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➛

Av Sylvia Hardwick

Utan att missa det praktiska och funktionella har mer fantasi och färg åter gjort intåg i köksmiljön. 
Det skapar mer personlighet och trivsel, lite på bekostnad av minimalismen som inte blir lika 
tydlig i en färgstark köksinredning. Men den finns där. Högteknologi och smarta lösningar är också 
på plats, men de gör inte så mycket väsen av sig utan blir mer och mer självklara inslag.

I ndustrikaraktär, udda form och skräddar- 
sytt samsas med lätt, luftigt och färg-
starkt. Smarta arbetsstationer och inslag  

från restaurangvärlden finns med på ett 
hörn. Originella idéer återfinns på skåpdörrar  
och keramiska bänkar vid sidan av mer eller 
mindre vilsamma träslag. Materialmöten, 
kontraster och mjuk ledbelysning är form-
givarnas favoriter.

Design med industrikaraktär
Scavolini har samarbetat med Diesel tidigare. 
Nu presenterar de Diesel Social Kitchen, 
en ”totalmiljö” där man lagar mat och trivs 
tillsammans med familj och vänner. Diesel 
Creative Team har bidragit med sin fräcka 
design och industrikaraktär till Scavolinis 
kökskunskaper. Resultatet är öppna kök med 
en härlig mix av material och accessoarer, det 
ena grått med ljust trä och det andra med 
borstad metall mot blålaserade dörrar.  

K-lab från Ernestomeda är ett annat  
exempel på industriinfluens, denna gång 
mer som labbmiljö. K-lab kan se ut på 
många sätt. Det kan vara väggfasta bänkar 
och skåp i glas, marmor och rostfritt, med 
alla funktioner samlade under ett ganska 
sterilt ljus. Slutna högskåp i trä döljer inne-
hållet väl. Över matbordet hänger lampor 
med industrikaraktär. Men det kan också 
vara fristående arbetsstationer med olika 
utformning. Giuseppe Bavuso har skapat en 
stark design med funktionella lösningar som 
kan varieras på många sätt.  

Smarta lösningar
Toncelli har koncentrerat alla funktioner i 
Chef de Cuisine, en fristående möbel i trä 
och rostfritt där allt samlats. Här finns gas-
låga, häll, teppanyaki, wok, hyllor och lådor, 
en vask och skärbrädor. Innanför dörrarna 
finns lådor, hyllor och ställ för redskap.  

Återigen mer färg och    fantasi i köket

Scavolinis kök Diesel Social Kitchen är som namnet anger en ”totalmiljö” där man lagar mat och umgås 
med sina vänner. Scavolinis know-how har kombinerats med en fräck design av Diesel Creative Team. Det 

är en blandning av material, färger och accessoarer till en modern, lite rörig men trivsam miljö med lätt 
industrikaraktär. Olika alternativa färgprogram och möbler kan ge din egen personliga mix. Foto Scavolini
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Detta är en dröm för kocken, som har allt 
inom räckhåll. Ön har också kommit till 
genom en känd kocks rekommendationer.

Praktiskt är också Elmars kök Playground 
i grått och rostfritt, med rediga handtag och 
väl tilltagna arbetsytor. Det är ett modulkök 
som passar i många utrymmen. På bilden är 
det koncentrerat i u-form där man lätt når 
olika funktioner. En liten frukostbänk finns 
också under den stora lampan. Designer är 
Ludovica och Roberto Palomba.

Minacciolos kök Minà har utvecklats och 
fått nya praktiska tillägg under åren. Nu 
presenteras köksön med matbord som en 
skarvlös förlängning av spisen. Pjäsen i snö-
vitt är raffinerad med alla funktioner, de röda 
vreden och den stora fläkten Mammut. En 
annan variant är den upphöjda frukostbaren 
med tåliga, mönstrade plattor i lavasten som 
dekorerats för hand och bränts i hög värme. 

Konstnärliga inslag
Minàs charmiga lavastenar är också ett  
levande, konstnärligt inslag i den ganska 
tuffa köksön som finns i svart, grått och 
vitt men nu också i oxiderat stål. Plattornas 

Effektivt men också hemtrevligt är detta skräddarsydda kök från Himlekök. Detaljer från restaurangvärlden har kombinerats med inredning i massivt, lackat trä. 
Öppna hyllor i rostfritt och stålskodda ben är praktiskt. En stor vinkyl inbjuder till samvaro. Foto Himlekök

Så här har Minacciolo också presenterat sin ikoniska köksö Minà, med en förlängning i form av ett matbord. 
Här är färgen ”snövit”, så också fläkten Mammut. Förvaringsskåpet i bakgrunden har dock fått en avvikande 

guldig metallfinish. Minà finns även i ljusgrått, grafitgrått och oxiderat stål. Foto minacciolo
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Det nya köket Le Baou är designad av 
Charlotte Raynaud, Aix-en-Provence. Köksön 

är som en stor monolit. Baou betyder också 
klippa på provensalska. Den skulpturala ön är 

tillverkad i kompositmaterialet Hi-Macs som 
gör det skarvfritt. Den har en len yta och 

en smäcker bas. På ön finns induktionshäll 
och diskho och på andra sidan diskmaskin, 
skåp och lådor. Allt öppnas elektriskt. Den 

vita ön kontrasterar fint mot skåpväggen 
i vackert ådrat trä. Foto DeniS DalmaSSo

Ett originellt, skräddarsytt kök i Chelsea. Här har Podesta Design skapat en raffinerad blandning där den skulpturala köksön sticker 
ut. Den dominerar intrycket och är i ek och valnöt med bänkskiva i Silestone. Öns lådor har hållbar så kallad laxstjärt. Lackat skåp med 
inredning i ek och vitvaror från Sub-Zero och Gaggenau. Foto PoDeSta DeSign

Denna stilrena coaster kommer 
från Svensk Tenn och är deras egen 
design. Den är i lackad mässing 
och finns även svart och röd. 
Foto SvenSkt tenn
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dekor är småmönstrad i rostfärgade, rosa 
och grå toner, som matchar köksön och de 
ikoniska röda vreden.    

Valcucines abstrakta motiv i gult på de breda 
skåpdörrarna är ett annat exempel på artisteri. 
De har tidigare visat geometriska motiv på 
glas i Vitrum Arte. De här originella, dekora-
tiva glasdörrarna är skapade av Alessandro 
Medini. Glasen är placerade i ramar av  
aluminium. I Valcucines köksserie Artematica 
finns också ett kök i gult som passar ihop 
med det konstnärliga motivet.

Konstnärlig är också Podesta Designs 
köksö i ett privat hem i Chelsea. Den 
fantastiska ön är en elegant skulptur i ek 
och valnöt som varvats och bildar en ojämn, 
reliefartad yta. Och där finns lådor som 
man knappt kan ana sig till. Köket är en fin 
blandning av originella skåp, tuffa vitvaror 
och den egenartade köksön. 

Blått är flott, grönt är skönt
Vi har just sett exempel på konstnärlig 
färgsättning. I Venetas kök Start-Time Go 
har blått smugit sig in som dekor. Man har 
velat skapa ett kök med enklare framtoning 
som inte försöker se dyrt ut, men som ändå är 
personligt och ett exempel på italiensk  

Domenico Paolucci har 
designat nya Eko för Pedini. 
Det harmoniska köket 
smälter helt in miljön med 
sina minimalistiska, släta 
former i trä och vit blanklack. 
Materialen krockar inte utan 
betonar snarare de linjära 
och rena, handtagslösa 
formerna. Foto PeDini

➛
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Snaideros ikoniska kök Board är designat av Pietro Arosio. Board passar det moderna livets krav på öppen-
het och fria konfigurationer. Här hänger den smarta arbetsstationen ut från en charmig skåpvägg med röda 

dekorer. Board är kompakt, funktionell och estetiskt tilltalande och finns 90 och 120 cm djup, har dubbelvask, 
häll och en liten arbetsbänk eller frukostyta. Board är i praktisk Corian. Foto SnaiDero

Minacciolos köksö Minà har moderna 
linjer. Ny är den upphöjda frukostbaren 

med mönstrade plattor. Öns ovansida 
liksom baren är klädd med lavasten, som 

är motståndskraftig mot kemisk, fysisk 
och mekanisk åverkan liksom kyla. De 

glaserade, vulkaniska plattorna har 
dekorerats för hand och sedan bränts 

i hög värme. Artistiskt och levande. 
Foton minacciolo

Minacciolos spis Minà har hela tiden 
utvecklats sedan den kom för ett 

par år sedan. Den finns i några olika 
storlekar i vitt, grått, grafitgrått och nu 
även i oxiderat stål. De karaktäristiska 

röda vreden skymtar i framkanten 
och på fläkten. Foto minacciolo
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Köket Playground från Elmar är funktionellt med rediga handtag och arbetsbänk men också estetiskt i rena linjer. 
Det är ett modulkök som ger stor frihet för olika utrymmen. På bilden är det praktiskt u-format. Designer är 
Ludovica och Roberto Palomba. Foto elmar  
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kvalitetsdesign. Den blå dekoren döljer 
också öppningsfunktionen i skåp och lådor. 

Kvänum förenar tradition och trend i sitt 
skogsgröna, sobra kök Cool Classic. Det 
är en blandning av klassiskt och modernt 
på ett flärdfritt sätt. En tung stenskiva med 
nedsänkt vask och häll toppar bänkarna 
och står fint mot det gröna liksom skafferiet 
i ljus ek gör. Cool Classic finns även i en 
smulten blå färg.

Grönt är också Himleköks fräscha kök 
med inslag från restaurangvärlden såsom 
praktiska hyllor i rostfritt och stålskodda 
ben. Här är färgen intensivt klargrön och 
utgör en pigg signal. Det är ett effektivt 
men också hemtrevligt kök, där en stor 
vinkyl signalerar umgänge. Varje kök är 
skräddarsytt och byggs av en enda snickare.   

Grönt är även Pedinis nya kök K 2016. 
Det är under utveckling av designern Alfredo 
Zengiaro. Man vill skapa en interiörarkitek-
tur i köket som sedan ska genomsyra hela 

Pedini har utvecklat sitt kök Artika med allt fler modeller, med kurviga öar men också som här utmed väggar. 
Mer än funktion är deras egna ord. I Artika har man hittat balansen mellan design och bekvämlighet. 

Här är det mattlackade dörrar och mjuka, rundade hörn, integrerad vask i rostfritt liksom häll samt 
frukostbar i trä. Inga handtag stör harmonin och enkelheten. Designer är Domenico Paolucci. Foto PeDini

➛

Nytt från Veneta är Start-Time Go enligt konceptet Quick Design. Med detta menar man italiensk kvalitetsdesign men med en enklare framtoning. Köket ska inte se dyrt 
ut. Det är praktiskt förenklat men ändå personligt. Dovt blått ger färg mot det svalt pärlgrå och eken och döljer även öppningsfunktionen. Lägg även märke till träets 
olika riktningar i golv och tak. Foto veneta cucine

La Cornues spis Cornuechef har skapats för det urbana livet. Här ses en charmig, utrymmes-
snål lösning med en 90 cm bred Grand Maman. Det finns ett 30-tal färger att välja mellan 
liksom detaljer i rostfritt, borstad mässing eller polerat krom. Spisen har den legendariska, 
välvda ugnen och värmeplattan i mitten. Man kan välja gas eller elektriskt. Varje spis tillverkas 
först vid beställning. Foto la cornue

Lidhults presenterar nu 
sitt ”designkök”, en dröm 
i vitt och nougat. Ett stort 
bord slutar i en lådsek-
tion. Köket är detaljrikt och 
trendigt med innanförlig-
gande luckor, belysning i 
lådorna, bänkskiva i grå-
oljad ask med knoppar och 
handtag i krom samt ho i 
porslin. Den fina gasspisen 
är från franska Lacanche. 
Foto liDHultS

➛

Nyproduktion av Nittsjö Keramiks 
klassiker från tiden 1890-1950 

görs nu, till exempel av vasen Bobina, 
design Erik Mornils. Finns även i svart. 

Foto nittSjö keramik

MER FÄRG OCH 
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bostaden utan tydliga gränser. Målade dörrar 
i rostfritt står fint mot skåpens skönt ådrade 
eukalyptus som fått en sandig yta. Det  
dekorativa vinstället på väggen är originellt. 

Udda former
Skulpturalt är Pedinis kurviga kök Dune, 
designat av Domenico Paolucci. Dune har 
förändrats och förädlats med tiden och finns 
i många varianter av fristående, raffinerade 
öar och eleganta lösningar med integrerad 
frukostbänk. En annan av Paoluccis skapelser  
är Artika som också finns som kurviga 
öar, utmed väggen eller som här i u-form. 
Bilden av mattlackade Artika visar Paoluccis 
förkärlek för rundade hörn i en synnerligen 
inbjudande design.

En köksö med udda form är Le Baou, 
designad av Charlotte Raynaud. Det är en 
stor monolit utan skarvar i det lena komposit-
materialet Hi-Macs, med induktionshäll 
och diskho, och på ena sidan diskmaskin, 
skåp och lådor. Till Le Baou hör också en 

Kvänums nya kök Cool Classic är som namnet antyder både trend och tradition. CC är en mix av modernt och klassiskt, av sobert och flärdfritt 
med Kvänums egna ord. Här är köket i en mättad skogsgrön färg som fint matchar detaljer och det nya skafferiet i ljus ek liksom stenskivan med 

nedsänkt vask och häll. Den långa knoppbrädan är kul. CC finns också i en smulten blå färg, med samma rustika och eleganta utförande. Foto kvänum

➛

Detta är Pedini nya kök K 2016, ett projekt som är under utveckling av designern Alfredo Zengiaro. I stället för inredningsdesign vill man skapa interiörarkitektur, som ska 
gå igen i hela huset utan ”skarvar”. Man jobbar med nya material och målningstekniker byggda på nanoteknik. Här är det grönmålade dörrar i borstat rostfritt och dörrar i 
eukalyptus med sandig yta, bara 12 mm tjocka. Ön är avdelad mitt på för olika funktioner. Foto PeDini

CornueFé från La Cornue 
har tagits fram för en 
större publik och många 
miljöer. Den är robust, 
funktionell och tidlös men 
också modern som här 
med nickelfinish. Övriga 
färger är svart, elfenben, 
blå och röd. CornueFé 
finns 90 och 110 cm bred 
med fem gaslågor och 
plats för den populära 
värmeplattan i mitten. 
Två ugnar med dörrar som 
praktiskt öppnas åt sidorna. 
Man kan välja gas eller el 
och för spisen gas eller 
induktion. Nedtill finns 
lådor för tillbehör. 
Foto la cornue

➛

Ernestomedas kök K-lab är ett projekt som kan se ut på många sätt. Funktionerna kan vara 
samlade utmed en vägg som i köket med labbmiljö, något som understryks av stolar, bord och 

belysning med industrikaraktär. Det är boisserier i skåpväggen och i övrigt glas, marmor och 
rostfritt. Men K-lab kan också vara en ö med integrerade funktioner, som en praktisk arbets-

station, och som här med hängande hyllor och fläkt ovanför. Det är en innovativ, modern 
design med funktionella lösningar. Designer är Giuseppe Bavuso. Foto erneStomeDa
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➛

skåpvägg i vackert ådrat trä för förvaring.   
Elmar visar en originell, skulptural form 

i köket El 01, designat av paret Palomba. 
Köksön har tunna skivor i Hi-Macs, med 
plats för matlagning och som vidgas till en 
större yta för samvaro. Också i köket Slim 
har samma designer tillfört en mjukt run-
dad frukostdel i trä till det vita köket, som 
är kombinerat av de två storlekarna av Slim. 

Lätt och luftigt
Elmars beskrivna kök har rymd och ljus. 
Det gäller synnerligen väl även Pedinis nya 
kök Eko. På ett harmoniskt sätt smälter 
köket i trä och blanklack in i miljön. Det 
är släta, rena former i en tydlig linjär rikt-
ning. Överskåpen är handtagslösa medan 
underskåp och högskåp har nätta lister att 

Toncelli har skapat Chef de Cuicine, en dröm för matlagaren. Genom att studera och rådfråga kocken 
på en välrenommerad krog i Udine har man skapat basenheten på bilden. Här finns allt – gaslåga, 
häll, teppanyaki, wok, skärbrädor, hyllor och lådor. I dörrarnas insida i Corian hänger redskap såsom 
fina knivar, något varje kock uppskattar. Foto toncelli

En unik miljö erbjuder denna variant av Diesel Social Kitchen från Scavolini. Köket har en tydlig industrikaraktär men är samtidigt inbjudande. Tufft borstad metall bland 
annat i det fristående, glasade skåpet och i fläkten har ställts mot blålaserade dörrar, där träets ådring är tydlig. Designer är Diesel Creative Team. Foto Scavolini

greppa. Här är det minimalism och mjuka 
kontraster på ett raffinerat sätt, designat av 
nämnde Domenico Paolucci. 

Harmoniskt och luftigt är även Lidhults 
”designkök” i vitt och nougat. Allt är ljust 
och välavvägt. Det stora bordet slutar i en 
sektion med lådor. Innanförliggande luckor, 
invändig belysning i lådor och bänkskiva 
i gråoljad ask med ho i vitt porslin känns 
ungt liksom knoppar och handtag i krom. 
Och till detta en fransk gasspis.

Lätt och luftigt är också det platsbyggda 

köket med La Cornues spis Grand Castel. 
Den kompakta spisen är 90 cm bred, i 
rostfritt och har allt man behöver plus even-
tuella tillval. Den finns i många färger och 
har flera större ”släktingar”. Bilden visar hur 
Grand Castel bidrar till en ungdomlig look i 
en enda lång bänk i ett begränsat utrymme.

Lyxiga, moderna spisar
La Cornue är kända för sina voluminösa 
pjäser för slott och herresäten. Men de 
har även många nättare spisar för mindre 

Tillbringare och spillkum i stengods 
ur den prisbelönta Still Life-serien av 
Kristina Stark. Serien finns också i vitt, 
sand och terrakotta. Foto Peter carlSSon

➛

Ett skräddarsytt, enkelt kök med spisen Grand Castel i rostfritt från La Cornue. Spisen är 90 cm bred och kompakt för begränsade utrymmen. Den har 
elektrisk ugn eller gasugn och har två gaslågor. Man kan komplettera med ytterligare två gaslågor eller induktionshäll. Nedtill en stor, praktisk låda. 
Det finns många färger att välja mellan. Foto la cornue

MER FÄRG OCH 
FANTASI I KÖKEN

Valcucine har tidigare presenterat 
figurativa motiv på dörrar. Det här är ett 

verkligt dekorativt sådant, framtaget och 
skräddarsytt i företagets Vitrum Arte. Man 

glömmer helt hur breda dörrarna är. 
Det abstrakta motivet på glas, formgivet 

av Alessandro Medini, är placerat i en 
aluminiumram. Foto valcucine
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➛ utrymmen och modernt stadsliv. Charmig 
är den ljusblå spisen Grand Maman i serien 
Cornuechef. Den finns i ett 30-tal färger 
med detaljer i rostfritt, mässing eller krom. 
Här är den integrerad i en liten köksö med 
frukostbänk. Spisen har den legendariska 
välvda ugnen och värmeplattan. Varje spis 
tillverkas efter beställning och får en liten 
plåt med serienummer ingraverat som  
garanterar kvalitet och autenticitet.    

CornueFé från La Cornue är en funktionell 
och tidlös spis som passar i moderna miljöer 
och är tänkt för en bredare publik. På bilden 
är den i tuff nickelfinish men finns också i 
några färger. Den finns 90 och 110 cm bred. 
Man kan välja gas eller elektriskt för ugnarna  
och gas eller induktion för spisen. Här är 
CornueFé i en vacker miljö med moderna 
skåp i glas och trä och med ett klassiskt golv 
i keramik. 

Modern kökstrivsel
Snaidero är bra på att skapa trivsamhet i sina 
kökslösningar. Deras ikoniska Board ger det 
moderna livet möjlighet till öppenhet och 
rymd. Designer är Pietro Arosio som vet 
hur man skapar funktion och trivsel på en 
och samma gång. Benlösa Board kan se ut 

Härligt svängda kurvor är det i Pedinis kök Dune, designat av Domenico Paolucci. Dune är alltjämt 
populärt för sina estetiska kvaliteter. Köket finns i flera färger och trä med bänkskiva i Corian. 
Det finns varianter som kan vara utmed en vägg och även sådana där en bordsskiva kan fällas 
in i ön. Alla funktioner är integrerade i rostfritt i det ikoniska köket. Foto PeDini 

En variant där Snaideros och Pietro Arosios kök Board är monterat i en heltäckande ärtgrön skåpvägg. Här har arbetsbänken fått en 
snygg träskiva. Till höger om dubbelvasken ses en kompost för organiskt avfall. En nätt fläkt svävar över spishällen. 

Funktionella Board är kompakt, ergonomisk och i hygienisk Corian. Foto SnaiDero  

på flera sätt, men hänger ut från en vägg, en 
arbetsstation eller en skåpvägg, så att man 
fritt kan röra sig runt och under. Köket är 
kompakt och praktisk – 90 eller 120 cm 
djupt, har dubbelvask, häll och arbets- eller 
frukostbänk. 

På båda bilderna finns en kompost för 
organiskt avfall till höger och på den som 
hänger ut från de gröna skåpen har en 
liten fläkt hängts över hällen. Board är i 
vit, hygienisk Corian som står fint mot det 
ärtgröna. Och i den andra vackra miljö, där 
Board hänger ut från en arbetsbänk utmed 
väggen, har man lagt till färg i form av 
knallröd sockel, hylla och kylskåp. Allt är 
lätt och rymligt med mycket svängrum runt 
Board i denna estetiskt tilltalande miljö, en 
köksmiljö som jag gärna skulle vilja var min, 
om man får drömma lite.u

Elmars kök El 01 finns i många varianter för att 
passa i olika miljöer och utrymmen. Utmärkande 
är tunna bänkskivor i komposit från Hi-Macs, som 
möjliggör den raffinerade formen. Här ser vi en 
skulptural variant för matlagning och samvaro. 
Designer är duon Palomba. Foto elmar

Paret Palomba har formgivit Elmars 
kök Slim, som finns i två varianter 
varav en är nättare än den andra, just 
för att passa i mindre utrymmen. Det 
praktiska modulköket ger möjlighet till 
helt individuella lösningar. Moduler kan 
kombineras från de två storlekarna. Här 
ser vi en fräsch sådan kombination av 
lite plattare skåp och bredare ö. Bordet 
kan dras ut och träbordet ger värme åt 
helheten. Foto elmar
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