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Vitt, massivt och nytänkande på detaljnivå!
Vita kök är definitivt mest populärt och vi sätter
hellre färg på väggar och golv än på köksluckan.
Dessutom föredrar vi gedigna materialval ner på
detaljnivå. Nyheten Gastro vitmålad i massiv ask
fyller kravspecen med råge!

Köksproducenterna har med all rätt kämpat för att
vidga våra vyer, inspirerande inredningsmagasin
likaså. Det handlar om att få oss svenskar att våga
mer färg när vi väljer kök. Matchen är till synes chanslös, för trots utbudet av fantastiskt vackra kulörer i
milda pasteller och gråskalor, väljer de allra flesta
svenskar ett, just det, vitt kök! Vad vi däremot sätter
färg på, och här tar vi med stormsteg ut svängarna,
är kulörerna kring våra vita kök.
Låt oss återkomma i ämnet och först presentera
Ballingslövs nyhet – köket Gastro med ram och spegel, vitmålad helt i massiv ask där ådringen naturligt
syns igenom. Ett grepp helt rätt i tiden där de naturliga, gedigna materialen som för tankarna till naturens
hållbarhet lyfts fram i många inredningssammanhang.
Till köksserien finns naturligtvis alla de delar som
krävs för att designa ett unikt kök: val av utdragsskåp, lådor, luckor och vackra vitriner. Som en flört
med den medvetna kökskunden lanseras till Gastro
vitmålad ask, helt nya lådförvaringar i massivt trä eller
plåt. Känslan som ytterligare förstärker genuiniteten
ner till minsta detalj.
Så tillbaka till ämnet kulör. För visst vågar vi, om än
inte på själva köksinredningen. Till det vita, klassiska
köket helkaklar vi väggar och sätter gärna buteljgrönt, lika franskt som handkavlat kakel. Glöm vita
skåp mot vitt kakel som sitter i ett par försiktiga rader,
nu ska kaklet gå hela väggen upp till taket. Bänkskivan får mer än gärna vara svart för att tydligt
markera och bryta av. Golven vi ser i är mönstrade
och gärna i formerna hexagon och octagon där naturfärger dominerar. Summa summarum: en skön
kombination av kök med klassisk tradition – i kombination med färg, form och tydligt uttryck!

Luckan Gastro i vitmålad ask är Ballingslövs senaste nyhet.
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De allra flesta svenskar väljer ett vitt kök. Färg och mönster sätter vi hellre på väggar och golv. Nya
Gastro vitmålad i massiv ask kombineras vackert med blankt buteljgrönt kakel.

Så här ser den ut, den nya förvaringslådan i grå plåt. Nyheter är
även lådor i vit plåt och i vitpigmenterad ask.

Allt fler väljer vitriner och visar upp vad som finns bakom dörrarna.
Spännande är att placera väggskåpet direkt på bänkskivan.

Följ Ballingslövs inspirations-blogg på www.vardagsgladje.se

För ytterligare information vänligen kontakta:
Josefine Högberg, 08-400 255 21, josefine@perpr.se.
Bilder finns att ladda ner på perpr.se.
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