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UUS SALONG

kalamaja kaugem serv oli sajandi eest 
elav maailmatasemel tööstusrajoon, 
mis nimedega Krull, Arsenal ja Nob

lessner seotult rauaga rinda pistis. Vahe
peal vaibus see varjusurma, muutudes 
morniks ja kummituslikuks. Nüüd on aga 
sellelegi kandile hakanud meenuma mere 
lähedus, üksteise järel on hooned leidnud 
kavalere, kes nendega plaane peavad. Ühe 
moderniseeritud maja värskete klaassein
te taga (Tööstuse tänava pargi vastas) on 
end sisse seadnud itaallaste suurtootja 
Scavolini mööblisalong.

Kuum teema
Salongis langeb pilk kohe uuele ja efekt
sele, tippude koostööst sündinud meele
oluköögile, millel nimeks Diesel Social 
Kitchen. Selle industriaalromantikast kan
tud stiil sobib endisesse tööstuskeskkonda 
justkui valatult.

Diesel Social Kitchen ehk Kohtumis
köök istutab ikoonilisi vorme delikaat
selt uude funktsiooni (näiteks metal
ne pliidi kubu meenutab keraamilist 
kanalisatsiooni toru). Samas pakub köök 
moodulsüsteemi plusside kõrval ka kujun

Scavolini salong 
Kalamaja ehtimas
Tsiviliseerumisprotsess 
on haaramas ka Kalamaja 
äärealasid. Eksootilise 
tulnukana on end seal sisse 
seadnud Itaalia disain.

KUTSUB: Scavolini salongis oodatakse teid alati kohviga.

KUUM HITT: Salongis näeb Dieseli 
„suhtlusköögi” põhielemente.

UNISUST MAHA RAPUTAMAS: 
Kalamaja õhkkonda on tulnud erksust. 
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dusvabadust eraldiseisvate üksustena. Vii
mased moodustavad lausa omaette komp
lekti nimega MisFits ehk Mittekokkusobi
vad. Selle edevaim osa on kindlasti salon
gi kollane metallist serveerimiskäru, millega 
oleks nagu kunagi õlist läikivaid mutrikuhja
sid mööda tsehhi ringi kärutatud. Tekkivast 
sõnumist ei saa mööda vaadata – käru on 
tõeline tööstusromantika manifest. Diese
li täieneva kollektsiooni „Successful Living” 
juurde kuuluvad Scavolini köögi kõrval loo
giliselt ka Diesel Foscarini valgustid.

Ideega köögid
Scavolini laseb oma kööke luua disaineritel, 
kelle jõulised ideed annavad mudelitele sel
ge iseloomu – tuntud mängust inspireeri
tud „Tetrix”, transpordivahendit meenutav 
„Flux”, kaarega mängivad „Tess” ja „Mood” 
ning värskeim, 1950ndatesse vaatav „Motus”.

Salongis võite tutvuda mitmete näi
distega ning ühtlasi saada ülevaadet mu

delite detaili ja materjalivalikust. Salon
gi juhatav arhitektiharidusega Marina kir
jeldab, et tellijatele mudeleid nii ja naa
pidi kokku pannes märkab ta aina üllatu
sega, et eksida ei ole võimalik – iga lahen
dust saadab seletamatu iseenesestmõiste
tavus, mis on ainuomane Itaalia disainile. 
See ongi too nn Italian touch, mis need 
tooted kõikjal kuulsaks teeb.

Kuid peale moodsate köökide tunneb 
firma end kindlalt ka klassikas. Sari „Ab
solute Classic” – mil on lisaks ülakarniisile 
läbiv tunnusdetail, kannelüüride ja metal
list „silmaga” pilaster – loob nappide võ
tetega suurejoonelise atmosfääri. Köögi 
praktiline olemus on siin esitletud märk
sa elegantsemalt, jäädes siiski põhjamai
selt kargeks. Klassikamudelid Baccarat, 
Grand Relais ja Long Island on eriti tere
tulnud ajaloolistesse hoonetesse ning nen
de seinakapid sobivad ideaalselt ka elutoa 
interjööri.

Tervikut luues
Samas, köökidega firma ei piirdu. Alusta
nud küll köögimööblist ja jõudnud sellega 
laia jõesängi, on Scavolini hakanud vaa
tama elukeskkonnale laiemalt ning teinud 
otsuse – nüüd, avatud köögi ajastu har
jal on tõesti viimane aeg siduda köögi ja 
elutoamööbel tervikuks. Iga köögimudeli 
juures on elemente, mille abil saab sisus
tada mugava elutoa, mis läheb sujuvalt üle 
köögiks, või siis vastupidi. Selles mõttes 
on tegu teed rajava firmaga.

Ja nende uusim tegevusala – kui juba, 
siis juba – on vannitoasisustus, mille ele
mentide eksponeerimisvõimalusi saate sa
longis kogeda. Lisaks Scavolinile on salon
gis tooteid Calligariselt, tuntud nutikate 
mööbliesemete tootjalt. Peale mööbli või
te salongist leida ka vastupandamatuid ak
sessuaare, muu hulgas teatraalseid tapee
te firmalt Wall & Deco.
ANNELIIS AUNAPUU

KÖÖK VÕI SALONG: Scavolini klassikasarja võtmedetail on kannelüüride ja metallsilmaga pilaster. Sari lubab samahästi sisustada ka 
söögi- ja elutoa.

 TETRIX: Eriti suurte variantiderohkusega 
hiilgab Michael Youngi disain.


