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Individuellt som aldrig förr!
År 2016 går våra kök från att vara ljusgrå
till mörkgrå och när det kommer till val av
luckor väljer vi gärna en klassisk stil. Vi
mixar och matchar som aldrig förr, vågar
sätta träskivor uppåt väggarna och låter
köksskåpen fortsätta in i vardagsrummet!
– Våra kök har aldrig varit så individuella som
idag, både när det kommer till stil på luckor
och val av färger, säger Ola Danielsson,
produktchef på Ballingslöv. Han lovordar den
rådande trenden inför 2016 där vi svenskar
hellre går vår egen väg, än kopierar grannens kök.
Färgmässigt har trenden varit tydlig de senaste åren – från ljusgrått till peppargrått, där
vi inför nästa år ser ännu mörkare grå nyanser. Med andra ord, lägg det grå på minnet.
Köksinredning i trä fortsätter att ta plats,
ljusa eller mörka träslag spelar mindre roll.
Vill man kombinera olika träslag och deras
olika nyanser, exempelvis en mörkare lucka
med en bänkskiva i ljusare trä, finns det heller inget rätt eller fel. En spännande nyhet är
att möta upp träluckan, speciellt om man har
valt bort väggskåp, och placera en träskiva
på väggen bakom. Det ger en varm känsla
och där träets ådring med rätt belysning, har
möjlighet att framträda som ett konstverk.
Mycket effektfullt.

Färgmässigt har trenden på köksluckor varit tydlig de
senaste åren – från ljusgrått till peppargrått. Inför nästa
år ser vi ännu mörkare grå nyanser.
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En träskiva på väggen
ger en varm känsla
och där träets ådring
får möjlighet att framträda som ett effektfullt
konstverk.
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Den rådande stiltrenden där vi mixar och
matchar, tar ut svängarna och blandar trä, metaller, målade ytor och färgkombinationer, syns
gärna på köksinredning i en mer klassisk stil.
Den praktiska köksön kan vi räkna med även
nästkommande år:
– Köksön är en samlingsplats med alla tänkbara möjligheter, den går att använda både i
vardagen och när det är fest. Finns det plats
i köket, så är mitt råd definitivt att satsa på en
köksö, säger Ola.
Tittar vi närmare på hur vi placerar våra
luckor samlar vi gärna dessa på en lång rad
och lägger till ett högskåp för förvaring av torrvaror. Ett sådant skåp du drar ut på skenor ger
bästa överblicken och rymmer massor!
Hurra säger vi även till den rostfria arbetsbänken i köket, där vi numera kan hitta riktigt
schysta och prisvärda modeller. Rostfritt är
ett tåligt material som för tankarna till industrikök, men som i rätt kombination med mjukare
former på luckor och färg, sätter en helt rätt
känsla 2016.
Som en sista touch på den personliga stilen ska tilläggas att köket inte längre behöver
befinna sig – i köket. Att luckan får följa med ut
i hallen och fungera som förvaring, eller knyta
ihop köket med vardagsrummet via en bokhylla
med dold förvaring, det är just detta som ger
oss möjlighet att skapa vårt högst personliga kök.

Den rådande stiltrenden när det kommer till kök visar hur
vi mixar och matchar, tar ut svängarna och blandar trä,
metaller och målade ytor. Allt för att skapa en personlig stil.
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