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passa ihop med en specifik grill vilket både inspirerade 
och utmanade mig. 

Berätta om materialen. 
Jag har utgått från mahogny, som Toru, vår träexpert föres-
log, vilket känns tryggt. Det föll på mahogny dels på 
grund av att det är ett fantastiskt vackert träslag, men ock-
så ett otroligt tåligt material. Det går att behålla den rödak-
tiga färgen i träslaget genom att behandla det med olja, 
annars antar det en silvergrå färg som även den är väldigt 
fin. Vidare ville jag hitta en kontrast, då grillen som den 
står vid är rostfri och svart. Då valde jag att järnvitriola ek. 
Jag hade hoppats på att eken skulle bli svartare men den 
blev för blå och därför betsade vi den. Till bänkskiva har 
jag valt att arbeta med det häftiga materialet Dekton® från 
Consentino. Det fina med det är att det tål precis allting – 
allt från frost till eld och det kräver inget underhåll. Det 
har inte lanserats i Sverige ännu, så det är roligt att vara en 
av de första! Till vår hjälp med bearbetningen av Dekton® 
har vi haft A & O Marmor & Granit i Åstorp. Som pricken 
över i:et har vi sedan valt att göra detaljerna i koppar. 

Hur går det till om man vill ha hjälp av er?
När vi ska bygga ett utekök för en kund, eller för all del 
en platsbyggd möbel, pergola eller övriga snickerier, så tar 
vi givetvis alltid ett inledande möte med kunden. Sedan 
träffas vi på plats för att se vilket typ av utekök som skulle 
kunna passa i trädgården och givetvis vilken typ av 
materialval som passar för miljön, både ur väder- och 
vindsynpunkt, men även miljösynpunkt. 

Vad kostar det?
Ett utekök kan kosta från några tusenlappar och uppåt, helt 
beroende på vilken typ av material, omfattning, detaljer 
och funktioner. Vi anpassar oss alltid efter våra kunder och 
deras önskemål. När vi varit ute på besök och fått en klar 
bild av kundens budget så föreslår vi en unik lösning inom 
ramen för kundens budget. 

Vilket är ditt drömprojekt?
Drömmen skulle vara att få börja designa och tillverka 
unika kökslösningar, kundbeställda kök. l

Mahogny
Ek, Dekton®

I år har utekökstrenden fullkomligt exploderat och 
det är något som Malens snickeri har tagit fasta 
på. Vi träffades precis när krokusen trängt igenom 
marken och våren låg i luften. En perfekt dag för 
att prata utekök och utemiljö! 

Mahogny, ek, Dekton® och koppar. Det är de 
fyra material som Louise Edvall, köksdesigner på 
Malens Snickeri har valt till sitt exklusiva utekök. 
Louise Edvall har över tio års erfarenhet av 
köksdesign och inredning.

Hur gick tankarna?
Först så besökte jag trädgården där uteköket skulle 
stå för att få en känsla för omgivning och miljö. 
Jag fick helt fria händer vilket givetvis är fantas-
tiskt roligt. Jag ville då göra något helt unikt och 
fick verkligen utlopp för min kreativitet.  Tanken 
är att uteköket ska kunna användas från både fram- 
och baksida. Jag ville skapa en vacker designmö-
bel som ändå skulle ha en funktion i vardagen.
Jag har utgått ifrån mahogny, ek, koppar och 
Dekton®. Uteköket består av en vask, skåp, av-
lastningsyta, detaljer i koppar samt en bardel med 
plats för tre. Uteköket är också anpassat för att 

& koppar!

Tillverkning av bland annat
Fönster, dörrar & trappor
Möbler & inredning
Lackering
Vår egen design “by Malen” 
eller din egen. 


