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Kledelig kombinasjon i
kjøkkenet fra Kvänum
hvor det er valgt å sette
hvit innredning i sommerblondt selskap med
lys ask.

LYSPUNKTER
De høye vinduene gir rommet en følelse av uteliv.
Spiseplassen er et koselig midtpunkt i kjøkkenet som belyses av lamper fra Qvist. Overskapene har også innfelte
led-spoter på undersiden som sikrer godt arbeidslys.
Kjøkkeninnredning Lindö fra Kvänum.
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H

vorfor ikke tenke litt nytt?
Kanskje kan det være en idé
å koke sammen en kjøkkenløsning med nye ingredienser. Når det er god plass
på kjøkkenet, kan det være spennende å
kombinere innredning som i dette kjøkkenet
hvor veggen med høyskap er valgt i lys ask.
Arbeidssonen er komponert av elementer i
hvitt og glass. Stor takhøyde gjør at det ble
valgt en dypere fargetone på veggene, som
er malt i fargen Sesam fra Jotun. Veggfargen
bidrar på sin måte til å samle rommet.

VELFUNGERENDE VINKEL
Den hvite L-løsningen Lindö fra Kvänum
skaper en oversiktlig og fin arbeidssone.
Over komfyrtoppen fra Miele henger ventilatoren fra Gutmann som en minimalistisk
og estetisk skulptur i stål og glass. I kokesonen er det veggpaneler i samme materiale
som innredning. Over vasken er det laget en
lekker løsning hvor bakveggen består av et
grunt skap med hyller og skyvedører i glass.
Benkeplaten i corian går opp som en høy list
og skaper et hygienisk og superfunksjonelt
underlag for kokkene. Corian er et eksklusivt og slitesterkt materiale, og benken sveises sammen ved montering slik at det ikke
blir noen skjøter.

HVITBONEDE HØYSKAP
Veggen med høyskap inneholder integrert
kjøle- og fryseskap, stekeovn og dampkoker.
I de åpne hyllene er det plass for kjøkkeningredienser som er i daglig bruk. Den kompakte veggen i hvitbonet ask er fra kjøkkenserien Brahe fra Kvänum. Håndtakene er fra
Frost/Bergersen.
Innredningen er stram og enkel i nordisk stil
og er et tydelig bevis på at det kan skjule seg
mangt bak en perfekt, glatt fasade.

RETT PÅ SAK
Kjøkkenløsningen er komponert i en
L-løsning som bidrar til at kokkene får
godt med benkeplass. Ventilatoren
fra Gutmann er som en skulptur i
seg selv. En eksklusiv og elegant
kjøkkeningrediens som effektivt og
nesten lydløst garanterer luftkvaliteten.
Området bak vaskesonen har glassdører mellom benkeplate og overskap.
På denne måten får også kjøkkenet
en myk avslutning mot vindusrekken.
Blandebatteriet er fra Dornbracht, og
håndtakene er fra Frost/Bergersen.
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BRAHE ER BRA!
Kvänumkjøkkenet er et prisbelønt svensk kjøkken, et resultat av stolte håndverkstradisjoner. Høyskapsveggen fra serien Brahe i hvitbonet ask inneholder
både kjøleskap, fryseskap, stekeovn og dampkoker. Veggen og gulvet som er lagt i polert betong, skaper et fint fargespill med lys/skygge-effekter.
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