




Det är i mellanrummen det viktiga ryms. 
Orden som ligger osagda mellan raderna,
sittplatsen mellan dem man tycker om,
gluggen där första mjölktanden trillat ut.
Mellanrummet är ramen, bryggan och det 
som för historien framåt.





SYSTEM 10
Köket är den plats i hemmet där våra förändrade vanor och livsstil märks tydligast. Från att ha varit en funktionell plats 
för tillredning och förvaring av mat, är köket idag en inkorporerad del av hemmet både visuellt och i användning.

När vi utvecklade System 10 hade vi därför en vardagsrumsinredning i åtanke. Vi ville bygga köket på ett arkitektoniskt 
sätt, där de olika modulerna lyfts fram och äger sin form. Inredning och konstruktion flätas samman, precis så som 
långkok, läxläsning och filmtittande kan göra.      

System 10 är baserat på smala distanser. 10 millimeter närmare bestämt! Det är genom att fokusera på just utrymmet 
mellan luckorna vi skapar genomgående linjer och geometrier i hela rummet. När vi arbetar med mellanrummen som 
ramar upplever vi helheten. 



KONTRASTER 
OCH RAMVERK
I det här köket ligger fokus på köksön. Vi har blandat kontrasterande material och färger 
- varmt grå, borstat rostfritt stål och mjuka betsade träytor. Ändå känns köket enhetligt, 
eftersom System 10 formar konturer i och kring köksön. Den geometriska återkommande 
linjen gör att köket balanseras mellan spänning och elegans.





Ett bra kök består av små detaljer och stora upplevelser. Här har vi kombinerat bänkskiva och stänkskydd i 
30 millimeter tjock majestätisk svart marmor med en yta i borstat stål. För att mjuka upp intrycket får den 
grå blandaren från Vola matcha frontfärgen. 10 millimetersdistanserna som ramar in köksön ger köket en 
modern luftighet och accentuerar material och färger. 



Ett hem upplevs med alla sinnen. Hur en låda låter när 
den stängs, doften inuti ett träskåp och strukturen 
hos ett handtag i gjutjärn är intryck som ger rummet 
personlighet och karaktär.



Genom att skänka planeringen en extra tanke, och att använda sig av 
anpassade tillbehör kan oväntade lösningar förena stil och funktion. 
Här har vi installerat en liten vask för kryddförvaring, och köksön är 
försedd med infällda eluttag.



Här trivs både idéer och verktyg. De grå 
lådorna har sidor i klarglas vilket ger en 
ljus och modern känsla. Lådinredningen 
finns i flera utföranden för att passa 
både chopsticks, ostronknivar och gafflar. 
Bestickinlägg i kork ger öronen ro och 
ögat frid. 



BYGG BROAR, 
INTE BARRIÄRER
System 10 kan användas som ram kring skåp och moduler i husets alla rum. Att låta möbler och 
inredning samspela mellan ytorna skapar rymd i en öppen planlösning, men är också ett bra sätt 
att öppna upp mellan intilliggande rum.  







System 10 gör det enkelt att laborera med material, 
färger och rumslighet. Möjligheten finns, att ytor 
som tidigare bara uppfattats som mellanrum plötsligt 
förvandlas till rum.    



SOM SOLEN
En köksö som solitär i mitten av rummet skapar en pol att röra sig kring. 
Sysslor, sällskap och småprat hamnar i centrum på ett självklart sätt. 

Till System 10 finns tunna snickerier som kan användas för att förlänga, 
kontrastera eller matcha inredningen. Det är ett enkelt sätt att skapa en 
exklusiv sammanhållen inredning i små och stora rum.







Länge leve mångsidigheten! En bänkskiva kan förstås användas på flera sätt än som 
arbetsyta. Här är en köksö helt klädd i 12 millimeter vit kompositsten.



BLOCK PARTY!
Lägg märke till hur enkelt ögat finner linjer att följa i det här köket. Här har vi blandat 
System 10 med tillbehör ur Ballingslöv Classic sortimentet, vilket öppnar för oändliga 
kombinationer som passar de flesta rum. 

När överskåpen inte byggs ihop med övrig inredning förstärks upplevelsen av köket som 
ett möblerat rum. Vi garanterar att köksfunktionen är där ändå, men hur gästerna uppför 
sig kan vi inte orda om.





Ett kök i pärlgrå nyans är ett elegant alternativ till 
vitt. Kulören är neutral och kan kombineras med de 
flesta färgskalor.

Istället för att sätta kakel bakom vasken har vi 
här låtit en klack av bänkskivan i kompositsten 
få fungera som stänkskydd mot väggen. Den lilla 
kanten är också ett klassiskt sätt att få lodräta och 
vågräta ytor att mötas snyggt.





SYSTEM 10

FRISIDA
10 MM
MÅLAD MDF

GAVELSOCKEL
10 MM
MÅLAD MDF

SOCKEL 16 MM MÅLAD 
MELAMINBEKLÄDD 
SPÅNSKIVA

DISTANS
10 MM
MÅLAD MDF

DISTANS
10 MM
MÅLAD MDF

DISTANS 
10 MM
MÅLAD MDF



KOMPOSITION

RAMAR IN
System 10 formar ytterkontur 

KONTRAST
System 10 i kombination med Ballingslöv Classic

DELAR AV
System 10 som avskiljare inom modulen

GEOMETRI
System 10 som återkommande geometriskt element



10 millimeter kan vara försumbart lite, 
eller göra hela skillnaden






