tint Black Velvet.
Inmiddels uitgegroeid tot stijlicoon, was de koelkast met jaren vijftig look al verkrijgbaar in
twaalf effen kleuren, en drie speciale uitgaven
(zoals die met de Engelse vlag). De jongste telg in
de Smeg-familie heeft een soft touch oppervlak,
met een rubber effect. Aanvankelijk was het een
limited edition, uitgebracht in een uniek genummerde oplage van duizend stuks. Wegens groot
succes is hij nu standaard opgenomen in de collectie, maar dan zonder nummering.

Ook Axor heeft individualiteit hoog in het vaandel. Onder het motto feel free to compose wordt de
nieuwe badkamercollectie Axor Bouroullec gepresenteerd. Ontworpen door de Franse broers
Ronan en Erwan Bouroullec, die ervoor gezorgd
hebben dat de kranen vrij ingedeeld kunnen
worden: op een geïntegreerd planchet, of voor,
of naast de wastafel, of op de wand. Daardoor
biedt de collectie een veelvoud aan individuele
vormgeving- en oplossingsmogelijkheden, waarmee iedereen zijn ideaal van functionaliteit,
esthetiek en persoonlijke balans kan verwezenlijken. Vanaf januari 2011 verkrijgbaar.

Meer informatie: www.smeg.nl

Meer informatie: www.axor-design.com

Persoonlijk bed
Niet iedereen kan zijn eigen bed bouwen, maar
zelf ontwerpen, dát kan nu wel! Bij Frieschen
Bedden in Wolvega zijn de maatwerkmogelijkheden eindeloos, belooft het bedrijf. Dat is dus
ideaal voor slaapkamers met schuine wanden,
gekke hoekjes of afwijkende maten. Ook de
keuze in houtsoort is vrij, en wie een gekleurd
bed wil, mag kiezen uit 185 tinten. In het ledikant kan gekozen worden voor een waterbed,
een boxspring óf beide, en voor de liefhebber
kan er zelfs een massagematras in. Een bed zoals
dat op de foto kost 1499 euro.
Meer informatie: www.frieschen.nl

