NY PRÄGLING

ovanligt bra kök
Tibrokök är ett modernt företag med en stark tradition i träbearbetning. Vi använder oss av effektiv produktionsteknik och arbetar gärna
med nya spännande material, som till exempel bambu, samtidigt som
vi är måna om att förvalta traditioner och vårt arv. Ett bra exempel
på det är vårt vackra 1700-talskök, där detaljerna i massivt trä är
utskurna av erfarna bildhuggare.
Vår ambition är att kunna erbjuda unika kök oavsett vilken stil du
föredrar. Våra fyra köksstilar rymmer klassiska, romantiska, nordiska och strama kök. Vi serietillverkar ingenting utan börjar bygga ditt
kök först när vi har kommit överens om hur du vill ha det. Du kan få
skåpen i exakt de höjder du vill, vilket är bra om du har ovanligt högt
eller lågt i tak. Luckor och lådfronter finns i massivt trä, faner, laminat, målat – du väljer själv. Med andra ord, du kan få ditt kök precis
som du vill ha det. Det är vad vi kallar ovanligt bra kök.

romantiska kök

Ett romantiskt kök kan vara beläget såväl ute i skärgården som i en skånelänga.
Det har ofta något mindre proportioner på skåpen men det saknas aldrig pärlspont och
dekorerade vitrinluckor. Att arbeta med innanpåliggande luckor och noggrant utvalda
beslag i form av skålhandtag och porslinsknoppar är ett sätt att förstärka stilen ytterligare
och ge den en touch från förr.
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skärö. Björk. Lasyrmålad. Krita.
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Ett skärgårdskök, målat med mycket träkänsla och ovanligt detaljrikt, det är den enkla beskrivningen av Skärö. Luckorna är tillverkade
i björkfaner, med kant i massiv björk. De är bestrukna med lasyr i en
skärgårdsklassisk vit färg som inte täcker helt utan låter björkens
karaktäristiska ådring lysa igenom. På det viset får köket en genuin
träkänsla trots att det är målat. Täcksidorna består av liggande panel
och ramen runt omkring har gerade hörn. Vitrinskåpen går att få med
glasade gavelsidor och är invändigt klädda med faner. Andra detaljer
som syns först vid en närmare titt är köksvagnar och lådor i massiv
ek, samt den utdragbara kubben med skärbräda i oljad ek. Spröjs,
sockel och krönlist har drag av klassisk svensk köksformgivning men
profilen är helt ny och unik för Skärö.
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Besticklådorna
har sinkade eksidor
och botten är klädd
i svart konstskinn.
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Sekel. Sigill. Målad. Dimma.

11

Det finns flera sätt att bygga ett kök på. Ett sätt om man önskar förstärka det romantiska är att välja en lucka ur vår serie Sekel. Då är
luckan innanpåliggande, det innebär att luckans front ligger jäms med
stommen vilket var vanligt när man byggde kök förr i tiden. Här ses
alla typiska kännetecken för det romantiska köket. Förutom den innanpåliggande luckan finns här den obligatoriska pärlsponten, ett laserat
brädgolv och den profilerade golvlisten. Lägg dessutom till porslinsvasken med gammaldags blandare och marmorskiva som stänkskydd.

Stommen i det
specialdesignade
vitrinskåpet är klädd
med pärlspont.
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Luckan Sigill ses här som innanpåliggande, vilket är karakteristiskt
för ett kök som andas romantik. Men var inte rädd för att kombinera
det romantiska med dagens moderna kökstankar. Här samsas den
gamla stilen fint ihop med ett betydligt modernare uttryck i de rostfria
köksmaskinerna. Smala väggskåp samt vitrinluckor med tidsenliga
krysspröjs bekräftar stilen, likaså valet av skålhandtag.

Den inbyggda
sittplatsen framför
fönstret är en trevlig
lösning, som även
kan användas som
extra sittplats när det
blir många till bordet.
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Sekel. Sigill. Målad. NCS.

klassiska kök

Den klassiska stilen har höga skåp som utnyttjar takhöjden maximalt och avslutas
med dekorerade krönlister. Där behövs allt som oftast en köksstege för att nå allra längst
upp till toppskåpen. Vitrinluckorna med spröjs är ett måste. Den klassiska stilen är tidlös
och känns alltid ombonad.
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CRONA. Ask. Lasyrmålad. Frost.
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Crona är ett funktionellt och klassiskt herrgårdskök med detaljer som
ger det ett vackert och bearbetat utseende. Luckor och lådförstycken är tillverkade i askfaner som bestrukits med en vit lasyr som är
täckande men ändå låter askens trästruktur synas. Den överfalsade
luckan har en bred ram med skarp ytterprofil och en lite mjukare
innerprofil där ramen möter den släta spegeln. För att möjliggöra
överfalsningen och den frästa innerprofilen har ramens båda sidor
kantlist i massiv ask.
Överskåpens vitrinluckor har en enkel liggande spröjs som förstärker det rena intrycket. För proportionernas skull, som i det här
fallet när det är högt i tak, är det två speglar i överskåpen. På undersidan sitter integrerade spotlights istället för ljusrampslist och en
traditionell armatur. Även undersidan av skåpen är målad i samma
kulör som övriga snickerier. Stenskivan är tidstypisk och bakkanten
är uppdragen mot väggen. En annan klassisk detalj är den infällda
utdragsskivan till vänster om spisen. Funktionellt, klassiskt och vackert
– precis som resten av köket.
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Överfalsade lådor
och luckor ger ett nätt
intryck och mycket
möbelkänsla. Sinkade
lådor i ek – för att köket
ska vara lika vackert på
insidan som på utsidan.
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NYTT GOLV

Birka. Ek. Vitbetsad.
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Ett magnifikt slottskök med generösa ytor och rikligt ljusinsläpp
från de valvade fönstren. Luckan Birka i massiv ek ses här vitbetsad. Betsen låter ekens vackra skiftningar träda fram och ger liv
åt luckorna. Högsmala skåp, sockerbitslist i krönverket och spröjs
i vitrinluckorna drar upp riktlinjerna för det klassiska köket. Att integrera köksmaskinerna hör ett klassiskt kök till. Här är kyl och frys
dolda i skåpet till höger om den mysiga kökssoffan framför fönstret.

NYTT GOLV
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NYTT GOLV

Den rejäla spisen
med tillhörande rostfri
fläktkåpa omgiven av
två vitriner utgör en fin
kontrast mellan det
gamla och nya.
25

Genomtänkt skåpslösning där massiva luckor samsas med vitriner
och öppna hyllor. I det klassiska köket är dekorativa avslut i form
av krönverk och dekorlister på överskåpen mer regel än undantag.
Köket fortsätter ut i rummet längs med fönsterväggen där två väl tilltagna och mysiga sittplatser byggts in som i sin tur genererat smart
förvaring med utdragslådor. Det klassiska förstärks vidare av den
matchande köksmöbeln och silvergods.

NYTT GOLV
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Ett stort och ombonat kök med gott om utrymme och ljusinsläpp. Luckan Tangent är här målad i en av våra vita kulörer som vi kallar Kristall.
Den känns fräsch och ger tillsammans med ljuset en luftig känsla.
För att kunna utnyttja kökets alla vinklar och vrår har skåpen anpassats speciellt efter utrymmet. Här blev man tvungen att bygga skåpen
så de följs åt i tre etapper. En lösning som är möjlig tack vare att vi kan
specialdesigna köken helt enligt de förutsättningar som ges.

Höga överskåp
med toppskåp sätter
den klassiska andan.
För att enkelt nå upp
till toppskåpen finns
en praktisk köksstege.
Den är stadigt förankrad i relingen och är
enkel att ställa undan
då den inte används.
Tangent. Målad. Kristall.
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Vitriner med dubbla pinnspröjs är i fokus och tillsammans med de två
ugnarna ges en behaglig symmetri i sektionen. Den rejäla köksön med
bardel och förvaring gör köket till den självklara mötesplatsen. På köksön ligger en 50 mm tjock teakskiva som i sällskap med kökstegen i ek
(föregående uppslag) blir mjuka accenter mot de vita luckorna.
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Kärna. Björk. Lasyrmålad. Zinkvit.
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Ett alldeles speciellt kök med inspiration hämtad från 1700-talet.
Tack vare ett nära samarbete med kunniga stilkännare har vi hittat
ett formspråk som representerar det genuint svenska. Färg, material
och detaljrikedom har noggrant provats och valts ut för att skapa en
gedigen känsla.
Luckan Kärna i massiv björk laseras med en färg vars struktur
påminner om den vackra äggoljetemperan. Samtliga detaljer är handskurna av skickliga bildhuggare i Tibrotrakten för att uppnå autencitet
och perfekt finish på köket. Ett klassiskt kök kommer allra bäst till sin
rätt då de höga överskåpen får utnyttja hela takhöjden. Enligt gamla
ritningar ska ett korrekt ritat och byggt kök vara symmetriskt med
likadan uppsättning skåp på båda sidor av till exempel spisen. Den
ståtliga spiskåpan vilar på pelare och som med sitt lagerbladsornament matchar det vackra krönverket med bladstavslist.
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Flera olika dekorelement samverkar för att skapa rätt inramning av
köket. Som till exempel den stiliserade blomman även kallad fleuron som är vanligt förekommande på möbler från tidsepoken. Likaså
den klassiska akantusblomman som här handmålats på dekorskivor.
Bänkskivor i sten och vackra gustavianska beslag gör alla sitt till för
att förstärka 1700-talskökets karaktär.
Gavelsidan med hålkälsprofil och fleuroner både upptill och nertill ger en vacker avslutning på skåpen. Inget lämnas åt slumpen,
därför handslipas alla frästa spår för att säkerställa den slutliga finishen. Samtliga detaljer är omsorgsfullt valda av oss, men man väljer
naturligtvis själv hur mycket man önskar dekorera sitt kök.
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nordiska kök

Ett stort och traditionellt kök med massiva träluckor i både över- och underskåp
är synonymt för den nordiska stilen. Ingen annan stil präglas så kraftigt av rejäla naturmaterial
som sten och trä samt inslag av glas. Luckan är slät eller har en kraftig ramspegel. Till det
följer ofta flera praktiska lösningar med inbyggda hyllor, vinställ och jalusiskåp som utnyttjar hela
rummets kapacitet. Det hela matchas upp med rostfria köksmaskiner och avslutas
med kraftiga beslag.

Sigill. Ek. S-lackad.
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Ett kök som sträcker sig längs en vägg. Luckan Sigill i s-lackad ek
har sällskap av en köksstege i samma träslag. Då den vanliga kökspallen inte räcker till är det skönt att ha stegen lätt tillgänglig. Den
står stadigt och hålls på plats av kraftiga krokar som hakas över en
reling i stål. Efter användning är stegen lätt att hänga undan på sina
förvaringskrokar. Kraftfulla och naturliga materialval tillsammans
med rostfria köksmaskiner kännetecknar det nordiska köket. Här
samverkar trä och sten i bänkskivorna till ett gediget kök att lita på.
Sigill ses även på nästa uppslag, då i oljad massiv al. Alens karaktär
är djup och varm med en lätt röd ton. I toppskåpens vitrinluckor har
ett randigt mönster blästrats in och skapar en elegant kontrast mot
träet tillsammans med betongen i bänkskivan.

Mjuk avslutning
på bänkskåpen
med skön sittplats
framför fönstret.
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Sigill. Al. Oljad.
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Ett kök med alla beståndsdelar som präglar det nordiska. En slät
lucka – Form, i massiv mattlackad ek med rejäla beslag. På väggarna
samsas öppna hyllor tillsammans med vitrinskåp och massiva luckor.
En rostfri sockel bär upp bänkskåpen och förstärker kökets kraftfulla
personlighet. Köket flankeras av en rejäl köksö som tillför köket
ytterligare avställningsyta och förvaringsutrymme.
Övergången mellan stenskivan och den rostfria köksbänken är
knivskarp. Samtliga stommar är utvändigt fanerade och den mattlackade eken fångar effektivt upp ljuset utifrån. Då ingen lucka är
den andra lik i sin ådring uppstår ett unikt spel i ytan som bara kan
återges av massivt trä.

Med allt inom
räckhåll blir
matlagningen
roligare. Här har
mikrovågsugn,
varmluftsugn
samt en
konventionell
ugn byggts in
och placerats
nära spishällen.
Form. Ek. Mattlackad.
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Luckan Nordic i massiv al är i det här köket en typisk representant
för den nordiska stilen med stora träytor och många skåp. Köket
bjuder på flera annorlunda och exklusiva lösningar. Bland annat en
fristående skåpsmodul med stor vitrindel och förvaring samt inbyggd
kaffemaskin. Att låta toppskåp med vitrinluckor och belysning avsluta överskåpen bryter effektivt av det massiva och lättar upp.
Ett långsmalt fönster längs med köksbänken är en annorlunda
lösning till ett traditionellt fönster. Det ger ett välkommet ljusinsläpp
utan att skåpsutrymmet behöver minskas. Skåpstommarna är fanerade även på undersidan vilket i kombination med infällda spotlights
eliminerar ljusrampslisten som brukar sitta i framkant.
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Nordic. Al. Mattlackad.
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Sigill. Målad. Grädde.
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Ett litet och funktionellt kök med luckan Sigill. Det har en svag antydan åt det romantiska men de dubbla pinnspröjsen i vitrinskåpen
samt avsaknaden av pärlspont visar tydligt att det är nordiskt. Rena
linjer och strikta avslutningar på skåpen som vidare förstärks av
beslagen slår an en mer modern ton. Köksmaskinerna i rostfritt är
allt som oftast tongivande men här har man valt att bygga in köksfläkten i ett av överskåpen som en stilfull lösning.

I rummet för
matplatsen följs
köket upp med
en rad bänkskåp
som medför ytterligare förvaring.
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strama kök

Det strama köket är rent och enkelt. Trä i kombination med laminat eller målat. Gärna
annorlunda träslag som zebrano, bambu eller valnöt. Oftast väljs överskåpen bort till förmån
av öppna hyllor eller en fanerad fondvägg. Skåpens beslag är diskreta med infällda grepplister.
Med stora luftiga ytor och återhållsam inredning är normen satt för det strama köket.

NY BILD

Form. målad. Grädde. Zebrano. Klarlackad.
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Fondväggen är klädd med det exotiska träslaget zebrano och det ger
onekligen det här köket full uppmärksamhet. Vilande på en rostfri
sockel och med en uppseendeväckande fläkt i centrum är det ett kök
med mycket attityd. Det representerar ett strikt och modernt kök
som samtidigt tar upp den trendiga retrokänslan med stora träytor.
En glasskiva som stänksskydd täcker nedre delen av fondväggen och
skyddar zebranon.

Ugnsskåpet
är inramat med
sandwichteknik där
zebrano fanerats på
50 mm tjocka täckskivor som därefter
fogats samman med
högsta precision.
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Si. Ipis nim acilit,
con velisl elessequis
auguerc incidunt
alismodit, corpercin
vel in erit lortinim del
il irit augiam nos num
dolobortie te commod
tat atue commodolore
dolut essi etummo
dolorer ciduipit, quam
volorem zzrit pratummolor ad dolobor augait
wis doloreet, commy
nisim quamcon sequa
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NY BILD.

Skala. Bambu mörk. Klarlackad. Form. Målad. NCS.

61

Ett spännande kök med udda materialval. Luckan Skala ses här i
klarlackad mörk bambufanér. Bambun som används kommer från
Kina och värmebehandlas för att få en djupare ton. Den ger värme
åt det strama köket likt den klassiska eken men bjuder upp till ett
modernare köksuttryck än de typiskt nordiska träköken.
Bambu är egentligen ett gräs men det har flera egenskaper som
påminner om trä. Det är hårdare än ek och långt mer ljusbeständigt
än flera av de vanligaste träslagen. Ett exotiskt material som kan
användas både i luckor och till detaljer för att forma ett ovanligt kök.
Här utgör bänkskåpen i bambu tillsammans med de högsmala målade
väggskåpen en behaglig kontrast till varandra.

Lådor tillverkade i
björk, lådfronter
och stommar med
skiktlimmad kantlist
stämmer väl överens
med kökets övriga
formspråk. Smart
och snygg bestickförvaring i björk.

NY BILD.

Skala. Bambu mörk. Klarlackad. Form. Målad. NCS.
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Den skira björken är det träslag som många förknippar allra mest
med den svala nordiska designstilen. Här ses den s-lackad i ett stramt
kök. Björk är i obehandlat utförande gultonad men med s-lacken som
är vitpigmenterad får träet en vacker lyster som reflekterar ljuset och
låter det spela mot träets ådring.
Här har traditionella överskåp valts bort och till förmån för ett
luftigt kök. Den öppna planlösningen mellan kök och matplats vävs
samman av det stora specialdesignade vitrinskåpet som är snyggt
infällt i bardelens bänkskiva. All förvaring ryms i bänkskåpens stora
utdragslådor där det finns gott om plats för både porslin och specerivaror. Strax under bänkskivan finns två utdragsskivor, som enkelt kan
dras ut när extra avställningsyta behövs.

Ett topphängt
överskåp med frostade
vitrinluckor utgör en
vilsam accent på kökets
fondvägg. För en enhetlig
look på skåpet är stommen fanerad med björk
både in- och utvändigt.
Den delade luckan skjuts
uppåt och kan stå öppen
under arbete utan att
luckan är i vägen. Infällda
spotlights inne i skåpet
samt på undersidan.

Form. Björk. S-lackad.
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NYTT GOLV.

Staffli. Vit laminat. Grepplist – valnöt.
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I det här strama köket sker ett dramatiskt möte mellan vitt laminat
och ett relativt ovanligt material – valnöt. Luckan Staffli har inga
beslag i vanlig mening utan infällda grepplister i massiv valnöt. Det
är sparsmakat med detaljer och det gör att köket känns oerhört
slimmat. Överskåpen är fanerade på undersidan och har infällda
spotlights vilket stärker karaktären på skåpen ytterligare. Med ett
jalusiskåp på bänken städar man lätt undan brödrost och mindre
köksmaskiner som annars tar upp plats på bänken.

NY BILD
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Ett litet och kompakt kök med flera ovanliga vitrinlösningar. Eken
i det här köket är s-lackad och det ger den en blekare ton som kan
jämföras med dess ursprungliga utseende när den fortfarande var
obehandlad. Öppna hyllor i ett litet kök ger snygg förvaring som samtidigt öppnar upp och skapar rymd. Det fristående vitrinskåpet med
sina glasade sidor passar lika bra i köket som i vardagsrummet.

I köksön sitter
reglagen till spishällen
snyggt infällda och i
bakgrunden skymtar
vitrinväggen med tjugo
kvadratiska luckor
med belysning.
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Sigill. Ek. S-lackad.

Form. Målad. Kristall.

73

Val av material, luckmodell och design samverkar till att hålla det
här köket stramt. Köket är ritat med överskåp som sträcker sig ända
upp till taket men lösningen känns ändå öppen och frisk med generös
värme från ekskivorna. Köksön är placerad mitt i köket och rymmer
både spishäll och en praktisk liten vask. Vitrinluckorna med aluminiumram harmonierar fint tillsammans med kaklet och skapar en
enhetlig färgskala.
En inbjudande bardel med fantastisk utsikt har skapats och är
perfekt att dricka morgonkaffet vid. Den inbyggda vitrindelen ut mot
vardagsrummet (föregående uppslag) är en innovativ och snygg lösning som sparar plats på golvet.
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Den strama stilen präglas till stor del av rostfritt både i bänkskivor
och köksmaskiner. Här finns alla bekvämligheter inom räckhåll med
bland annat inbyggd vinkyl och kaffemaskin.
Med ugnen placerad i bekväm höjd har man full uppsikt över tillagningen. Köket har stora avställningsytor samtidigt som det är litet
och personligt. Ett kök att njuta av tillsammans med gäster och att
leva länge med.
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d.t.r.t. reklambyrå. Foto: Daniel Wester. Tack till Cervera och J.A. Sundqvist.
Notera att produktutveckling kan innebära avvikelser mellan modellerna i denna katalog och den levererade produkten.
För fullständig och korrekt specifikation av material, färger etc vänligen kontakta närmaste återförsäljare av Tibrokök.
Du hittar samtliga modeller på www.tibrokok.se. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.
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