
I Brf Alba har vi tagit fram fyra moderna köksstilar som 
inspiration för ditt nya hem  – Trendig Timjan, Kryddig 
Koriander, Varm Vete och Fridfull Fläder. Följ stilarna 
rakt av eller se det som en inspiration och byt ut en detalj 
eller två och få in din egen personliga prägel. Vår sälj- och 
kundansvariga finns med dig på resan för att hjälpa dig 
att hitta den röda tråden till ditt kommande drömkök!

Mer information följer i inredningsvalsbroschyren.

Välkommen 
till Brf Albas  
köksträdgård!



FRIDFULL FLÄDER
Avskalade rena linjer, ljusa färger och skönhet 
i dess enklaste form. Vi har valt ut ett klassiskt 
standardkök som kan passa de flesta – ett kök 
att trivas i, att umgås med familj och vänner i 
och som ger en vacker inramning till hemmet 
i kombination med din individuella inrednings-
stil. Det behagliga ekparkettgolvet skapar en 
naturlig kontrast till det ljusa, fräscha köket.

TRENDIG TIMJAN
Spännande, jordnära toner som för tankarna 
till det Toscanska köket. Balanserad och 
behaglig nyans med trendiga svarta accenter 
som sticker ut och tilltalar! Lek med spännande 
kakelsättning och ditt kök kommer definitivt 
bli hemmets hjärta och bjudningens snackis.

VARM VETE
Skapa harmoni i ditt kök – tänk dig känslan av 
stillsamt, vajande vete på ett behagligt fält  
med en skön sommarbris mot kinden! Moderna 
ljusa beigea toner, avskalade detaljer i svart och  
integrerade vitvaror. Inred med klassiska möbler  
i en neutral färgskala med svarta accenter  
– ren perfektion!

KRYDDIG KORIANDER
Skapa en känsla av en orientalisk oas med 
spännande färgklickar till de fräscha vita 
köksluckorna som skapar både en lugn bas 
att inreda utifrån samtidigt som den gröna 
harmoniska färgen i kombination med 
mässingsblandare skapar en wow-känsla 
som sticker ut från mängden!  Matcha med 
lugna, harmoniska möbler i trä, mässings-
detaljer och spännande färger i textilierna.

BRF ALBA, BRUNNSHÖG

Vilken köksstil är du?


