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Originellt, lyxigt och idé   starkt i köket Rostfritt, brons eller mässing... Mörkt trä eller ljusare 

med ådring… Monokromt laminat i mörkare toner 

eller traditionellt vitt… Det finns många valmöjligheter 

i det stora utbudet av designade kök. Lyxen kan ligga 

i lugna, dämpade färger och ge önskad harmoni när 

man stänger ytterdörren. Den kan ligga i dynamiken 

som skapas när material kombineras. Och den kan 

ligga i fantasifulla lösningar, där man tagit hänsyn till 

material och hållbarhet.

Av Sylvia Hardwick

Minimalismen erbjuder idag både harmoni och 
trivsamhet. Vi ser mer trä, mjukare former, livlig  
marmor och många kök i lite mörkare toner. 

Och det praktiska, funktionella är inte bortglömt. Här visar 
vi några lyxiga, raffinerade lösningar men också mer lekfulla, 
originella från unga företag och designer.

Gediget i trä
Uno Form är ett företag som använder trä på ett både person-
ligt och praktiskt sätt. Ända sedan den första C-serien av Arne 
Munch 1968 har det handtagslösa, skulpturala köket varierats 
på ett otal sätt. De kombinerbara, liksidiga kubernas låd-
lameller har gjorts i de flesta träslag och toner.

En mjuk, harmonisk känsla är det i engelska Podesta 
Designs familjekök vid Lowndes Square i London. Det är 
liggande amerikansk valnöt som kombinerats med rostfritt 
i skåp och köksö. Tillsammans med Silestone och Carrara 
bildas en ljus, trivsam inredning. 

Ett exempel på när trä används på ett sobert sätt är Vedums 
kök. Den nya luckan Liv i brunbetsad ek ger ett gediget 
intryck tillsammans med väggskåp med tonat glas och 
läderhandtag, mörk kompositskiva och ett mörkt plankgolv. 
Köket andas hemtrevnad på ett exklusivt sätt.

Trivsamt i trä i olika nyanser är det i Arclineas kök Convivium 
på nästa sida som visades på höstens London Design Festival. 
Köket ger ett ombonat intryck, dominerat av valnöt med 
vertikal ådring, och vask och stänkskydd i livlig, mörk marmor.  

  
Intryck från restaurangmiljö
Extra hygieniskt i rostfritt är det i Abimis kök Ego i Udine. 
Köket är nämligen tillverkat i stålet AISI 304, som innehåller 
krom och nickel. Det används ofta i restaurangkök med höga 
hygienkrav. Stålet är inte magnetiskt och drar därför inte till 
sig smuts. I Udine är Ego placerat utmed en vägg. Det har de 

Arclineas köksö Convivium visades på höstens London Design Festival i detta lyxutförande med dörrar i bronsfinish, förstärkta med PVD för att bli extra slitstarka. 
Toppskivan Artusi i vintagestil är i rostfritt med 12 cm droppskydd, dubbla vaskar, flera hällar och gas. Förvaringsskåpen med dörrar i rökt ek i modell Principia har 
trä på olika ledd men bildar ändå en enhet med ugnar, kyl och frys, skåpinredning från Maxalto, skafferi och handtag i brons. Designer är Antonio Citterio. 
Foto Sim Cannetty-Clarke

➛

? Who iS Se Sid 65



30  MODERN INTERIÖR 1 2018 MODERN INTERIÖR 1 2018 31

karaktäristiska runda, integrerade formerna 
och den inskjutna sockeln. Ego är skapat av 
Abimis och arkitekten Alberto Torsello.

Samma mjuka former är det i den svarta 
varianten av Ego utmed en vägg och i den 
chockrosa ön. De polerade ytorna och de helt 
integrerade dörrarna är praktiska och lätta att 
hålla rena. Det svarta är minimalistiskt  
raffinerat och det chockrosa kul.

Mera svart och mörkt
Antonio Citterios och Arclineas kök Italia 
är i sidenmatt, svart metallaminat. Till detta 
mycket rostfritt i form av toppskivor med 
droppskydd och fläkt, modell Artusi. Hand-
tagen i nickel är integrerade. Belysningen 
skapar trivsel. På skåpen till höger ser man 
att köket är svart.

Svart är det dominerande intrycket av 
Minacciolos kök med köksön Minà i oxide-

rat stål och höga skåp ur serien Natural Skin. 
Väggen och golvet ger ytterligare tyngd åt 
den minimalistiska, lite dystra industrikäns-
lan trots det röda vredet på köksön. Tilläggas 
kan att både Minà och Natural Skin finns i 
flera varianter. En variant av Natural Skin är 
skåpväggen i borstad mässing, som är både 
lyxig och lite sträng.   

Nästan svart är Valcucines raffinerade och 
tidlösa kök Genius Loci, designat av Gabriele 
Centasso. De utstickande lådgreppen har en 
fantasifull dekor i glas med ett geometriskt 
trompe l’oeil-mönster, som ger en lekfull 
karaktär åt det strikta köket. Lådgreppen kan 
också fås i trä eller kopparklädda. 

När metallen lyfter
Arclineas köksö Convivium visades i ett lyx-
utförande i bronsfinish i London i höstas. 
Det ger en ny dimension åt det mörka, lite 

Formgivaren Sebastian Cox och deVol har utformat flera kök. Sågat och flätat trä, mässingskranar, glasdörrar och arbetsbänkar 
i koppar, Carraramarmor och ek ger den personliga stilen. Man använder endast hållbart, engelskt virke som björk, ask och 
bok. Köksön på ben bidrar till det lätta och luftiga. Några färgprover visar hur betsen tränger in i det taktila träet.  
Foto deVol

Trivsamt i en mörk färgskala är det i Arclineas 
och Antonio Citterios kök Convivium dominerat 
av valnöt med vertikal ådring. Till detta vita 
dörrar och toppskiva och stänkskydd i polerad 
Portoromarmor med guldådring. I väggpanelen 
den mindre djupa metallhyllan Mensolinea 
i svart, mindre fack och öppna hyllor.
Integrerad fläkt och ett tillhörande rullbord. 
Foto Sim Cannetty-Clarke

En variant av Ernestomedas kök Soul, formgivet av Giuseppe Bavuso. Här fungerar det väl sammanhållna köket som en rumsavdelare. Den kraftiga, mörka listen ramar in det 
praktiska köket. I väggskåpen återfinns ugnar och ytterligare köksredskap. Och ledbelysningen i hyllorna gör allt till en levande enhet, en slags köksö. Foto erneStomeda
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Fan Clock från Vitra är en 
ikon från 50-talet, formgiven 
av George Nelson. 
Foto marC eggimann
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hemliga köket. Förvaringsskåpen i bakgrun-
den utgör en enhet. Att träet har lagts på 
olika ledd gör det snarast mer levande. Och 
följdriktigt är handtagen i skåpen i brons. 
Designer Antonio Citterio.   

Dynamisk är miljön med Comprex  
raffinerade köksö Filo i borstad mässing mot 
det rå, grå väggen och det riktigt vita skåpen. 
Det finns en exklusiv spänning i detta kök, 
designat av paret Marconato & Zappa.

Vi har redan nämnt Minacciolos lyxiga 
men lite stränga skåpenhet i borstad mässing.  

Canadakökets Smithfield Dark är raffinerat  
i sin monokroma, handmålade, mörkblå färg. 
Till detta har designerna Buster+Punsch 
adderat sina dekorativa mässingshandtag. 
Köket finns endast i en begränsad upplaga.

Gladare tongångar
Ernestomedas kök Soul finns i många 
varianter, alla funktionella och trivsamma. 
Designern Giuseppe Bavuso har skapat 
en praktisk variant som fungerar som en 
rumsavdelare och egentligen som en köksö. 
En mörk list ramar in själva köket och vid 
sidan finns väggskåp med allt som behövs. 
Ledbelysningen ger trivsamhet åt det hela.

Med inspiration från tidigare epoker har 
Officine Gullo skapat det vänliga, välutrus-
tade, skräddarsydda köket Pigeon Blue till 
ett hem i Florida. Hela köket är väl sam-
manhållet i blåemaljerat, tjockt stål med 
kromade detaljer. Här finns allt man even-
tuellt kan behöva, till och med en pizzaugn.

Att skapa en konsekvent, sammanhållen 
miljö kan göras på flera sätt. Ett är att lägga 

Arclineas kök Italia är designat av Antonio Citterio i sidenmatt, svart metallaminat med integrerade handtag 
i nickel. Toppskivor är Artusi i rostfritt med droppskydd. I väggskåpen ugn och kyl/frys. Även köksfläkten är 
modell Artusi och finns i olika bredd och med utsug eller kolfilter. Foto Sim Cannetty-Clarke

Här ser vi Ego i raffinerat svart utmed 
en vägg. Abimis kök, skapat i samarbete 
med arkitekten Alberto Torsello, har de 
kvadratiska formerna med avrundade 
hörn, helt integrerade dörrar och polerad 
toppskiva. Fräscht men också tufft. 
Ego kan även fås i en intensiv röd färg 
eller som här i chockrosa. Foto abimiS

Foto matteo Cirenei

Uno Forms tidlösa kök i S-serien är en kombination av nordisk design och shakertraditionen. Det är en 
monokrom lyx i dämpade färger och rena linjer. Det luftiga köket har enkla handtag och bänkskiva i natursten. 

En dekorativ harmoni tillförs med kranar samt ljusramp och diskho i borstad mässing. Foto Uno Form

En elegant skåpvägg ur Minacciolos serie Natural 
Skin. Dörrarna klädda med borstad mässing 
glänser lyxigt och ger en känsla av handgjort. 
Den monolitiska, något stränga karaktären döljer 
en motsatt värld av hyllor och lådor, inbyggda 
maskiner och köksredskap. Foto minaCCiolo
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ett dekorativt golv som binder samman en 
stor yta. Bisazza har en ny kollektion kallad 
Marmo från vilken eleganta Appia Corallo 
kommer. Marmo är 16 polykroma, geo-
metriska mönster i nio färger.  

Shakerköken lever än
Shakerköken uppstod i England på 1700- 
talet. En utbrytargrupp ur kväkarna var när 
det gäller snickerier före sin tid, men rörelsen 
blev inte populär utan utvandrade till USA 
i mitten av 1800-talet. Där snickrade de 
fina möbler i de bästa material med filosofin 
ärlighet, funktion och enkelhet. Men deras 
estetik lever kvar än idag när det gäller köks-
design. Flera engelska företag skapar nu shaker-
kök, till exempel Plain English och deVol.

Uno Form har ett kök i S-serien där de 
förenat shakertraditionen med modern, 

Från engelska deVol kommer det prisbelönta, unika köket Air. Det är en modern design med retrokaraktär, skapat av ekomaterial och med 
tidlös konstruktionsteknik, inspirerat av tidigare husvagns- och flygplansdesign. Sidostyckena är tunn aluminiumplåt som bockats och 

sedan monterats på ett ramverk av ek. Inskjutna socklar och ljusa toner gör det lätt och luftigt. Smegs kylskåp passar perfekt. Foto deVol

Canadaköket har Smithfield Dark i serien Burcher’s Kitchen, designat av Buster+Punsch, med handmålade 
skåp och beslag i mässing. Den ljusa toppskivan i marmor står fint mot det mörka. Det lyxiga köket finns i 
en begränsad upplaga. Foto graham atkinS-hUgheS

Officine Gullo kallar detta projekt Pigeon Blue, inspirerat av tidigare epoker med tillägg av moderna designelement. Det är ett skräddarsytt, välkomnande kök med en 
konsekvent känsla, installerat i Florida. Ramverket är i blåemaljerat, tjockt stål med detaljer i kromad mässing. Arbetsytor i borstat stål och vissa dörrar är i teak. 
Det finns flera kokmöjligheter, ugnar och till vänster en pizzaugn. Foto oFFiCine gUllo

Här har Abimis rostfria kök Ego skräddar-
sytts utmed en vägg för en kund i Udine 
i Italien. Allt är lätt att nå och sockeln är 
praktiskt inskjuten. Ytorna är polerade, 
de kvadratiska formerna har avfasade 
hörn och integrerade dörrar. Även hand-
tagen följer den avrundade formen. Ego 
finns också som köksö och är designat 
i samarbete med arkitekten Alberto 
Torsello. Foto abimiS  
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Qian Jiang fick 
priset Formex 
Nova 2017 för 
bland annat 
sin enkla, rena 
ringklocka tillika 
ölöppnare. 
Kanske något 
att pingla i när 
maten är klar.
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nordisk design. Det är ”avslappnad lyx i 
dämpade färger, enkla former och rena  
linjer”, med Uno Forms egna ord. Det  
monokroma köket finns i vitt, stengrått  
och kiselgrått. Det är lätt och luftigt med 
enkla handtag, kompositskiva och vask i 
borstad mässing. Köket förenar gott hant-
verk med det praktiskt vackra. 

 
Nya vägar till originalitet
deVol är ett ungt företag som blivit interna-
tionellt känt för sin idéstarka design. De har 
skapat många kök i shakertraditionen men 
också i andra mycket personliga riktningar. 
God smak, modern innovation, traditionella 
tekniker och originell inspiration ligger 
bakom. 

Med den unge, begåvade ”timmerman-
nen Sebastian Cox har de skapat flera kök 
baserade på inhemskt och hållbart virke som 

Minacciolos köksö Minà i oxiderat stål med de kända röda vreden passar i många miljöer. Här är industrikänslan 
konsekvent med svarta skåp ur deras serie Natural Skin, som för övrigt finns i många färger. En tuff miljö i minimalistisk 
stil. Smart är hörnskåpet, öppningsbart från bägge sidor och med snurrbara hyllor. Foto minaCCiolo

Ett sammanhållande inslag i köket kan vara golvet som Bisazza visar. Det raffinerade, dekorativa golvet ger det vita, enkla och öppna 
köket ett lyft. 2018 lanserar Bisazza flera nya kollektioner, bland annat Marmo med 16 polykroma geometriska mönster i nio färger. 

Här är det eleganta Appia Corallo. Foto gianni FranChellUCCi

Vedum har hakat på den trivsamma, sobra trenden med en allt igenom mörkare inredning med den nya luckan Liv 
i brunbetsad ek och väggskåp med gråtonat glas. Bänkskiva i komposit, ledbelysning, handtag med läderdetaljer 
och ett mörkt plankgolv därtill ger en gedigen och exklusiv känsla. Foto VedUm

Marconato & Zappa har formgivit Comprex raffinerade köksö Filo. Den minimalistiska miljön får extra estetisk tyngd med dynamiken mellan öns borstade 
mässingsfinish, de snövita skåpen och den rå väggen. Matlagning till vänster på den långa ön. Foto Comprex
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➛ björk, ask och bok, som sågats och flätats i 
skåp och köksöar. Träet betsas för att behålla 
sin taktila känsla. Träslagen kombineras med 
arbetsytor i koppar, ek och marmor. 

Cox har tidigare arbetat med Terence  
Conran och Heal’s. deVols och Cox hand-
gjorda kök är något i särklass i kategorin 
urbant rustikt. Bilden visar ett kök i deras 
showroom, men på hemsidan finns exempel 
i andra av de visade färgerna.

Modern retro
En helt annan look har köket Air, också 
från deVol. Air utgör en förening av retro 
och modern, praktisk design. Tidigare 
bil- och flygplansdesign har inspirerat till 
det luftiga köket med inskjutna socklar, 
mjuka rundningar och rejäla arbetsytor. Att 
bocka aluminium över en form är en tidlös 
konstruktionsteknik, som här använts för 
enheternas sidostycken. Allt har monterats 
på ett ramverk i ljus ek.  

Smegs frys/kyl är nästan för bra i det 
originella köket Air. De tillverkar också 
brödrostar och andra hushållsartiklar med 
samma rundade former. Och Smeg har vänt 
sig till deVol för ett samarbete. Det kan bli 
spännande!

Ett minimalistiskt kök från 
Valcucine är Genius Loci, 
formgivet av Gabriele  
Centazzo. Den kraftfulla  
designen blir extra raffinerad 
i den mörka tonen. Där sticker 
lådgreppen ut med sin klädsel 
i matt glas med ett geometriskt 
mönster. Genius Loci utgör 
med sina rundade kanter och 
hörn en tidlös, hantverksmäs-
sig estetik. 
Foto enriCo Zanetti

En personlig, minimalistisk miljö från Toncelli utgör köket Essence. Det handgjorda, rena köket i gammal, 
oljad bok är kombinerat med titanstål och representerar på så sätt både historia och innovation. Skåp och 
lådor öppnas med horisontella och vertikala grepp i bok. Foto enZa tamborra

Ett skräddarsytt familjekök vid Lowndes Square 
i London. Podesta Design har skapat ett enkelt, 
elegant och modernt kök i liggande amerikansk 
valnöt. Det är Silestone och Carraramarmor på 
bänkskivor och utrustning från Gaggenau. 
Den knubbiga frysen är Sub Zero. 
Foto podeSta deSign

Detta är en variant av Uno 
Forms ursprungliga C-serie 
ritad 1968 av Arne Munch. 

Det är ett skulpturalt kök 
som bygger på kombiner-
bara, liksidiga kuber. Med 
lådlamellerna skapas det 

”handtagslösa” köket. Det 
här generösa lantköket 

i mörk valnöt heter Odense. 
C-serien finns i många 

färger och träslag. 
Foto Uno Form

Alessi har uppdaterat 
flera av sina klassiker 
i serien Extra Ordinary 
Metal. Det är 13 delar, 
inspirerade av gammalt 
italienskt guldsmide, 
framställda i en industri-
ell variant av så kallad 
etruskisk granulering 
på mässing. Till vänster 
Port, design Lluis Clotet, 
och till höger La Rosa, 
design LPWK och Emma 
Silvestris. Foto aleSSi
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