STYLE GUIDE

STYLE GUIDE WITH SMEG

Landlig, klassisk eller moderne?
Landlig, klassisk eller moderne? Bli inspirert av
Smegs styleguide, se de interiørtrendene og
innred kjøkkenet med tidløse hvitevarer. Her får
du en rekke inspirerende tips som du kan bruke
for å skape ditt perfekte drømmekjøkken.

MYKT, HARMONISK OG INNBYDENDE
Pandemien og alle bekymringene har gjort at mange
har følt et behov for å skape lune og trygge omgivelser
hjemme. Da blir lune farger og materialer viktig for å
skape et hyggelig og innbydende hjem.

Skandinavisk design fortsetter å være en populær
stil, der jordtoner, rette linjer og enkelthet brukes for å
skape et hjem som utstråler harmoni. Den avslappede
interiørstilen sikrer at man får et stilsikkert og tidløst
hjem.

Us by You
Et helt nytt konsept med inspirerende intervjuer der du kan oppdage årets hotteste
trender og få gode oppskrifter og fantastiske tips.

SKANDINAVISK MINIMALISME

INNRED DRØMMEHJEMMET

Interiørstylist Pella Hedeby er kjent for å bruke
naturmaterialer, tidløse produkter og minimalistisk
design som skaper harmoni. Les intervjuet der hun
tipser om hvordan man skaper drømmehjemmet og
unngår vanlige innredningsfeil.

Etter å ha vunnet konkurransen Norges vakreste
hjem arbeider Lindhjem-paret sammen for å skape
stilrene og vakre hjem. Les intervjuet med dem og få
deres beste tips til hvordan man innreder et elegant
og tidløst kjøkken.

Les mer på www.smeg.no

Les mer på www.smeg.no

GLEDE, OPTIMISME OG FARGER
I tider med lavkonjunktur, sosial uro og en global pandemi drives folk av et behov for
optimisme og glede. Det har gjort at det har vokst frem en kontrast til de lune og duse
fargene.
De sosiale endringene har skapt en etterspørsel etter fargesterke og glade farger som
løfter detaljene i omgivelsene og oppmuntrer til kreativitet samtidig som det skaper en
slags flukt fra hverdagen. En leken innstilling til interiør og farger i hjemmet bidrar dermed
til å skape en fantasifull og personlig oase.

Us by You
INNRED MED FARGER
Les intervjuet med interiørspesialist Sif Steendahl
Grandorf der hun kommer med sine beste tips for å
få et personlig design fullt av farger og forteller om
hvilke tanker hun gjorde seg da hun renoverte sitt
eget kjøkken.
Les mer på www.smeg.no

COUNTRY
SCANDINAVIAN

FINN DIN STIL

I dag finnes det utrolig mange valgmuligheter, og det er ikke lett å
finne sin egen stil og skape et harmonisk interiør. I tillegg glemmer
man ofte stilen når man velger hvitevarer. Smeg tilbyr et bredt sortiment

CLASSIC
SCANDINAVIAN

av produkter som passer både landlig, klassisk og en mer moderne
interiørstil.
Les mer og finn det rette valget for deg.

CONTEMPORARY
SCANDINAVIAN

COUNTRY SCANDINAVIAN

LYSE TONER
I et trendy og tradisjonelt landlig kjøkken brukes det
smakfulle detaljer i retrostil for å skape et innbydende
inntrykk. Sammen med lysere farger skapes det en
luftig atmosfære og rommet føles større.

SFP805PO

For å skape en lys og idyllisk kjøkkenatmosfære i
en Country Scandinavian-look må også hvitevarene
preges av landlige kjøkkendetaljer. Oppdag vårt
sortiment for å komplettere interiøret hos deg. De
estetiske linjene Victoria, Cortina og Colonial tilbyr
produkter i myke og lyse farger som passer perfekt
inn på kjøkkenet.
SOP6900TP

TRADISJONELT OG INNBYDENDE
Oppdag en stil som fokuserer på det forgangne
gjennom sine historiske linjer og detaljer. Den
tradisjonelle interiørstilen Country Scandinavian
skaper et innbydende og nostalgisk miljø gjennom
harmoniske og smakfulle detaljer.

Interiørstilen er blitt stadig mer populær når man
ønsker å skape en lun atmosfære i hjemmet, og
den henter inspirasjon fra det landlige. Det er de
sofistikerte og romantiske detaljene som bestemmer
og brukes for å skape en atmosfære som man lengter
etter. Det er idyllisk, rolig og avslappende.

SFP750POPZ

COUNTRY
SCANDINAVIAN

MØRKE TONER
Liker du mørkere nyanser og ønsker å skape en varm
atmosfære på kjøkkenet? Oppdag vårt sortiment
av mørkere hvitevarer for å få en interiørstil som
kjennetegnes av Country Scandinavian.

SFP805AO

De romantiske detaljene fås i antikk messing i de
estetiske linjene Cortina og Colonial, mens Victoria
tilbyr detaljer i krom. Det brede utvalget av hvitevarer
bidrar til å skape en smakfull og hjemmekoselig
atmosfære i hjemmets kjerne.

SOP6902S2PN

SFP750AOPZ

CLASSIC SCANDINAVIAN

LYSE TONER
For å få et klassisk og tidløst interiør er det viktig at
også hvitevarene har samme design. Smegs estetiske
linje Classic kjennetegnes av detaljer i svart glass og
rustfritt stål.
Linjen ble designet av arkitekt Guido Canali i 1985
og har fremdeles de samme ikoniske kjennetegnene.
De stilrene linjene med unike detaljer og håndtak
skaper en velbalansert og elegant stil som passer inn
på alle kjøkkener.

KLASSISK, TIDLØST OG VELBALANSERT
Enkelt, funksjonelt og subtilt. Skandinavisk design
har tatt verden med storm, og Classic Scandinavian
kjennetegnes av minimalistisk design, stilrene detaljer
og lyse og behagelige farger som gir et behagelig
miljø.

I den klassiske tilnærmingen brukes rene linjer for å
skape et tidløst interiør. På den måten bygger denne
nedstrippede stilen på ideen om at funksjon ikke
trenger å stå i motsetning til stil. Hemmeligheten bak
interiørstilen er å skrelle vekk alt det overflødige og på
den måten skape en balanse i hjemmet – Less is More

MØRKE TONER
Mørke kjøkkenmiljøer er blitt mer og mer populært
– derfor er Smegs estetiske linje Classic blitt utviklet
med produkter som nå også finnes i en elegant matt
svart farge.
Dette er i tråd med utviklingen i den klassiske
skandinaviske stilen, der man også tar med mørkere
toner for å skape en luksuriøs følelse hjemme.

CLASSIC
SCANDINAVIAN

CONTEMPORARY SCANDINAVIAN

LYSE TONER
Smeg tilbyr et bredt utvalg av hvitevarer som passer
til den moderne stilen. Den estetiske linjen Linea
har en reflekterende eleganse som må sees for å
oppleves. Den unik sølvfarget nyanse liver opp
kjøkkenet samtidig som det gir et balansert inntrykk.

EKSKLUSIVT OG ALLSIDIG
Den moderne varianten av den skandinaviske
interiørstilen kan ses under Contemporary
Scandinavian. Stilen fokuserer på fremtiden med
et eksklusivt og storslått design med bevisst bruk av
tekstur og rene linjer.

Den praktiske livsstilen er fremdeles en vesentlig del av
den skandinaviske stilen, og i den moderne varianten
er tendensen å vise frem plass i stedet for ting. Et
fornuftig, meningsfullt og allsidig design står derfor i
sentrum.

MØRKE TONER
Et mørkt kjøkken skaper en dramatisk og luksuriøs
følelse og er en av årets store kjøkkentrender. Svarte
hvitevarer gir et moderne inntrykk.
Smegs eksklusive estetiske linje Dolce Stil Novo tilbyr
hvitevarer i svart Eclipse-glass med detaljer i kobber.
Dette brede sortimentet passer perfekt inn på det
moderne kjøkkenet. Vil du i stedet ha detaljer i krom,
inneholder den estetiske linjen Linea unike hvitevarer
med speileffekt.

CONTEMPORARY
SCANDINAVIAN

HYPER TREND AW22

TRENDER AW22

Årets mest populære trender har vært preget av en og
annen fargeklatt. Smeg har identifisert seks nydelige
nyanser som vil inspirere oss.
Er du nysgjerrig på hvilke farger som vil være mest
trendy i høst og vinter? La deg inspirere av Smegs
fargetrender og interiørtips for hvordan du kan
kombinere dine hvitevarer på en måte som skaper
akkurat din kjøkkendrøm.

LAVENDER CREAM

DOVE GREY

Lilla er blitt årets farge, og forskjellige nyanser av
fargen fortsetter å prege produktutvalget.
En lys og lavendellignende tone av lilla kan definitivt
ses som en ledende fargetrend. Nyansen passer
dessuten perfekt sammen med andre og mer nøytrale
farger, slik at du kan live opp hjemmet uten å bli lei
av det.

En kaldere og lysere grå nyanse vil aldri bli umoderne!

Fargen som Smeg har identifisert, Lavender Cream,
passer perfekt sammen med Smegs sortiment av
grå produkter. Kjøkkenproduktene i Slate Grey
kjennetegnes av en skiftende grå som nesten virker
som en kameleon på kjøkkenet. Sammen med andre
lilla produkter tilpasses nyansen, og fargene løfter
hverandre.

GET THE LOOK

Den nøytrale fargen skaper en eksklusiv og klassisk stil
som alltid kommer til å være trendy. For å løfte den
grå fargen er sølvfargede og produkter i rustfritt stål et
utmerket valg.
Den tidløse og elegante estetiske linjen Classic
inneholder produkter som skaper en smakfull og
velbalansert interiørstil.

GET THE LOOK

LINEN

PINE GREEN

Linjen, lys beige eller creme, uansett hva det kalles,

Den grønne trenden er kommet for å bli. Uansett

blir alt bedre med denne naturlige fargen. Den

hvilken nyanse av grønt man velger, forbindes grønt

kjennetegner den skandinaviske stilen og får boligen til

med naturen og har en avslappende effekt som

å virke varm. Fargen er jordnær og samtidig elegant,

skaper harmoni i hjemmet. Oppdag Smegs matte

og Smeg har flere forskjellige kjøkkenprodukter,

FAB-kjøleskap i fargen Emerald Green som sammen

hvitevarer og kasseroller og stekepanner i den ikoniske

med den estetiske linjen Dolce Stil Novo skaper en

og allsidige fargen.

luksuriøs og rolig atmosfære.

GET THE LOOK

GET THE LOOK

DARK OAK

DEEP BLUE OCEAN

Et kjøkken i tre gir en deilig og lun stil på grunn

Blå nyanser kommer alltid tilbake som en trendy og

av forskjellige materialvalg. Sammen med brunere

elegant interiørfarge. Den klassiske fargen skaper en

og mørkere toner beholder man det naturlige og

kontrast som tilfører mer energi. Samtidig skaper det

jordnære, men i en mørkere nyanse.

en avslappende og rolig atmosfære, i og med at
blått minner oss om himmel og hav. Kombiner blå

Den brune nyansen kan brukes for å tilføre varme

interiørdetaljer med svarte kjøkkenprodukter – det får

og skape en velbalansert kontrast til et minimalistisk

fargene til å smelte sammen, og ettersom fargene

interiør. Skap et luksuriøst inntrykk ved å kombinere

ligger nær hverandre på fargeskalaen, skaper det en

fargen med andre jordnære farger og detaljer i

mer diskré kontrast.

gullnyanser.

GET THE LOOK

GET THE LOOK

STYLE GUIDE WITH SMEG
Bli inspirert av Smegs styleguide, se kommende interiørtrender
og innred kjøkkenet med tidløse hvitevarer og kjøkkenprodukter.
- www.smeg.no

Smeg Nordic
Dockplatsen 1, 211 19 Malmö
Tel. 010 178 34 90 - info@smeg.no
www.smeg.com

