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Marbodal vinnare av ÅRETS KÖK 2018
Marbodals kök Ramsvik i shakerstil utses till ÅRETS KÖK 2018 i Sveriges
största kökstävling som anordnas av Bad&Kökguiden. Ramsvik är framtaget
med den medvetna människan i åtanke. Med smarta lösningarna som
källsortering i de översta lådorna, utdragbara lådor för förvaring av kylvaror,
bröd, frukt och grönsaker är köket anpassat efter sin användare och man är
aldrig långt ifrån det man behöver. Ett kök som ligger rätt i tiden – med
smarta lösningar för både förvaring och minskat matsvinn.
- Vi är stolta och glada över att Marbodal och vårt kök i shakerstil utsetts till
vinnare i år. Ramsvik i shakerstilen är ett stilrent kök som inte bara fångar en

av årets stora kökstrender, utan som också erbjuder innovativa lösningar för
ett mer hållbart liv i köket, säger Cecilia Ahlin, produktchef på Marbodal.
Juryns motivering lyder:
”Vilket vackert kök, inspirerat av den sparsmakade shakerstilen från 1800-talets
mitt!
Köket är designat med både naturbetsad och svartbetsad ek, och den generösa
köksön ger både gott om arbetsyta och utrymme för umgänge. Lägg märke till
den för shakerstilen så karaktäristiska knoppbrädan som löper längs med
väggarna – den ger mycket plats för redskap och kastruller. En klar favorit hos
våra röstare!”
Om ÅRETS KÖK:
Tävlingen anordnas av Bad&Köksguiden. En jury har i ett första led valt ut 10
olika kök som finalister. Röstning på de finala bidragen har sedan skett på
aretskok.se samt under höstens Hem&Villamässor. I decembernumret av
Bad&Kökguiden finns mer information om ÅRETS KÖK, shakerstilen och om
köket Ramsvik. Prisutdelningen går av stapeln i februari 2019 under
Stockholm Furniture Fair. Läs mer om ÅRETS KÖK
här: https://vinnaretshus.se/arets-kok-finalister/

Marbodal i Tidaholm har funnits på den svenska köksmarknaden sedan 1924
och är idag det främsta köksföretaget i Sverige. Huvuddelen av försäljningen
sker genom Marbodalbutiker, bygghandeln och husfabriker i Sverige.
Marbodal är ett av flera välkända varumärken inom Nobiakoncernen, Europas
ledande köksinteriörföretag.
www.marbodal.se
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