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En sann köksdröm under bar himmel!

Det är något visst med att laga mat utomhus.
Åminne är ett nytt stilrent och funktionellt utekök
som gör det enkelt att lyfta ut sommarens matlagning och middagar till trädgården.

Ett kök under bar himmel och med utsikt är en önskedröm för många av oss. Att nypa kryddor till maten
på plats, hacka grönsaker direkt från trädgårdslandet
eller förbereda råvarorna för kvällens grillning utan att
behöva springa ut och in i huset – det är lyx.
Att laga mat ute ska vara enkelt och praktiskt. Det
nya skräddarsydda uteköket Åminne från småländska
Hillerstorp är ett svar på detta och visar en lika modern
som stilren matlagningsplats till trädgården.
De raka linjerna, bänkskivan i vit marmor och stommen i grå aluminium ger Åminne ett rent och sobert
intryck, lätt att placera i många olika miljöer. Diskhon i
metall är rejäl och har en kran om man önskar att dra
fram vatten. Dessutom ingår ett skydd i vattenavvisande Textilene som döljer undersidan av vasken där man
kan välja den enkla lösningen med en hink för avrinning
istället för att koppla på ett avlopp. Under bänkskivan
finns även gott om plats för förvaring.
En spaljéformad bakvägg ramar in köket in på ett
naturligt sätt, vilket ger en känsla av att stå i ett ”riktigt”
kök. Här finns också hyllor med plats för porslin och
glas samt möjlighet att hänga upp köksredskap och
kryddor. Ramen är 141 cm lång och 60 cm djup. För ett
större kök går det bra att sätta ihop två ramar och välja
en hel bänkskiva som täcker hela stommen.
Uteköket Åminne ingår i en serie utemöbler i grå
aluminium från Hillerstorp och finns även som loungegrupp med glasbord. Pris beroende på utförande, från
cirka 3 995 kr.

Det nya uteköket Åminne har en stomme i metall och bänkskiva av marmor. Klä spaljén med örter eller häng upp köksredskap som skapar den skönaste uteköks-känslan.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Josefine Högberg, 08-400 255 21, josefine@perpr.se.
Bilder finns att ladda ner på perpr.se.
Om Hillerstorp
Hillerstorp Sweden är Skandinaviens ledande tillverkare av möbler för trädgård och uterum. I sortimentet ingår möbler
i trä, metall och konstrotting samt dynor och andra tillbehör. Företaget har sitt huvudkontor i småländska Hillerstorp,
där det även finns viss produktion. Möbel- och dynproduktion sker på någon av Hillerstorp 4 olika fabriker i Sverige,
Kina och Rumänien. I fabriken i småländska Hillerstorp tillverkas uteslutande trämöbler. Koncernen omsätter totalt
cirka 350 miljoner kronor per säsong fördelat på ett 10-tal marknader främst inom EU.

