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K
öket är husets viktigaste 
punkt.  Och det är inte bara 
en matplats. Nu när många 
av oss jobbar hemifrån är kö-
ket också vår arbetsplats. Jag 
har tillbringat hela min vår i 
mitt kök. Och som det ser ut 

nu kommer jag att tillbringa min höst här med. 
När jag letar boende är det just köket jag tittar 

mest på. Är det placerat nära ingången när jag 
släpar hem alla tunga matkassar? Hur stort är köket 
i förhållande till resten av huset eller lägenheten? 
Hur skiner solen in på morgonen eller kvällen i just 
köket? Och vill jag att kvällssolens strålar avslöjar 
alla fettfläckar? Hur hög arbetsbänken? Vilka möj-
ligheter för återvinning finns det? Jag har en tydlig 
kravlista att bocka av. 

Ändå kan jag luras av det lilla enkla som hur 
smidigt kökslådorna åker in och ut eller hur nya 

köksluckorna ser ut. Inte alltid klockrent. Och då 
får man bara bita i det sura äpplet, eller förändra 
köket. 

För att tycka om sitt kök så behöver man inte göra 
så drastiska förändringar. Har du ett kök som känns 
”fel”, slitet eller gammalt kan du med små knep 
förändra det. Behöver hela köket verkligen rivas ut? 
Möjligheterna är oändliga och att göra rätt val kan 
kännas som den där miljonvinsten alla pratar om, 
men inte har sett.

Köket speglar din personlighet eller livssituation. 
Vill du lära känna en person ska du besöka den per-
sonens kök brukar jag tänka. Så välj ett kök som du 
kommer att trivas med, och som kommer att trivas 
med dig. Här kommer köksinspiration för dig som 
går i köksrenoveringstankar. Vi tipsar om de hållbara 
massiva köken för olika personligheter. l
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KÖKSINSPIRATION

ÄR DU LIKA 
CHILL SOM 
DITT KÖK? 

Visa mig ditt kök så ska jag säga vem du är. Har du tankar på att renovera om 
ditt kök så att det passar din livsstil? Vi har hittat köken som lämnar både 
avtryck och intryck om dig som person.  

Text NINA GERGI
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Ett kök berättar mycket 
om oss som människor, 
alltifrån ordningen till 
kryddoften.
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För dig som gillar det estetiskt tilltalande köket kan vi resa hund-
ra år tillbaka i tiden där vi hittar de första stora moderna köken 
med stora arbetsytor. Fast egentligen behöver vi nog inte resa så 
långt tillbaka. Det räcker med att googla kulladal.com. Kulladal är 
ett företag som producerar gedigna kök med anor från 1920-talet. 
Om du bor i en äldre lägenhet eller hus där renoveringar har ”för-
stört” de tidstypiska detaljerna så kan ett kök från Kulladal hjälpa 
ditt hus eller lägenhet att hitta tillbaka till sin själ. Kulladals kök 
byggs som köken gjordes förr. För hand och av genomgående furu 
och al. Ingen plast, inga spånskivor. Bara äkta rakt igenom. 

Köket är delvis anpassat till det moderna. Kulladals kök är 
kompatibla med alla moderna vitvaror, och bänkhöjden håller 
modern 90 cm standard. Luckor och lådor har vackra profiler med 
ursprung från 1920-talet. Skåpens proportioner och luckornas 
ramar och speglar är noga avvägda.

Kulladals kök är hållbara, här har vi inte någon slit-och-släng-
mentalitet. Allt är genomgående furu och färg som används är 
linoljefärg. Allt är också målat för hand, hur vackert är inte det!

www.kulladal.com

För den estetiske med 
stort umgängeskrets

KÖKSPERSONLIGHETER 

Porslinsvask, som ligger i liv med bänkskivan 
(carraramarmor). Skålhandtagen är Mathins 
egna vintagefynd. Sockeln är utanpåliggande, 
med enkel profil (specialgjord för detta kök).

Detta ljusgröna kök var Kul-
ladals premiärkök och finns 
i Malmö. Klassisk look, med 
överfalsade luckor och för-
nicklade skåpsvred. Fristå-

ende spis, och kombinerat ek 
och rostfritt som bänkskiva. 

Bänkskivan är dessutom 10 cm 
extradjup, så att det blir mer 

arbetsyta.

FOTO: ERIK A WEIL AND/APELÖGA
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Kulladal

Adam Haglund, 
grundare, 
Johanna Gart-
myr Wikstrand, 
designer

Adam, varför startade du företaget? 
– Först startade jag Skandinaviska Shaker-

kök som jag jobbade med i några år, men ville 
sedan testa ett annat koncept. Jag inspire-
rades av 20-talsstilen, och jag ville bort från 
modultänket och istället tänka platsbyggt. Ett 
kök med hög finish (vi slutmålar våra kök på 
plats efter montering) och med genomtänkt 
design och materialval. Kort sagt: Jag ville 
starta det köksföretag som jag önskat hade 
funnits när min familj och jag renoverade köket 
i vår 20-talsvilla i Malmö för några år sedan.

Hur ser kökstrenderna ut just nu? 
– Trenden är kanske att allt fler struntar i 

trender…? Vi märker att våra kunder är mycket 
medvetna, de tänker långsiktigt och vill ha ett 
kök av hållbara material. Estetiken ska vara 
klassisk, inte ”trendig”. Poängen är att köket 
ska hålla i hundra år, eller mer. Det är en mot-
reaktion mot slit-och-släng-mentaliteten.

Vad är det absolut viktigaste att tänka på 
när man renoverar kök?

– Oj, det hade vi kunnat skriva en roman om! 
Det är mycket att tänka på, svårt att sortera ut 
det viktigaste. Men det är viktigt att utgå från 
rummets fysiska förutsättningar, och vilka be-
hov man har. Hur mycket förvaring behövs, hur 
rör man sig i köket, vilka ytor används mest, 
osv. När man planerar ett kök så hamnar man 
alltid i ett läge där man måste kompromissa: 
estetik vs funktion, luftighet vs förvaringsmöj-
ligheter, osv. Men det allra viktigaste, tycker 
jag nog, är att man tänker långsiktigt i de val 
man gör. Köket ska fungera inte bara för en 
själv utan för kommande generationer.

Lindahlsköket

Jennie Peterzén, 
projektledare  
på Lindalsköket

Hur tror du att köket har ändrats de 
senaste 10 åren?

– Bra materialval har blivit viktigare. Idag är 
det mer fokus på kvalitet och hållbarhet.

När är det dags att tänka på köksrenove-
ring? Och när ska man inte göra det?

– Om man går i tankar på köksrenovering 
är det viktigt att man har tiden, idén och 
pengarna. Se till att det finns gott om tid för 
projektet och var säker på vad du vill ha ut av 
renoveringen.

Vad vill du tipsa folk som är vill göra om 
sitt kök? 

– Köket ska passa din livsstil. Vill du att köket 
ska vara en mötesplats för vänner och familj 
med öppna ytor eller vill du ha ett arbetskök 
avskilt från sällskapsytor? 

Puustelli

Tony Lönnqvist,  
produktutvecklare

Tony, vad är hett i höst när det gäller kök?
– Det som är hett i höst är träluckor, färgska-

lan är harmonisk och matt i de stora dragen 
men får gärna ha en färgklick som visar per-
sonlighet. Man efterfrågar också äkta material. 

Vad är äkta material? 
– Det betyder att hela kedjan är ansvarsfull 

från tillverkning till återvinning. 

Vad är ert bästa tips när kunder väljer 
kök?

– Forska lite djupare och tänk på helheten, 
det ska vara hållbart både för dig som köper 
kök och för naturen. Planera noggrant och lägg 
värde på dina egna önskemål.

Snêk
Fredrik Karlsson 
Peraldi,  
grundare och VD, 
Sandrine Peraldi, 
grundare &  
Vice VD 

Vilka kökskulörer gäller i höst?
– Överlag så är vi emot kortsiktiga trender, 

men vi har sett en intressant utveckling på 
marknaden där det spretar åt olika håll. 
Pastellfärgade lantkök är fortfarande starkt 
men många kunder vill använda mer genuina 
äldre kulörer när man målar med linolja. Alltså 
starkare färger mot blått, grönt, gult etc.  Sam-
tidigt har vi också sett efterfrågan efter kök 
med ännu starkare kontraster där man vill att 
köket ska vara rummets blickfång. Träfärgade 
kök med vit hårdvaxolja och även mörkare 
kulörer kommer starkt. Strukturen i materialet 
är också viktigt bland våra kunder. Med linolja 
kan man se penseldragen. 
 
Vad efterfrågar folk mest när de väljer kök? 

– Våra kunder kommer till oss för de är less 
på kök av billigare skivmaterial, därför använ-
der vi enbart FSC certifierat svenskodlat trä. 

Det kan vara byggnadsvårdsintresserade 
som vill sätta in ett kök i sitt torp från 1700-ta-
let, nybyggen där man inte vill kompromissa 
med material och kvalitet samt renoveringar 
där man vill ha en platsbyggd känsla. Så 
valfriheten och kvaliteten är stora anledningar. 
Infällda luckor vad som ofta kallas Shaker är 
fortsatt mycket populärt. 

Nämn en sak folk inte ska göra när de 
väljer kök? 

– Att ha för bråttom är aldrig en bra ide. Kö-
ket bör anpassas till stilen på resten av bosta-
den både till storlek och stil. Att bli tvingad till 
att använda standardiserade mått på grund av 
bristfälligt utbud är också tråkigt, det leder till 
många dåliga kompromisser. Vi tycker att kök 
ska ses som en långsiktig investering. Därför är 
materialen och kvaliteten så viktig. Köket ska 
kunna åldras med resten av bostaden.
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Om du är en enkel person, som tycker att var sak har sin plast, ja 
då är shakerkök något för dig. Men vad är egentligen shaker? Du 
har säkert hört det uttrycket förut när du har gått i kökstankar.

Vi går tillbaka ända till 1700-talet där vi hittar shakerrörel-
sen, en sekt i England som ville bygga ett utopiskt samhälle. De 
började snickra för att uppnå sin vision. Filosofin kretsade kring 
tre begrepp: Ärlighet. Funktion. Enkelhet. Och när de tillverkade 
möbler så skulle de vara just funktionella. Inte vackra. Skönheten 
var att de fungerade för sitt syfte. Idag har shakerrörelsen nästan 
dött ut men dess estetik lever kvar i både köks- och möbeldesign. 

Shakerkökens estetik är alltså enkel och genomarbetad. Luck-
orna är helt raka och bara lätt brutna. Köken har också tydliga 

kontraster som skapar spänning. Ett sådant är öppna hyllor i 
kontrast till stängda högskåp.

I Sverige tillverkar fler och fler företag shakerkök, bland annat 
Lindahlsköket. De har sitt snickeri på Värmdö utanför Stockholm 
och platsbygger köken åt varje kund. De arbetar alltså inte efter 
standardiserade lösningar såsom mått på stommar, profiler på 
luckorna eller andra färdiga komponenter,

Shake it, shake it gäller inte här. Här är allt på sin plats. Ord-
ning och reda men ändå spännande kontraster.  

www.lindalskoket.se

För den ordningsamma  
som gillar det enkla i livet
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KÖKSPERSONLIGHETER 

Om du gillar att göra det själv ska du kika på köksserien Heritage 
från Snêk. Här har vi traditionellt hantverk, ett kök av svenskod-
lad massiv furu med oändliga möjligheter. Den både ser ut och 
doftar som den låter, trä från de svenska skogarna. Köket i sig är 
enkelt att montera ihop. Med ett modulsystem (utan fasta mått!) 
där stommarna sätts ihop med laxstjärtsfogar kan nästan vem som 
helst montera ihop sitt kök - utan verktyg.

I designverktyget på Snêks hemsida, www.snek.se bestämmer 
du själv kökets utförande och prisnivå. Köket skickas sedan direkt 
till dig efter avstämning och tillverkning.

Heritage har ett stort antal varianter på stommar där bredd, 
djup och höjd kan anpassas efter dina önskemål. Stommarna 
finns i två kvalitetsnivåer: Torp där har stommarna kvistar medan 

Gård är kvistren. Du kan också välja olika luckprofiler, bänkski-
vor, krönlister, golvsocklar och färg. Du väljer hur mycket du vill 
göra själv - från grunden eller färdigmålat kök som du sätter på 
plats. Allt är målat i linoljefärg, antingen om du gör det själv eller 
beställer köket färdigmålat. Snêk tillverkar ävenmåttanpassade 
köksluckor till IKEA:s stomme METOD i massivt trä. Det är 
väldigt bra om du vill fräscha upp ditt befintliga kök utan att riva 
ut det gamla.

Om dina händer längtar efter att skapa ska du kolla på Snêks 
kök. Bonus är att du kan imponera på släkt och vänner och 
berätta om hur du byggde ett helt kök, alldeles själv! Garanterade 
många vuxenpoäng på det!
www.snek.se

För den händige 
med vilja att skapa

KÖKSPERSONLIGHETER 
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Är du den lugna personen som gärna odlar och gräver i jorden till 
tonerna av Mozart? Då ska du definitivt kika på Marbodal som 
har jordnära mörkare färger just nu. Namnen på kulörerna rimmar 
också med det jordiga temat. Vad sägs om färgerna Åska, Hav, Frost, 
Frö eller Sand? Just den bruna lugnande kulören Bark har varit ett 
populärt val i serien enligt Marbodal. Folk väljer inte kökskulör av 
estetiska skäl bara, utan även för att färgen ska ha en lugnande effekt 
i vår annars ofta stressiga vardag.

Trenden hos Marbodal går mot öppna ytor med kök som "smälter 
in”. Det gör att mindre material går åt när köken tillverkas, vilket 
är bra ur hållbarhetsaspekt. Det öppna intrycket är tydligt också i 
hur köken utformas med öppna hyllor som ger ett luftigt intryck. 

Här kan du ställa dina gröna växter för att få den lugnande ef-
fekten spot on. 

Ett Marbodal-kök är helt enkel inte bara ett kök. Det är en del 
av hemmet, likt ett vardagsrum. 

Om du är personen som vill vara riktigt, riktigt "säker" så har 
Marbodal Svanen-märkta kök. Det betyder att köken har klarat av 
kraven för bra miljöval. Svanen har funnits i hela 30 år. Även Mar-
bodal har funnits länge, ända sedan 1924, det är nästan 100 år snart.

Så medan du påtar i din kolonilott och skördar grönsakerna 
på sommaren så kan drömmen orm en god vegetarisk gryta till 
vintern bli sann i ett lugnande och jordnära Marbodal-kök.

www.marbodal

Gillar du att lämna fotavtryck i sanden, eller ännu hellre ett 
ekologiskt grönt avtryck på klimatet? Då ska du titta på Puustellis 
Miinus-kollektion.

När Miinus-köket tillverkas är det hållbara metoder som 
används i tillverkningsprocessen. När köket togs fram var tillver-
karna hårda. Material som inte fick grönt ljus av forskarna valdes 
bort. Bort, bort, bort. Kvar blev det som idag är Miinus.

Köket tillverkas på samma fabrik som det välkända Puustelli-
köket, Finlands största kökstillverkare. Vanan att tillverka kök 
fanns där sedan många år tillbaka. Det gällde bara att damma av 
kunskapen och omsätta den i praktiken. Det gjorde dem också. 

Med det här köket kan du ta ett lugnt kliv in i framtiden med 
dina gröna skor och känna att du har gjort en insats för klimatet. 
Inte bara i den mat du handlar in och lagar varje dag, utan också 
på den plats du faktiskt tillreder dina måltider. Välkommen hem! 

www.puustellimiinus.com/sv
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För den jordnära 
som vill varva ner

För den ekologiskt  
medvetna med gröna skor

KÖKSPERSONLIGHETER 
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