
 

 

 

 

Stala presenterar vårens nyheter  
till det moderna köket 

Pressmeddelande den 8 mars 2012 
 
STALA presenterar flera nyheter till det moderna kö ket på Nordbyggmässan den 
20 -23 mars. Bland nyheterna finns Element-tops, et t nytt komplement till Stala 
Kitchen köksöar, nya dimensioner av rostfria bänksk ivor och tillbehöret  
Tool-Line för dina kryddor och oljor som du vill ha  nära. 
 

   

 

Element-tops, i massivlaminat eller ek är en extra skiva som kan monteras bakom eller på 
sidorna av STALA*Kitchen worktops för att skapa mer arbetsyta och en social plats i köket. 
Rostfritt stål är ett perfekt materialet för köket. Det är modernt, säkert, tål vatten och det tillför 
en nyans som passar i kök med moderna uttryck. Genom att erbjuda nya modeller på 
köksbänkar i rostfritt stål och kombinera det med ek och massivlaminat erbjuder Stala ett nytt 
alternativ till traditionella köksöar. 
 
Möjligheten att skapa ditt kök efter just dina behov ökar genom lanseringen av nyheterna från 
Stala. Stala Kitchen worktops finns nu i tre olika serier med djupen: 600, 700 eller 900 mm och 
i längder upp till 3 000 mm. Sammanlagt har Stala åtta olika homodeller att välja mellan och en 
nyhet för våren är Combo*D, en kombination av två hoar, en 50 cm och en 17 cm, som får 
plats i ett vanligt 80 cm brett diskbänksskåp. I Combo*D förenas en rejäl, rymlig ho för stora 
kastruller och ugnsplåtar och en vask i behändig storlek för att hälla av kokvattnet när den 
stora hon redan används till något annat. Ytterligare ett komplement för att förbättra köket är 
Tool-Line, tillbehör i trä och keramik som kan användas för att kunna ha kryddor och oljor nära 
tillhands när man lagar mat. 
 
Du kan själv gå in på Stalas uppdaterade planeringsprogram 
stala.com/Svenska/Planeringsprogram och enkelt planera ditt nya kök med nyheterna.  
 
Varmt välkommen att besöka oss på Nordbygg-mässan i  Stockholm den  
20–23 mars. I STALAs monter A18:31 visar vi nyheter na. 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Johanna Strömberg, Prat PR 
Tel: 0722 52 81 52, 
johanna.stromberg@prat.se 

Mari Tuomisto, Marknadschef STALA 
Tel: 03 8821141 
mari.tuomisto@stala.com  



 

 

  

 


