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Unika designsamarbeten i köksmiljö!
Inredare Mija Kinning, arkitekt Åsa Dyberg och
arkitekt SAR/MSA Fredrik Almlöf – tre passionerade
köksexperter som fick i uppgift av Ballingslöv att
dela med sig av sin köksglädje. Resultatet är tre
spännande kök med en stor portion personlighet.
I Mija Kinnings kök finns luckan Bistro i den nya kulören
peppargrå. Köksön består av en bokhylla på ena sidan
och en arbetsstation på den andra och den utskjutande
skivan i gråoljad ask erbjuder extra sittplatser. Skafferiet
i glas är spektakulärt och fångar ljuset samtidigt som det
fungerar som en rumsavdelare.
Väggarna och bänkskivan på den fasta köksdelen
är i samma material och skapar känslan av ett rum i
rummet samt lyfter även fram Volas väggmonterade
blandare i svart krom till en vacker skulptur.
Mija har genomgående skänkt detaljerna en extra
tanke och genom att måla ytorna i olika kulörer men
från samma färgskala, skapas en spännande och
skön harmoni. Prisexempel: lucka Bistro i peppargrå,
764x594 mm, 1 400 kronor.
I Mija Kinnings designkök är den släta luckan Bistro i fokus.
Färgen peppargrå är en nyhet för 2015.

Köksöns praktiska förvaringskuber har även en utskjutande
skiva i gråoljad ask med möjlighet till extra sittplatser.

Väggen i den fasta delen av köket och bänkskivan är båda i keramik och i samma färg.
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Åsa Dyberg tittar på kökets olika lager när hon inreder
– hur ytor ställs mot varandra, hur man rör sig i rummet och låter färger, människor och material mötas på
ett okonventionellt sätt. Genom att blanda svartbetsad
och grålaserad ek suddas gränsen mellan köksinredning och vardagsrum ut och köket fortsätter sedan ut i
hallen. I hennes kök kombineras två olika köksluckor –
luckan Metro och den släta luckan Solid.
Att noga tänka igenom och blanda flera material skapar effekt, harmoni och balans. Ett lyckat exempel syns
även i mötet mellan bänkskivan i massiv mörk ask och
den hängande hyllan i rått stål som med sina hyllplan i
glas blir lätt och luftig.
När köket inte längre är en avskild del i hemmet, är
det en god idé att som i Åsas kök låta balanserade
färger och material knyta ihop ytorna.
Prisexempel: lucka Metro i svartbetsad eller grålaserad ek, 700x600 mm, 1 300 kronor. Lucka Solid i peppargrå, 700x600 mm, 1 000 kronor.

I Åsa Dybergs kök kombineras två olika luckor i två olika
kulörer. Här luckan Metro i grålaserad ek.

Köksön är i svartbetsad ek från serien Metro. I bakgrunden
syns vardagsrummets väggskåp med luckan Solid.

Bordsskiva i mörk ask och arbetsbänk i keramik
visar spännande materialkombinationer.

Ballingslöv AB är en av de ledande tillverkarna av inredningar för kök, bad och förvaring i Skandinavien. Ballingslöv
AB grundades 1929 och är beläget i Ballingslöv norr om Hässleholm. Antalet anställda i Ballingslöv AB uppgår idag
till cirka 370 personer. Företaget ingår sedan 1998 i koncernen Ballingslöv International AB.

Pressmeddelande – Januari 2015

Fredrik Almlöfs kök står fritt i rummet och har en framoch en baksida. Här ser vi luckan Metro i vitmålad ask
på framsidan och i vitpigmenterad ask på den del som
vetter mot matrummet. Materialvalen är överlag funktionella och tåliga, detta för att skapa goda förutsättningar
för kreativ matlagning.
Mellan vasken och spisen ligger kökets mest avgörande arbetsyta och där har Fredrik avsatt gott om plats.
Bänkarna är specialbeställda i rostfritt stål och kommer
precis som benstativen från Decosteel. Det som inte
syns i Fredriks kök är ljudanläggningen från Harman
Kardon med inbyggda högtalare i skåpdörrarna.
Speglarna på insidan av de öppna hålutrymmena ger
köket rymd och ett lekfullt uttryck. Att utgå från Ballingslövs lucka Metro och addera specialbeställda detaljer
är ett sätt att skapa sitt unika kök.
Prisexempel: lucka Metro i vitmålad ask eller vitpigmenterad ask, 700x600 mm, 1 300 kronor.
Fredrik Almlöfs kök står fritt i rummet och fungerar som rumsavdelare. På arbetsdelen i köket syns luckan Metro i vitmålad ask.

Kökets sida mot matdelen är i luckan Metro i vitpigmenterad ask.
Lägg märke till hålutrymmena med sidor klädda i spegelglas.

Vänd mot arbetsdelen i köket finns lådor istället för skåp.
Vackra läderbeslag är fästa med en mässingknapp.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johanna Eklund, 08-400 255 17, johanna@perpr.se.
Bilder finns att ladda ner på perpr.se.
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