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Matchad mix i Ballingslövs nya kök!
Helmatchat är på paus. Nu gäller det att våga ta
ut svängarna och kombinera material såväl som
tidsepoker. I det högaktuella temat visar
Ballingslöv ett och samma kök, men med luckor i
två olika kulörer.

Att våga bryta mönster och gå sin egen väg har sedan en tid varit högaktuellt i inredningssammanhang.
Nu tar Ballingslöv konceptet ett steg ytterligare och
visar ett och samma kök, men med luckor i två olika
kulörer.
På ena sidan av köket finns Bistro i vitmålad ask.
Här är väggen klädd med ett vitt franskt handkavlat
kakel som förstärker den ljusa tonen som framhävs
extra tackvare fönsterkarmarnas trärena yta.
På parallellkökets andra sida finns köksön med häll,
luckan Bistro är densamma, men i brunbets. Här är
väggen upp mot högskåpet i samma material som
bänkskivan och lyfter det mörka.
Helheten hålls ihop av samma dimensioner på
luckor, handtag med skinndetaljer och bänkskiva i
svart komposit.
För övrigt är matchningsfaktorn snarare djärv än
ton i ton. Exempel på detta är det rutiga vinylgolvet i
ljusare grått och teakdörren modell 60-tal. De öppna
hyllplanen av drivved vittnar även dem om att flera
olika träslag kan matchas och mixas – och bidrar till
en skön avlsappnad stämning i köket.
Prisexempel lucka Bistro brunbets/Bistro vitmålad ask
764 mm x 594 mm, 1600 kr. Beslag i krom med ljust
läder, 160 kr/st. Bänkskiva i kompositsten Silestone
Amazon, 4 600 kr/lpm.

Nytt från Ballingslöv är köket med samma lucka, men i två
olika kulörer. På vänster sida, Bistro i vitmålad ask och på
andra sidan samma lucka i brunbetsat.
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Kökets brunbetsade del har en bänkskiva i kompositsten
som följer högskåpets vägg och förstärker det mörka. På
andra sidan finns samma lucka, men i vitt.

Bisto i vitmålad ask, en bänkskiva i svart kompositsten, rutigt grått golv och fönsterkarmar i omålad furu. Nu ser vi kök
där vi undviker att matcha.

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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