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Grått, grått och ännu mer grått!
När det kommer till kulörer på köksluckor dominerar
ännu det vita. Utmanaren heter grått – i nyanser från
ljust pärlgrått till mörkaste peppargrått och vi väljer
kulörer på såväl släta som lantliga luckmodeller.
Det vita köket har fortsatt konkurrens av det grå. Att vi
svenskar i första hand väljer ett vitt kök stämmer fortfarande och för Ballingslövs del handlar det om en 80procentig försäljning av just vita kök. En hög siffra, men
för bara ett år sedan låg den på hela 90 procent!
Konkurrentfärgen är grått och den går i ett spektra från
ljusaste grått till mustigt, mörkt och mättat och vi väljer
kulören på såväl släta som lantliga luckmodeller. Att
det är just grått som står upp mot det vita känns möjligen självklart, eftersom den lätt smälter in i en miljö och
dessutom går att matcha till nära nog alla andra kulörer.
Säsogens heta ”grå-kombo” är för övrigt när kulören
matchas tillsammans med grönt, koboltblått, turkost och/
eller rosa.
Bistro är en högaktuell, slät målad lucka med raka
kanter som finns i pärlgrått, mörkgrått och peppargrått.
Bänkskivan på bilden heter Lagoon och är en 20 mm
tjock kompositsten med en färg som lyfter olika grå
nyanser.
Naturmaterialen finns ännu med som självklara inslag
i aktuella kökstrender och handtaget i ljust läder har här
fått en träffsäker mässingsdetalj. När det kommer till
metaller, bryt det enhetliga och våga blanda mässing
och rostfritt på vitvaror, blandare och handtag för en mer
livfull stil.
Prisexempel: Lucka Bistro i peppargrå, 764x594 mm,
1 400 kronor.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Josefine Högberg, 08-400 255 21, josefine@perpr.se.

För ett år sedan valde 90 procent av Ballingslövs kunder en vit kökslucka, den siffran har nu sjunkit till 80 procent. Utmanaren är grått.

Köket Bistro har släta målade luckor med raka kanter. Kulören på
bilden heter peppargrå.

Bilder finns att ladda ner på perpr.se.
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 420 personer. Företaget ingår sedan 1998 i koncernen Ballingslöv International AB.

