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Hyt tekjøkken
fra St rai

Selv et nytt kjøkken bør ha lange tradisjoner
Ekte, norsk og varig: Det er verdier vi forbinder med hytteliv. Hytta er familiens
samlingspunkt, hvor generasjoner samles og har tid til hverandre. Kjøkkenet er
hyttas sosiale hjerte. Her kommer familie og venner sammen rundt bordet.
Kjøkkenet er hyttas kanskje aller viktigste rom. Strai kjøkken har laget
kjøkken til norske hytter og hus i f lere generasjoner. Med solide norske
håndverkstradisjoner lager vi kjøkken som er ekte, norske og varige kjøkken
som skaper rammene for det gode hytteliv.
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Samle dine nærmeste
rundt noe av verdi

Hytteopplevelser skapes i øyeblikket, lagres i minnet og gjenoppleves år etter år.
Slike opplevelser er gull verd. Ofte deles de rundt kjøkkenbordet, som er hyttas naturlige
møtested. Et Strai Kjøkken er bygd på norske håndverkstradisjoner.
Det skaper den perfekte atmosfære for å dele nye og gamle opplevelser.
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Bestill tegnetime
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Gi sofakroken en
konkurranse som
samlingspunkt
Hånden på hjertet: Hvor ofte ender
hyttekvelden med familie og venner
der den startet; rundt spisebordet på
kjøkkenet?
Hytteeiere har gjort kjøkkenet til noe mer
enn et sted å lage mat og vaske opp. For
mange har det blitt hyttas viktigste sosiale
samlingspunkt.
Et sted hvor vi tilbringer kveldene
sammen. Kanskje er det fordi vi kommer
tettere på hverandre rundt bordet. Tenk
på det når du planlegger å bygge ny eller
ominnrede gammel hytte.
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Ne ste ge n e ra sj on
vi l t a kke de g
Ei familiehytte går gjerne i arv fra generasjon til
generasjon. Den blir et samlingspunkt for slekt og venner.
Foreldre kommer sammen med sine barn – besteforeldre
med sine barnebarn. Familiebånd utvikles og forsterkes
og hyttedrømmen blir noe man deler med sine nærmeste.
Skal du kjøpe hytte eller bygge ny, så bør du derfor tenke
langsiktig.
Et Strai-kjøkken er bygget for å vare lenge, både
bruksmessig og estetisk. Vi velger løsninger og materialer
som tåler hard bruk gjennom mange år, og bygger kjøkken
som h older seg vakre og stilsikre, tross skiftende trender.
Vi i Strai Kjøkken skaper gode omgivelser for mennesker.
Omgivelser som også kommende generasjoner kan leve og
trives i.
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Det beste hyt tekj økkenet
har et navn
Noen faller for en hyttestil som er litt annerledes enn boligen
hjemme. Kanskje litt mer rustikk og nostalgisk. Andre går for
en moderne, funksjonalistisk stil. Valget får betydning for hva
slags kjøkkenløsning man velger. Strai Kjøkken har kjøkken
som passer fo r alle stilarter.
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Trollst i gen

Bestill tegnetime hos våre erfarne
kjøkkenkonsulenter. Du kan selv velge
om du vil komme til et møte hos en av
våre forhandlere, eller om du ønsker et
videomøte.
strai.no

Trollstigen er en designklassiker i naturlig massivt eik som er med på å
gi kjøkkenet et nordisk uttrykk. Modellen er bygget opp av eikespiler som
gjør at du får den eksklusive kvalitetsfølelsen på ditt kjøkken.
Denne stilrene fronten er tidløs og er enkel å kombinere med andre
kjøkkenmodeller. Velg mellom klarlakkert, sort og hvitbeiset eik.
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Lysef j o rd

Falket i n d

Denne kjøkkeninnredningen er inspirert av selveste Preikestolen og den fantastiske
utsikten til Lysef jorden. Alle detaljer, fra kjøkkenplater og kjøkkenfronter til de
elegante, smale rammene er utformet med klassisk eleganse og varighet som
rettesnor.
Lysef jord er moderne kjøkkendesign og kjøkkeninspirasjon du må se og kjenne på
før du skaffer deg nytt kjøkken. Kjøkkenet er en av våre mest populære modeller og
kan fås i alle våre standardfarger, samt alle NCS-fargene.
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Et stilrent og varmt kjøkken i miljøvennlige materialer. Med fronter av naturproduktet
linoleum, kombinert med f iner og underlimte heltre lister i eik er dette en sof istikert
og påkostet modell.
Prikken over i’en på det eksklusive kjøkkenet er det lekre, integrerte grepet i
massivt eik. Falketind er tilgjengelig i ni ulike farger, og detaljene i eik kan fås
i natur og i hvitpigmentert
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