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Disain salongis
Eesti suurim kvaliteetköökide tootja
Arens-Mööbel avas uue, ettevõtte too-
dete väärilise köögisalongi aadressil
Pärnu mnt. 139E/2.

Arensi salongi sisekujunduse on projek-
teerinud arhitekt Lauri Laisaar, mistõttu
salong on arhitektuurse vormiga ühtne
tervik. Olles samaaegselt kaasaegne ja
stiilne töökeskkond ning ekspositsiooni-
saal. Arensi salongi võib võtta samas ka

uus salong

Arhitektuurse vormiga sisekujundus j rgib akna marat kaart.
K rged laed on kolmes erinevas k rguses allapoole toodud.
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kui kaasaegsete, kvaliteetsete
ja kodumaiste köökide näituse-
ruumi.
Lauri Laisaare sõnul oli siseku-
junduduse esimeseks lähteko-
haks eelkõige ruum ise ja
teiseks kasutatava pinna
otstarve – köögimööbli
eksponeerimine. Ruum on jao-
tatud kaheks tsooniks:  avatud
ruum klienditeenindus kohtade-
ga ning köökide ekspositsiooni-

K gid on projekteerinud
Aune Meelind(Arens).
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ga ning kinnised ruumid salongi töötajatele, näiteks
puhkamiseks mõeldud puhkeruum. 
Kaasaegsed köögid on toodud sama kaasaegsesse
keskkonda – esile on toodud ruumi betoonsein ning
oskuslikult eksponeeritud maast laeni ja seinast
seina aknapinda. Salongi ruumikujundus järgib kaar-
jat akna joont, mis annab ruumile voolava või
orgaanilise tervikmulje.
Ruumis on oskuslikult ja ohtralt on kasutatud val-
gusteid, sealhulgas köögimööblisse paigaldatud
tsentraalseid valgusteid. 
Salongi köögiekspositsioon näitab kaasaegseid
köögidisaini võimalusi. Esindatud on nii värvitud
uksed kui kõrgläige, akrüül- ja spoonitud uksed, alu-
miiniumraamid, mattklaas. Töötasapindadeks nii üli-
malt vastupidav ja kaunis kunstkivi Okite kui uudselt
töödeldud looduskivi. Välja on toodud erinevad või-
malused köögimööbli tagaseina pinna katmiseks. Ja
loomulikult moodustavad eksponaadid ehk
näidisköögid kompositsioonilt ühtse terviku nagu
ekspositsiooni pindki.

Salongis on tegevust ka lastele - nende tarbeks on
lastenurk, kus lastele m eldud k gim bel.

Salongi k k on k igiti toimiv ning leiab aktiivset 
kasutamist t tajaskonna poolt. Olgu selleks siis 

k psetamine, keetmine v i toitu soojendamine.

Mitte vaid k igile n htavad ruumid pole l bim eldult kujundatud.
Sama kehtib ka suletud uste taha j vate ruumide kohta.
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