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Loomulik ja funktsionaalne
põhjamaine disain
Köögi stiili määravad esmajoones
kappide uksed ja mööbel. Põhjamaise
disaini eelistaja saab valida sobiva lahenduse nii moekasse linnakorterisse
kui ka väärikasse maamajja, kinnitab
Rootsi köökide juht Riina Niinemägi.
Salong Rootsi Köögid on valinud oma niššiks
mõnusa naturaalse funktsionaalsuse, mida
nii meil kui ka mujal maailmas tuntakse eelkõige põhjamaise disainina.
Lisaks ajatule ilule on selle juures üheks
oluliseks märksõnaks lihtsasti hooldatavus.
Teadupoolest on sisustusajakirjas kõik köögid
kenad, ent alles kööki igapäevaselt kasutades
selgub, kas selles toimetamine on mugav ning
kas selles on hõlbus korda ja puhtust pidada.
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Näiteks vajavad kõrgläikelises tehnoloogias
valmistatud kapiuksed palju sagedasemat üle
käimist kui puidust või spoonitud kapiuksed.
Enamik Eesti peresid teeb köögis süüa vähemalt korra päeva jooksul ja enamikes neist
pole palgal koduabilist. Seega võiks juba kööki
kavandades olla selge, kui palju aega soovitakse kulutada “ajakirjaväärilise” korra tagamiseks. Loomulikult võib köök olla ka esinduskorteri sisustuselemendiks, kus reaalne
kokkupuude toiduga on imeväike, kuid selliseid kööke on siiski tunduvalt vähem kui neid,
kus ka tegelik köögielu aset leiab.
Salongist saab tellida köögilahenduse algusest lõpuni – disainist ja mööblipaigaldusest
kuni tehnika, vee ja elektri ühendamiseni
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Rootsi köökidest võib tellida köögi nii linnakorterisse kui ka maamajja. Riina Niinemägi
sõnul on viimasel ajal maamajad varasemast
rohkem trendiks tõusnud.
Põhjusi selleks on mitmeid. Maamaja on
linnaelamisest üldjuhul ruumikam, ruutmeetreid on rohkem, seega saab luua huvitavamaid disainlahendusi. Aina enamad
töökohad võimaldavad füüsilist viibimist
kontorist eemal ning paljude inimeste arvates on linnadest eemal parem ja kvaliteetsem elukeskkond.
Kaasaegse maamaja sisustamine ei tähenda enam ammu seda, et maale viiakse need
mööblitükid ja aksessuaarid, mis linnas üle on
jäänud. Mahukamad ja õhurikkamad toad ja
köögid saavad tänapäeval disaini, mis arvestab nende väärikuse ja võimalustega.
Kantristiil võidab üha rohkemate köögiloojate
südameid. Lihtsate disainivõtetega saab luua

täiendavat hubasust – näiteks on profiiliga
kapiuksed hulga “kantrimad” kui täiesti siledad kapiuksed.
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Maaelu muutub trendikamaks

Suuremad köögid võimaldavad ruumi rajada
näiteks köögisaare – toidutegija pääseb objektile igast suunast.
Kui suurele lauale lisada muuhulgas ka kaabliauk, tekib võimalus köögilauda vahepeal ka arvutitööks kasutada – on palju inimesi, kes veedavad
köögis suurema osa ärkvel ja kodus oldud ajast.
Köögis saab süüa teha ja süüa, perega suhelda, tööd teha ning külalisi vastu võtta. Ka paljud
kodused peod ja tähtpäevad peetakse just seal.

Arenenud tehnika toetab lihtsust
Lihtne kantristiilis mööbel ei tähenda, et köögi kasutaja peaks tegema mööndusi oma igapäevaste tööde-tegemiste mugavuses.
Vastavalt kliendi vajadustele, eelistustele ja
rahalistele võimalustele saab Rootsi Köökide
salongis luua optimaalse lahenduse – stiilse
naturaalse köögimööbliga saab siduda mistahes kaubamärgiga köögitehnika. Ahjud,
pliidid, nõudepesumasinad, õhupuhastid jm
on saadaval nii eksklusiivsetelt kui ka vähem
kallitelt maaletoojatelt.
Köögitoimingute tegija mugavuse suurendamiseks tasuks mõelda ka prügihundi ning prügisorteerimissüsteemi vajalikkusele. Kui seda
ka kohe köögi valmimise ajal endale lubada ei
saa, siis ehk mõne aja pärast.
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Rootsi Köögid OÜ
Kaupmehe 7 boks A6, Tallinn
Telefon: 642 4077; 501 2812
E-post: info@rootsi.ee
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