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7 TRINN TIL MAGI 
PÅ SOVEROMMET  

HVILKEN FARGE KLER HUSET? 
SLIK MALER DU KJØKKENINNREDNINGEN
FINN DINE PERSONLIGE FARGER 
SKAP DITT DRØMMESOVEROM
FÅ SPA-FØLELSEN PÅ BADET

SIDER

UTEROM

HALVOR BAKKE:
BRUKER HAGEN HELE ÅRET

BLI MED INN!
VENKE KNUTSON PUSSER OPP:



Annonse

IFI.NO – NOE NYTT HVER DAG!

IFIs nyhetsbrev gir deg trendene og de beste rådene 
innen farge og oppussing, både ute og inne.  

Sjekk IFI.NO og meld deg på i dag!

• TRENDER 
• OPPUSSING 

• INTERIØRTIPS 
• SLIK GJØRES DET
• FARGESETTING
• VEDLIKEHOLD

MYE, MYE MER...

Annonse

Solskjerming på en smartere måte
Med Norsol smarthussystem reguleres solskjermingen automatisk via en 

solføler – smartere og mer behagelig. Velger du Norsol kommer en av våre 

rådgivere hjem til deg med hele vårt sortiment og gir stiltips og praktiske 

råd om solskjerming. Alle våre solskjemringsprodukter blir skreddersydd 

på vår fabrikk på Tingvoll, slik at de passer perfekt til din bolig.

Bestill gratis befaring i hele Norge på 411 10 100 / post@norsol.no  

(kundeservice 9-16). Besøk oss i Vækerøveien 213 Oslo, eller les mer  

på www.norsol.no

Et behageligere liv
med Norsol smarthussystem. 

Annonse
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INSPIRASJON: NYTT & NYTTIG

Lilleakerveien 25 
0283 Oslo
T: 22 13 26 70

www.element-studio.no
elementstudionorge
elementstudionorge

Investér i kvalitet. Om 20 
år vil du fortsatt kunne 
gå rundt på ett av våre 
kvalitetsgulv

Annonse
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nordpeis.no

I Europa er ildstedet en nødvendig varmekilde, men over tid har ildstedet likevel endret status. Ildstedet er 

ikke lenger kun en varmekilde, men en sentral del av interiøret. Våre ildsteder er designet med rene linjer og 

flammene i fokus. Med et bredt sortiment og fleksible tilvalg, gir vi deg muligheten til å skape et helt 

personlig preg på ditt ildsted.

Nordpeis - størst på peis i Norge

”Design is where 
art meets science
- and reflects.”

Annonse
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TAKK TIL VÅRE 
SAMARBEIDSPARTNERE!

n  Inspirasjon utgis av IFI – Informa-
sjonskontoret for farge og interiør. 
Vår oppgave er å spre kunnskap 
og inspirasjon om vedlikehold og 
oppussing. Vårt mål er at alle hus og 
leiligheter her til lands skal få god 
pleie og riktig behandling.

n  IFI er en medlemsorganisasjon. 
Butikken som ga deg bladet er en av 
ca. 800 medlemmer. 

LEDER
10       Kjære deg som er i tvil!

INSPIRASJON
12       Trendy tradisjonsfarger: Fargereisen  

Da Tomas Gjetmundsen hadde fargesatt 
den 250 år gamle bygningen i tidsriktige 
farger, fant han til sin overraskelse at de 
stilhistoriske fargene lignet veldig.

TEMA: FARGER
21       Få naturen til å skinne
22      Innred for eget ve og vel. Her er farge-

paletter for fire personligheter:
24       Dyp ro: rolig, taktilt, matt og blankt, ba-

lansert, elegant, luftig, stramt, dype farger, 

sofistikert, kjølig, mørkt tre
26        Luftig balanse: svalt, lett, luftig, rolig, 

lyst tre, matte flater, enkle mønstre, små 
kontraster

28       Leken harmoni: varme, humor, taktilt, fro-
dig, lekent, mettede farger, volum, mengde, 
tyngde, lag på lag

ROM FOR ROM: STUE
32       Jakten på det gode gulvet
40     Gjør stuen mykere og lunere
42       Slik skaper du soner
44       Riktig maling på rett sted
46       La maleren male stuetaket

12

6094 IFIS STØRSTE MEDLEMMER:
• AB GOLVABIA
• AKZO NOBEL COATINGS AS
• ALANOR AS
• ALFORT & CRONHOLM AS
• BRYNSLØKKEN AS
• BYGGMA ASA
• DANFLOOR AS
• DECO SYSTEMS AS
• DLW FLOORING GMBH
• DURI FAGPROFIL AS
• EHRENBORG AS
• ELEMENT STUDIO AS
• FANTASI INTERIØR AS
• FIBOTEX AS
• FLÜGGER AS
• FORBO FLOORING AS
• GEBERIT AS
• GERFLOR SCANDINAVIA AS
• GREEN APPLE AS
• HENKEL NORWAY AS
• INDUSTRI OG BOLIGPRODUKTER AS
• INHOUSE GROUP AS
• INTERFACE NORGE AS
• INTERIØRAGENTURER J. SVEEN AS
• JOHN O. BORGE AS
• KREFTING & CO. AS
• MILJØMAL AS
• MUSUM INTERIØR AS
• NORA SYSTEMS AB
• NORFLOOR AS
• ORKLA HOUSE CARE NORGE AS
• OSMO NORDIC AS
• PERGO (EUROPE) AB
• POLYFLOR NORDIC
• POLYSEAM AS
• MALORAMA AS/RBI GULV 
• SCANOX AS
• SIKA NORGE AS
• SIOO WOOD PROTECTION NORGE AS
• SMARTPANEL AS
• S WOOD AS
• TAPETHUSET AS
• TARKETT AS
• TIKKURILA NORGE AS
• UZIN UTZ GROUP NORGE AS
• WAKEUP LIVING AS
• WOCA NORGE AS
• MALER- OG BYGGTAPETSERMESTRENES

LANDSFORBUND (MLF)

ROM FOR ROM: KJØKKEN
48       Gå godt, stå godt! 
54     Maten smaker bedre i farge
56     Mal kjøkkenet som en proff
58     Vaskbare kjøkkenvegger
60     Stell godt med trebenken

ROM FOR ROM: SOVEROM
62     Ladestasjonen
68     Skap magi på soverommet
70     Ny krakk, takk!
72      Ut i det blå

ROM FOR ROM: BAD
74     Drømmebadet 
84     Hold badet skinnende rent
86     Materialguiden 

ROM FOR ROM: ENTRÉ
88     La entreen pirre sansene

91      Ny trapp i en fei
94     Ned trappen på sokkelesten

ROM FOR ROM: UTEROM
96     Eventyrlig uterom
106   Mal huset – på én uke
108   Hvilken farge kler huset?
110   Spar tid: Mal langt på hvert dypp
111   Veien til grå terrasse
112    Lag en smart plan

INSPIRASJON
114    Her «ruler» tapetrullene! Artist Venke 

Knutson er blitt tapetfrelst. Alle rom i 
huset har fått tapet på veggene. 

122   Nytt og Nyttig

22

114

96

40

INNHOLD
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Beskytter treet,  

minimalt vedlikehold  

og sølvgrå farge!

v

OrganoWood® har utviklet tre produkter som 
gir et komplett system for trebeskyttelse.

Produktene egner seg like godt på 
OrganoWood® virke som på annet 

virke, som for eksempel tradisjonelt 
trykkimpregnert treverk.

Ved påføring utendørs får 
treverket en hardere, glattere 

overflate og en vakker 
sølvgrå farge. 

 
Les mer på  

organowood.com

  MILJØMERKET 
  TREBESKYTTELSE

Distribueres i Norge av Alanor AS, 33 36 29 70 - post@alanor.no

Annonse

Nylig traff jeg en dame som hadde 
lyst til å male stuen sin rød. Men 
hun var usikker, for datteren men-
te det ville bli altfor mørkt. Og nå 
ville hun høre hva jeg mente. 

Hun likte ikke så godt de hvite veggene hun 
hadde i dag, og viste meg prøve på en dyp rødtone. 
Jeg tenkte litt, og spurte hvordan hun trodde stu-
en ville bli med den fargen. Hun strålte opp. 

– Det blir veldig fint, smilte hun og var ikke i 
tvil.

Da var svaret enkelt, klart hun skulle male. Det 
var mulig fargen skulle justeres litt, men det ble 
vi enige om at hun ville finne ut ved å lage en opp-
strøksprøve. Hun ble kjempefornøyd og takket så 
mye for hjelpen. 

– Det var da så lite, svarte jeg. Fargen hadde 
hun jo funnet selv. Det eneste jeg hadde gjort var 
å heie litt på henne.

Jeg er sikker på at stuen blir fin og at hun kom-
mer til å storkose seg med resultatet. Jeg er også 
sikker på at datteren vil like forandringen når 
hun ser hvor fornøyd moren har blitt. 

STÅ PÅ DITT OG IKKE GI DEG
Dette er ikke en enestående historie. Jeg treffer 
ofte folk som er usikre på om de tør å går for sin 
favoritt, og folk som stemmer dem ned med vel-
mente råd basert på egen smak og rådende tren-
der. Resultatet blir at vi tviler oss fram til noe 
midt imellom, noe nøytralt som vi egentlig aldri 
blir helt fornøyd med. Altfor ofte har jeg hørt re-
signerte sukk som; – Jaja, vi venner oss vel til det.

Og vi venner oss til det, fleksible og tilpas-
ningsdyktige som vi er. Men i bakhodet et sted 
ligger ideen om hvor fint det kunne blitt, og vi går 
rundt med en liten murring i magen i stedet for 
en frydefull opplevelse av å være litt vågale. Slik 

Kjære deg som er i tvil!

UTGIVER:
ifi.no
Informasjonskontoret  
for farge og interiør
Hamang terrasse 63
1336 Sandvika
Tlf.: 67 55 46 80
Faks: 67 55 46 81
E-post: inspirasjon@ifi.no
21. årgang

ANSVARLIG REDAKTØR:
Bjørg Owren

I REDAKSJONEN:
Chera Westman (desksjef)
Robert Walmann
Kristian Owren
Trine Midtsem
Mari Andersen Rosenberg
Vera Fogh (korrektur)
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Elna Høyer-Dahl

ANNONSER:
Hilde Holtekjølen
tlf.: 90 12 70 06
e-post:  hilde@a2media.no 

Rolf Lundberg
Tlf.: 67 55 46 95
Mobil: 40 40 85 48
E-post: rolf@ifi.no 

TEKNISK PRODUKSJON:
Aller Trykk AS

COPYRIGHT:
Alt stoff i bladet publiseres
også på www.ifi.no.  
Gjengivelse av stoff fra bladet 
eller fra ifi.no skal kun skje med 
tillatelse fra redaksjonen
og med henvisning til kilde.

FORSIDEFOTO:
Foto: Robert Walmann/ifi.no

For gode råd og mer  
informasjon om produktene,  
ta kontakt med butikken der  
du fikk bladet.

TIPS!

Ikke et vondt ord om venner og familie, men sjekk med 
magefølelsen før du gir dem siste ord når du pusser opp.

stenger vi egentlig litt 
for opplevelse av trivsel 
og glede.

TRENDY TRIVSEL
Og når det gjelder valg 
av farger, materialer 
og former til hjemmet 
vårt, er det trivsel det 
handler om. Hjemmet 
vårt skal være en lade- 
stasjon tilpasset våre 
behov, og siden vi er 
ulike, må løsningene 

bli det samme. Derfor er 
gjennomgangstonen i denne utgaven av Inspi-
rasjon Rom for Rom at du skal stole på mage-
følelsen, og velge det du kjenner best for. Dette 
gjelder både utseende og andre hensyn: det være 
seg farger, om du vil ha teppe på gulvet, gardiner i 
stuen, beholde gulfargen på huset selv om «alle» 
sier grått er finest. Husk at det er du som skal 
trives, og tenk hvor kjedelig det blir om alle vel-
ger likt. (Det blir da ikke trivelig!)

Interiørarkitekt Tomas Gjetmundsen, som du 
treffer på side 10, jobber mye med farger og for-
teller at han ikke har truffet noen som ikke liker 
farger. Han jobber med historiske bygg og finner 
farger som passer både huset og dem som bor 
der. Trivsel og godfølelse stråler også av artisten 
Venke Knutson på side 112. Hun har pusset opp 
hjemme og er svært fornøyd med resultatet. 

Kjære leser, du som er i tvil om hva du skal 
velge: stol på egen magefølelse og bli fornøyd.  
Vi heier på deg!

Inspirasjon, tips og råd
til nybygg og oppussing!

Bjørg Owren 
ansvarlig redaktør

LEDER
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FARGEREISEN

TEKST: BJØRG OWREN/IFI.NO  FOTO: KRISTIAN OWREN/IFI.NO

Dette var overraskende 
og helt utilsiktet, for i 
vårt prosjekt handlet 
det om alt annet enn 
dagens trendfarger. 

Vi skulle finne farger som passet 
huset, og være uavhengig av trender 
som kommer og går, forteller Tomas 
Gjetmundsen. 

Han er interiørarkitekt med farge-
setting som signaturmerke. For ham 
er det utenkelig å tenke interiørarki-
tektur uten farger. Så mens den hvite 
trenden bredte om seg etter år 2000, 
fant han størst glede i renovering av 
eldre bygg der fargene er en naturlig 
del av arkitekturen. 

– Farger er ikke bare maling, det 
er også materialer. Alt handler om 
å sette stemning og slå an tonen, 
forklarer interiørarkitekt Gjet-
mundsen.  

GODE FARGER
På arbeidsbordet ligger fargeprøver 
i dempede nyanser av grønt, blått, 
okergult, rosa og grått. Det er farge-
prøver med 1700-talls og 2018-farg-
er. At moten svinger er en kjent sak, 
og det ble nærmest en kuriositet i 
dette tilfellet.

– Du kan si at trendfargene fra 
1700-tallets Europa ble tradisjons-
farger her i Mjøs-distriktet, sier han.

Saken er nemlig at storgårdene 
rundt Mjøsa var raske til å fange 
opp datidens europeiske mote 
med lysere og snillere farger. Der-
fra spredte trenden seg videre og 
inspirerte mange, slik at det ble en 
slags standard i tiden. Den gangen 
avløste de lette fargene de mørke 
og tyngre, mens i vår tid dukker 
de samme fargene opp som en 
motreaksjon på alt det hvite og grå. 

– Fargene er stilmessig riktige i 
forhold til det huset, og at de også 
passer i tiden vi lever i nå, tar vi 
som en bonus, smiler Gjetmund-
sen. Han mener at dette også sier 
noe om at gode paletter er 

Interiørarkitekt Tomas Gjetmundsen fargesatte den 250 år gamle  
bygningen i tidsriktige farger. Da rommene var ferdigmalte, så han til sin 

overraskelse at de stilhistoriske fargene lignet veldig på årets nye fargekart. 

BLÅGRØNN: Farger fra blåskalaen har lange 
tradisjoner på kjøkken. I denne fargesettingsjob-
ben kom kjøkkenfargen først på plass. Deretter 
bygget interiørarkitekten en palett som skulle gi 
hvert rom dets karakter. Vandringen gjennom 
huset skulle bli en fin opplevelse der turen går 
gjennom vekselvis kjølige og varme farger. 

ROM FOR ROM  INSPIRASJON
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TRENDY 
TRADISJONSFARGER
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DYP RØD: 
Paletten består 
av duse nyanser, 
med ett unntak. 
Spisestuen ble 
dyp rød, både for 
å skape et brudd i 
den duse harmo-
nien og for gi de 
lyse stolene en fin 
ramme. Veggene 
er sjablonmalt 
av malermester 
Anne Louise Gjør. 

ROM FOR ROM INSPIRASJON
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tidløse og fungerer uavhen-
gig av mote.  

GENERASJONSSKIFTE
Denne fargehistorien startet egent-
lig for noen år siden, da en ung fami-
lie overtok familiegården ved Mjøsa 
og ønsket å pusse opp og oppgra-
dere den 250 år gamle hovedbyg- 
ningen. Sist den ble pusset opp var 
på 1970-tallet, da ble det gjort i da-
tidens beste stil. Dagens eiere ville 
det annerledes, de ønsket å få til-
bake noe av husets opprinnelige 
stil, og kontaktet interiørarkitekt 
Gjetmundsen for å få hjelp.

Oppdraget handlet først og 
fremst om å oppgradere kjøkkenet, 
slik at det passet en ung småbarns-
familie. Men, som i alle oppussings-
historier begynte ballen å rulle, og 
etter et par år sto kjøkkenet, fire 
stuer, gang med trapperom og flere 
soverom i ny fargeskrud.

STARTET UTEN FAVORITT 
Mens hvitt og grått var de mest 
populære fargene også i dette om-
rådet, var det aldri noe tema her. 

– Det er OK i en moderne 
leilighet. Men en hvit/grå palett 
er heller ikke lett å jobbe med. Det 
er lettere å rote seg bort, og det 
kan fort bli «graut» hvis det ikke 
er noen kontraster. 

THOMAS GJETMUNDSENS  
TIPS OM FARGEVALG

•  Farge er viktig som virke-
middel for å skape stem-
ning og atmosfære.

•  Ingen farge er nøytral.

•  Rommet og arkitektu-
ren ber også om sitt.

•  Hent inspirasjon 
i stilhistorien. Se 
på kunst og gå i 

museer.

•  Farger er mer enn maling, 
ulike materialer har sin farge.

•  Start med en palett av flere 
farger, juster den til du kjen-
ner at helheten stemmer.

•  Ikke la deg lure av en enkelt 
farge, se på farger og mate-
rialer som en helhet som skal 
klinge fint sammen.

•  Fargesetting er et fag. Ikke 
dropp fargene, men søk 
hjelp hvis du står fast.

KLASSISK FARGEKOMBINASJON: Grått 
og blågrønt gir rommet en moderne atmosfære. 
Kjøkkeninnredningen er plassbygget av et lokalt 
snekkerverksted og malt grå i en litt lysere nyanse 
enn gulvet. De røde veggene i spisestuen pirrer og 
skaper forventninger til hva som er bak neste dør.

ROM FOR ROM  INSPIRASJON
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INSPIRASJON: ROM FOR ROM

Ifølge interiørarkitekten er 
det enklere å jobbe med mange farger 
der alle rom får sin atmosfære. Det var 
også litt av ledetråden i dette prosjek-
tet.

– Vi var opptatt av å finne farger 
som passet huset, og startet uten å ha 
noen favoritter. Men vi fant noen støt-
teknagger i stilhistorien som vi bygget 
videre på, sier han. 

Når han skal finne farger til et helt 
hus, starter han gjerne med to-tre farg-
er som stemmer med husets stilepoke, 
og bygger så videre på dem. Det er ikke 
noe poeng å følge en stilhistorisk pal-
ett slavisk.

– Bruk stilhistorien som inspirasjon 
og lag tilpasninger til det enkelte pros-
jekt, det skal ikke være et museum, sier 
han.

EN BEHAGELIG TUR
Fargene som ble valgt er fint avstemt 
til hverandre. Det skal være en behage-

lig tur å vandre fra rom til rom. 
– Den største kontrasten er mellom 

den turkise fargen på kjøkkenet og den 
dype rødtonen i spisestuen. Den røde 
fargen ble styrt litt av de lyse stolene 
i spisestuen, den strammer opp og gir 
en fin ramme rundt møblene, forklar-
er han. 

Tomas Gjetmundsen liker å jobbe 
med både kjølige og varme farger, og 
legger dem gjerne opp annenhver for 
å få spenning og variasjon, spesielt når 
han jobber med mange farger slik som 
her.

– Når du har vært i et gulrødt rom, 
er det godt å komme inn i en motsats, 
kommenterer han.

FOTLISTER ER IKKE HVITE
Mens vi vandrer fra rom til rom, slår 
det oss at ingen fotlister er hvite.

– Nei, en fotlist er ikke bare en list. 
Den blir ofte glemt, og den males hvit av 
gammel vane.

ROSA: Når vi snur ryggen til den grønne stuen, venter en rosa opp-
levelse. Rosa er viktig og riktig i mange paletter og skaper en spesiell 
lunhet. Som enkeltstående farge opplever mange den som litt vel søt, 
og synes den er skummel. Men når alle fargene sees sammen, har den 
opplagt en viktig rolle for helheten.

GRØNT: Fra den røde stuen fortsetter fargereisen til en grønn stue. Med tiden 
skal dette bli familiens bibliotek. Gulvlistene har en dypere nyanse av veggfar-
gen i alle rom med trehvite gulv, et grep som får veggen til å stå på gulvet

SÆRPREG: Både arkitekturen og interiøret med 
møbler som er laget på gården for flere generasjo-
ner siden, har lagt føringer for fargevalget.

ROM FOR ROM  INSPIRASJON

Rosa er vesentlig for å få en  
helhet i mange paletter.

Tomas Gjetmundsen
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Vakre og 
holdbare tregulv

Designet av 
naturen

Her er det en gjennomgangs-
tone at vegg og list følger hverandre; 
fotlistene er malt i en mørkere nyanse 
enn veggen, noe som interiørarkitek-
ten mener er med «å lande veggen».
– Vi har gjort ett unntak, og det er på 
kjøkkenet, presiserer Gjetmundsen. 
Det er fordi kjøkkengulvet er malt, og 
der det er malte gulv synes han at lis-
ten skal følge gulvet.

STARTER MED EN PALETT
Når såpass mange rom skal farge-
settes, er det lett å tenke at det kan bli 
lange og mange diskusjoner om en-
keltfarger. Dette unngår interiørarki-
tekten ved å starte med en palett, uten 
å si noe konkret om hvilken farge han 

tenker hvor. Dersom kunden liker hel-
heten, kan man gå videre.

– Den fargen folk oftest reagerer 
på er rosa. Men når jeg forklarer hvor 
viktig den er for totalen, så går det som 
regel greit, smiler den fargeglade in-
teriørarkitekten. 

Slik var det også her på gården. Man-
nen i huset var i starten litt skeptisk, 
men i dag er familien svært fornøyd og 
stolte av den rosa stuen.

Gjetmundsen beskriver fargen de 
gikk for her som en meget beskjeden 
rosa. Han forteller at han ikke har 
møtt noen i ettertid som har angret på 
fargen.

– Rosa er vesentlig for å få en helhet i 
mange paletter, forklarer han.

GUL: Gangen i et gammelt hus er ofte et kaldt rom, her kompenseres det med en 
varm gultone. Herfra kan du velge å ta døren til høyre og den rosa stuen, eller til ven-
stre og det blågrønne kjøkkenet, eller rett fram til det grønne biblioteket. Alle dørene 
i huset er malt i en varm hvittone. 

GRÅTT: Trappen til andre etasje er malt i tre 
grånyanser. Den mørke grå er viktig som kontrast.

Annonse
ROM FOR ROM  INSPIRASJON
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FARGENE

Fargene er blandet på stedet av malermester. 
Fargene er gjengitt i nærmeste NCS-kode. Kom-
moden fra 1700-tallet med en dus grålig fargepa-
lett viser båndet til datidens fargemote. 

SOVEROM: Oppe i andre etasje er den gamle salen gjort 
om til flere soverom. De nye skilleveggene er tapetsert i et 
stilhistorisk tapet inspirert av datidens mønstre. De gamle 
panelveggene er malt i farger som er tatt ut fra tapetet.

Vil du sette farge på panelet og samtidig  
beholde den naturlige looken? Da er transpar-
ent overflatebehandling veien å gå. 
TEKST: CHERA WESTMAN/IFI.NO

FÅ NATUREN  
TIL Å SKINNE 

Foto: Kristian Owren/ifi.no

Foto: Tyrilin

• UNDERLAGET PÅVIRKER: Transparent be-
handling gjør at fargen på underlaget skinner gjen-
nom og påvirker sluttresultatet. Test fargen et skjult 
sted før du går løs på hele interiøret. 

• ETT ELLER FLERE STRØK?: Ett strøk kan 
være nok til å gi den fargen, beskyttelsen og slite-
styrken du ønsker. Ytterligere strøk gir et mer dek-
kende og sterkere pigmentert resultat. Et mindre 
dekkende utseende oppnås ved å trekke av beis 
med en lofri klut etter påføring.

• GODT VERKTØY = ARBEIDSGLEDE: Rask 
og skjoldfri påføring sikres best med bruk av bred 
pensel eller rull for glatte flater, i kombinasjon med 
fordriver og skråpensel for hjørner og detaljer. Kva-
litetsverktøy drypper og spruter lite, og gir et jevnt 
resultat. 

• IKKE DUGNADSJOBB: Håndlaget til maleren 
er med på å avgjøre resultatet. Vi legger alle på ulik 
mengde og stryker ut på forskjellige måter, og får 
derfor forskjellig finish. Vil du dele jobben med noen, 
bør én og samme person påføre, mens den andre 
jevner ut finishen.

• ARBEID FELTVIS: Vanntynnede transparente 
behandlinger tørker raskt, og det er enkelt å få syn-
lige start- og stoppmerker. Fjern tak- og gulvlister,  
og påfør produktet på 1-2 bord av gangen. 

• LYSNING: Gulnet panel kan lysnes med hvit-
pigmenterte produkter. Behandlingene inneholder 
også UV-filter som forhindrer videre gulning.

• FRA GULNET TIL VARMBRUNT: Et gam-
melt, gulnet panel kan farges i den moderne, varm-
brune fargen. Husk først å lysne med et hvitpigmen-
tert produkt, for å unngå for sterk gultone.

DU SER  
STRUKTUREN MED: 

• hardvoksolje  
• interiørbeis • panelbeis  
• panellakk • panelvoks 

• trebeis • treolje

Det har å gjøre med lun-
heten og varmen den skaper. Den gir 
varme uten å være kulørsterk eller 
mørk. 

– Men obs, den må ikke bli for 
søt. Den må være lett grålig, nesten 
brunaktig, påpeker han.

– Det er ingen farger som hopper 
ut av denne harmonien. Det skal 
være en fin flyt når man ser gjennom 
flere åpne dører.

MODERNE FARGER
Fargene kan etter interiørarkitek-
tens mening fint løftes til andre typer 
hus. Det er mange nyanser, og de kan 
brukes i mindre rom.

– De kan fint overføres til glatte veg-
ger, med matt maling. Men da er vi 

over i et helt annet språk, mener han.
Etter hans mening går det fint an 

å tenke seg rom i rødt, blått, gult og 
grønt også i nye hus. Men de såkalt ny-
funkishusene kan være en utfordring 
uten lister og definerte overganger 
mellom elementene. 

– Der kan det være vanskelig å finne 
naturlige skiller mellom fargene, sier 
han og forteller at han stadig oftere får 
henvendelser fra folk som ønsker mer 
farge inn i husene sine.

For å finne inspirasjon til fargekom-
binasjoner anbefaler han å se på kunst, 
gå på museer og lese stilhistorie. 

– Jeg vil absolutt anbefale å gå til 
gamle kilder og lete etter inspirasjon. 
Slike hus som dette kan også være en 
inspirasjonskilde, avslutter han.         ■

Viktig å vite

Mørk grå: S 7502-Y
Mellomgrå: S 4502-Y  
Lys grå: S 2502-Y 
Gul: S 3020-Y20R
Hvit: S 0502-Y

Rød: S 3330-Y50R
Rosa: S 3010-Y70R
Blå: S 3010-B10G
Grønn: S 3010-G90Y

Bruk stilhistorien  
som inspirasjon ...

Tomas Gjetmundsen

ROM FOR ROM  INSPIRASJON
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FARGER
Pusse opp? Da er 

det smart å finne ut 
hvilken fargepalett du 
liker. Sjekk stilen her. 

DYP RO:  
Denne fargepaletten gir en stem-
ning som er harmonisk, balansert og 
nesten litt mollstemt.

LUFTIG BALANSE:  
Med lyse, kalde nyanser, lette tekstiler 
og lyst treverk er man godt på vei.

LEKEN HARMONI:  
For å skape den tette, lune atmo-
sfæren er dype varme farger tingen. 

28  

26 

24  

TEKST: BJØRG OWREN/IFI.NO

Her kommer godt nytt. Hjemmet ditt er 
perfekt når du har innredet etter eget hode, 

og kjenner at her slapper jeg av og trives. 

Da IFIs Trendforum diskuterte 
interiørtendensene fram mot 
2019, konkluderte de med at 
større variasjon og mangfold 
vil prege måten vi innreder og 

fargesetter på. 
Vi frir oss mer fra trend- og motegrepet og 

hva andre definerer som riktig, og utforsker 
heller hva vi selv liker. Hva som er et godt rom 
handler like mye om trivsel og velvære som 
estetikk. Vi vil ha det fint, og hva som er fint 
skal vi selv avgjøre. De velstylede hjemmene 
i presse og sosiale medier er ikke virkelighet-
en. Vi vet jo at livet ikke leves i velregisserte 
bilder. Livet leves der vi kan tasse rundt med 
kosebukse og raggsokker uten å oppleve at vi 
ødelegger eller roter til i rommet.

NATURENS INSPIRASJON 
Økt trivsel og mindre stress er målet. Vi vet 
at omgivelsene påvirker oss, både fysisk og 
psykisk. Derfor er det riktig å lytte mer til 
oss selv når vi velger farger og materialer til 
hjemmet vårt. 

Spørsmålet er ikke lenger hvilken farge 
som er riktig, men hvilke. Flott, ikke sant? Nå 
kan du slippe deg løs og leke med farger og 
materialer. Kjenne på hvordan ulike kombi-
nasjoner klinger godt. Ulike rom kan få kara-
kter og atmosfære etter hvem som skal bruke 
det, og hvilke aktiviteter det skal romme.

Er du usikker på hvilke farger, kombi-
nasjoner og stemninger du liker? Gjør som 
kunstnerne: bruk naturen som inspirasjon-
skilde. Den er full av stemninger, med farg-
er som skifter med vær og vind, gjennom 
døgnet og ulike årstider.  

TIL DEG FRA IFIS TRENDFORUM
På samme måte som vi har våre klare pref-
eranser når det gjelder klær og hår, finnes 
det også en interiørstil som er «helt deg». 
Utfordringen er bare å finne ut av det, og 
bli trygg på hva det er. Da kan naturen være 
stedet å starte, for ofte stemmer det med 
din «indre natur». Gå ut eller se på bilder 
inspirert av natur – med åpent sinn, og 
bruke magefølelsen som sjekkpunkt.

IFIs Trendforum har latt seg inspirere av 
naturen. På de neste sidene har vi satt sam-
men farger, mønstre og materialer etter 
årstidspersonligheter. Studer dem, og finn 
det som er mest deg.                                ■

INNRED FOR  
EGET VE OG VEL   

SISTE NYTT PÅ INTERIØRFRONTEN

TENDENSER 2018
•  Interiøret anno 2018 er perfekt når 

du har innredet helt etter eget hode 
og kjenner at dette stemmer for deg, 
tross innsigelser fra venner.

•  Farger og materialer velges for å 
skape atmosfæren som stemmer  
med hva rommet skal brukes til.  

•  Velur er et tegn i tiden. Det blir lunt 
og hjemmekoselig med det myke tek-
stilet i puter, gardiner og møbelstoff. 

•  Vi blir mer bevisst på fargenes ulike 
nyanser, lyse kulørsvake toner gir mest 
ro for noen, mens andre søker tyngre 
og mørkere varianter av samme farge. 

Foto: Tyrilin

Foto: Bjørg Owren/ifi.no Foto: Bjørg Owren/ifi.no Foto: Bjørg Owren/ifi.no Foto: Bjørg Owren/ifi.no Foto: Bjørg Owren/ifi.no

FARGER
TEMA
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S 3030-Y10RS 5040-R10BS 300-NS 3020-B30GS 4502-BS 5020-R80BS 8010-R90B

Når verden oppleves som en kakofoni av inntrykk, og vi 
rives i alle retninger, finner mange ro i rom med dempet 
og lavmælt atmosfære. Stemningen er harmonisk og 

balansert uten noe påtrengende. Farger, form og materialer spil-
ler sammen nesten litt mollstemt. Svale eller mørke vegger, gulv 
med tyngde og innredning fri for unødvendig «nips» er en god 
base for ro i sjelen. Det mørke og kjølige balanseres med lyse og 
varme kontraster slik at «temperaturen» blir akkurat passe.

ROLIG, TAKTILT, MATT OG 
BLANKT, BALANSERT,  ELEGANT, 
LUFTIG, STRAMT, DYPE FARGER, 
SOFISTIKERT, KJØLIG, MØRKT TRE

DYP  RO

S 5040-R40B

Foto: BorgeFoto: GeberitFoto: Raw NordicFoto: Chera Westman/ifi.no

Foto: Nordsjö
Foto: Fantasi Interiør

Foto: Bjørg Owren/ifi.no

Foto: Interface

FARGETREND: 
Blåtoner fra de lyse 
isblå til dypeste 
midnattsblå vinner 
fram som basisfar-
ger. Dyp blågrønn, 
blålilla og burg-
under skaper dybde 
i paletten. En liten 
«dasj» dyp okergult 
er en viktig kontrast, 
og forteller hvilken 
retning er på vei.

Foto: Bjørg Owren/ifi.noFoto: Flügger

Foto: Borge

FARGER
TEMA
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BORGE

S 3020-Y70R S 3030-R80BS 3030-Y80R S 1010-R70B S 3005-Y80R S 1020-Y10RS 3010-B50G S 3030-Y10R S 2030-Y20R

LUFTIG BALANSE

Mens noen finner ro i svale rom med mørke farger og ma-
terialer, kan rom med en lys, lett og luftig atmosfære være 
riktig for andre. Med lyse nyanser fra den kalde delen av 

fargesirkelen, lette tekstiler og lyst treverk med synlig trestruktur er 
man godt på vei mot en slik stemning. Hvor mye eller lite «trøkk» 
man vil ha, justeres med antall farger, kontrast mellom lyst og mørkt 
og variasjon i glans og tekstur. En liten dose varm farge gir liv i en 
sval palett.

SVALT, LETT, LUFTIG, ROLIG, 
LYST TRE, MATTE FLATER, 
ENKLE MØNSTRE, SMÅ  
KONTRASTER 

Foto: Tarkett

Foto: NoraFoto: Borge

Foto: Borge Foto: Polyflor

Foto: Gerflor Foto: Storeys

Foto: Södra Foto: INTAG

Foto: HøieFoto: Smartpanel

Foto: Nordsjö Foto: Storeys

Foto: INTAG

FARGETREND:
Grønt seiler opp som 
en ny nøytral. De 
luftige blåtonene er 
klassiske og fortsatt 
populære.  Disse luf-
tige basisfargene kler 
selskap av dempet 
rosa. Gult er i fram-
vekst, og i denne pa-
letten er det fint med 
litt svalende gul.

FARGER
TEMA
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S 6030-R10BS 2570-R S 8010-R70BS 3030-Y10R S 5010-B50GS 7010-B70GS 5030-Y60R S 6020-R80B S 5005-B80G

For mange handler avslapning og det å finne ro om å krype 
opp i sofaen, fyre på peisen, nyte noe varmt å drikke godt 
inntullet i et pledd. Det blir liksom ikke varmt nok. For å 

skape den tette, lune atmosfæren er dype varme farger tingen. 
Akkompagnert av mørkt tre, mengder av myke tekstiler og tak-
tile flater er man på vei til mål. Men for at det ikke skal bli «too 
much», må det luftes litt med noen kjølige innslag som for ek-
sempel kjølige farger, blanke og harde materialer. 

VARME, HUMOR, TAKTILT, 
FRODIG, LEKENT, METTEDE 
FARGER, VOLUM, MENGDE, 
TYNGDE, LAG PÅ LAG

LEKEN HARMONI

Foto: Bjørg Owren/ifi.noFoto: Flügger

Foto: Matprat.no

Foto: Chera Westman/ifi.no

Foto: Borge 

Foto: Borge 

Foto: Green Apple

Foto:Forestia

Foto: Golvabia 

Foto: Matprat.no

Foto: Bjørg Owren/ifi.noFoto: Golvabia

Foto: Beckers

S 2570-Y70R

FARGETREND: 
Rødt er en farge på 
full fart inn igjen som 
interiørfarge. Alt fra 
brent oransje til dyp 
burgunder er aktuel-
le i både i interiør og 
mote. Brunt og gult 
er også i frammarsj. 
I denne paletten er 
det bare å slippe 
dem løs og heller 
bruke blått og grønt 
for å roe helheten.

FARGER
TEMA
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PARKETT

LAMINAT

KORK

VINYL

A L L E   G O D E   T I N G   E R   T R E
INSPIRERENDEENKELT LØNNSOMT

Ler mer om ROOM CONCEPT på www.roomconcept.no

Vi gjør valg av gulv enklere – ROOM CONCEPT representerer ledende produsenter innenfor parkett, 
laminat, kork og vinyl og kan tilby produkter for alle typer rom og bruksområder. Vi gir deg helhetlige 
løsninger, og hos oss finner du garantert et gulv tilpasset dine kunders behov, smak og lommebok.

SAGA Parkett – kvalitets- 
parkett av ekte tre produsert 
i Europa for nordiske 
forhold. Her finner du et 
bredt sortiment med tids-
riktige design og naturlige 
overflater. Enkel og rask 
installasjon, slitesterkt og 
ulike sorteringer som 
spenner fra det rustikke til 
det mest elegante gulvet. 

Wicanders - bærekraftige og 
unikte gulv er kjennetegnet fra 
den portugisiske produsenten. 
Korkens unike egenskaper gir 
gulvet høy gangkomfort, sterkt 
redusert trinnlyd, og isolasjon 
mot kalde undergulv. Korken 
er fri for skadelige ftalater, og 
bidra til et renere inneklima, 
og fremstår som det beste 
økologiske gulvvalgene.

Kronotex laminat produseres 
i Tyskland hos verdens største 
laminatprodusent. Kronotex 
er ledende i utvikling av  
moderne design med unike 
trestrukturer, og høy slite-
styrke. Sortiment spenner 
over ulike prisklasser, er lett 
å legge selv, og du får et gulv 
som vil holde seg like pent 
selv etter mange års bruk.

Aspecta er pionerer innen 
vinylgulv. De står bak utvikling 
av klikkvinyl som gjør det lett 
å legge selv. De har innovative 
produkter med design som ser 
og kjennes ut som ekte tre. 
Aspecta egner seg for alle type 
rom, har høy slitasjestyrke, 
tåler vann, høye temperaturer, 
og kan legges sammen-
hengende på store arealer. 

Annonse
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46    HÅNDVERKEREN:  
La proffen male taket!

STUE

JAKTEN PÅ DET 
GODE GULVET

Gulvet er det største «møbelet» i stuen.  
Det bør velges først. Og med hjertet.

TEKST: MARI ANDERSEN ROSENBERG/IFI.NO

N år stuen skal pusses opp, 
handler det om å skape den 
rette atmosfæren, slik at 
opplevelsen av å oppholde 
seg i rommet blir best mulig. 

Og da bør valg av gulv stå øverst på listen. 
Det handler nemlig om noe mer enn bare 
de praktiske egenskapene – det handler om 
å finne et gulv som gir deg «godfølelsen», 
som kjennes godt å gå på, som kroppen lik-
er. Det handler om å finne det gode gulvet.

MER ENN DET ØYET SER
Når gulvet til stuen skal velges, er det 

naturlig å være opptatt av det øyet ser. 
Det er en stor flate i rommet, som har 
mye å si for helheten og hvordan resten 
av stuen oppleves. Derfor er det lurt 
å velge gulvet først. La det være ut-
gangspunktet for valg av resten av in-
teriørelementene. Det er enklere å bytte 
ut en veggfarge eller en sofa senere. 
Og gulvet er en såpass stor flate at det 
naturlig nok vil legge noen føringer for 
hvilken retning interiøret dras i. 

Men det dreier seg om så mye mer enn 
bare det estetiske. For et godt gulv skal 
kunne kjennes på hele kroppen. 

32  

40  

42 

44  

Skap god atmosfære 
i boligens viktigste 

samlingssted.

Det er enklere 
å bytte ut en 

veggfarge eller 
en sofa senere.

FAVORITT: Nordmenn er glad i tre, og 
mange velger å investere i et skikkelig par-
kettgulv i stuen for den rette atmosfæren. 

INSPIRASJON:  
Jakten på det gode gulvet.

SLIK LYKKES DU:  
Lag soner i stuen.

VELG RETT:  
Bruk riktig maling på rett sted.

FÅ STILEN:  
Mykt og lunende med tekstiler, farger 
og materialer.

Foto: Pergo

STUE
TEMA
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KOMFORTABEL KORK: Med korkgulv i stuen får du et varmt gulv som er deilig 
å gå på, som reduserer støy, og som demper støt. Velger du også korkgulv som tåler 
vann, har du et svært praktisk og pent gulv for hverdagslivet.

Gode gulv til stuen
PARKETT OG HELTRE: 
Levende, komfortabelt, lunt, 
autentisk.

LAMINAT: Slitesterkt, stabilt, 
god ripemotstand, virkelighets-
nære imitasjoner.

KORK: Varmt, lyddempende, 
komfortabelt.

TEPPE: Mykt, varmt, lyddem-
pende, holder på støv, lunt.

BOLIGVINYL: Slitesterkt, 
mykt, lett å holde rent, lyd-
dempende.

KLIKKVINYL: Slitesterkt, 
enkelt å legge, lettstelt.

LINOLEUM: Slitesterkt, 
lettstelt, varmt.

G
ulv: Eik W

arm
 Cotton Live Pure, Castle plank

Gulvet fremhever hjemmet ditt! Som et bærende element for interiøret kan riktig valg av gulv 
utgjøre forskjellen, og spiller derfor en viktig rolle i det å skape en konsistent interiørstil. 
Vi i BOEN vil gjøre det enklere for deg å finne gulvet som passer din stil – og din personlighet. 

boen.com/no

facebook.com/boenparkett 
pinterest.com/boenparkett/ 
@boenflooring

TA EN PAUSE
FRA HVERDAGEN

Denne livsstilstrenden handler om å 
slappe av og finne sin indre ro. Med sin 
varme, gråbrune fargetone spiller gulvet 
en klar rolle. Det understreker en avslappet 
og tidløs stil, som søker det autentiske og 
rolige – hygge og trygghet i hjemmet. 

Gudy Herder, 
internasjonal 
trendekspert 

Annonse

Se, bøy deg  
ned og kjenn, 

føl hvordan det 
er å tasse bar-
bent rundt på 

gulvet, og bruk 
ørene og lytt 

til hvordan det 
høres ut.  ALT I ETT: Design behøver ikke å gå på bekost-

ning av funksjon. Med laminatgulv får du trendy, 
slitesterke og praktiske gulv i naturtro design. 

Og hva som er «det gode 
gulvet» for deg, er det kun du som 
kan avgjøre. Tenk etter om du vil 
ha det mykt, hardt eller halvhardt, 
lyst eller mørkt. Er det et mønstret 
eller ensfarget gulv som kjennes rik-
tig ut for deg? Ta stilling til hvilken 
atmosfære du ønsker at gulvet skal 
være med å skape.

KJENN ETTER
For å finne det rette gulvet, bør du ta 
i bruk alle sansene. Se, bøy deg ned 
og kjenn, føl hvordan det er å tasse 

barbent rundt på gulvet, og bruk 
ørene og lytt til hvordan det høres 
ut. Det skal ikke bare se bra ut. Det 
er ikke dette valget du skal rushe 
gjennom for å komme raskest mu-
lig over målstreken. Ta deg tid til å 
kjenne etter. Husk at et gulv av god 
kvalitet kan vare i generasjoner.

LEGG PENGER I GULVET
Akkurat som at det ikke er dette 
valget som skal rushes, er det heller 
ikke her du skal spare på pengene. 
Et gulv av god kvalitet er 

BRUKSROM: Vinylgulv er både slitesterkt, komforta-
belt og lettstelt, og egner seg særlig godt når stuen blir 
et bruksrom for mer enn bare TV-titting. 

Foto: Wicanders

Foto: Gerflor

Foto: Tarkett

TEMA
STUE
TEMA
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Gerflor tilbyr innovative og dekorative                        
gulvløsninger med høy fokus på miljø og design. 

Virtuo Clic er et
eksklusivt vinylclic gulv
som leveres i mange
tidsriktige farger og mønster.

Virtuo Clic er lett å legge,
med det populære clicsystemet.    

Annonse

LINOLEUM: De naturlige råvarene, den 
slitesterke og komfortable overflaten og 
den enkle rengjøringen gjør linoleum til en 
favoritt hos mange. Med klikkbare fliser 
kan du også designe ditt helt egne gulv. 

  Legger du 
penger i et 
skikkelig 

kvalitetsgulv, 
har du et gulv 

som varer 
lenge.  

verdt investeringen. Legger 
du penger i et skikkelig kvalitets-
gulv, har du et gulv som varer lenge, 
og som du kan være fornøyd med en 
lang stund. Et gulv som kan bli stu-
ens midtpunkt.

DE VIKTIGE EGENSKAPENE
I tillegg til å skape den rette atmo-
sfæren, bør gulvet i stuen være godt å 
gå på, det er en fordel om det er varmt, 
det bør ha gode lydegenskaper og det 
bør være relativt enkelt å holde rent. 
Hva som er viktigst for deg, avhenger 

av hvem som bor der og hvordan 
stuen brukes. En småbarnsfamilie 
med kjæledyr gjør for eksempel lurt 
i å stille høyere krav til slitestyrke og 
enkelt renhold, mens to voksne som 
bor alene kanskje heller setter at-
mosfære og gangkomfort øverst. 

Kunsten er å finne det gulvet som 
egner seg best til din stue og som 
også både kjennes, høres og føles 
godt. Så nå er det bare å gå på jakt 
etter drømmegulvet – så har du et 
godt utgangspunkt for resten av  
interiøret i stuen.

LYST TRE: På fargefronten er det  
ytterpunktene som er mest populære,  
og mange ønsker seg enten helt lyse  
eller helt mørke gulv.Foto: Forbo

Foto: Element Studio

STUE
TEMA
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For mer inspirasjon og kunnskap om våre produkter, 
besøk nærmeste byggevareforhandler eller les mer 
på www.bergeneholm.no | blogg.bergenebeholm.no

Vakre vegger og tak i heltre
Våre interiørkolleksjoner er produsert av kortreist norsk furu. 
Miljøvennlig, vakkert og bra for inneklimaet. For å fremheve treets 
personlighet og egenart har vi børstet og behandlet treverket, 
og påført farger og behandlinger som gjør hvert panelbord unikt.

Mix og match
I tillegg til våre kolleksjonspaneler leverer vi ulike panelprofiler 
ferdig behandlet i nøye utvalgte beisfarger. Finn din favoritt!

Bukkebrun Revebrun Tømmerbrun Bjørnebrun Askesort

Huldrebeige Drivvedgrå Steingrå Setergrå Bekkeblå

Dusty Silver Dusty Copper Midnight Choir Trollhvit Snøhvit

Søk inspirasjonsprisen – 
vinn 250 000 kr!
Vi er på jakt etter inspirerende byggeprosjekter 
med bruk av tre! Hvert år deler vi ut til sammen 
250 000 kr til kreative byggere! 

Søknadsfrist er 1. desember. 

Les mer om Inspirasjonsprisen på  
www.bergeneholm.no/inspirasjonsprisen

INTERIØRKOLLEKSJONER 
MED PERSONLIGHET

/bergeneholm

Annonse_TBB og DAP, beis og BHI_Inspirasjon Rom for rom_212x286mm_2_0318.indd   1 20.03.2018   11:17

Annonse

TRENDVARSEL!
Mønstergulvene er på full fart inn i norske 
hjem. Tradisjonsrike mønstre som fiskebein, 
hollandske ruter og flettemønster blir stadig 
mer populært. Enten det er tregulv lagt i 
mønster, klikkfliser satt sammen på spen-
nende måter eller ferdigmønstret banebe-
legg, er det på tide å få øynene opp for den 
voksende trenden.

STUE
TEMA

Gulvet under gulvet
NULL KNIRK: Når vi legger penger 
i et kvalitetsgulv, er det viktig med 
riktig underlag. Feil underlag kan føre 
til støy, fuktskader, knirk i gulvet og 
skjøter som glipper. 

GLIDESJIKT: Underlagsmateria-
ler skal sørge for at parketten eller 
laminatet har et glidesjikt som det 
kan krympe og svelle fritt på. 

VARMT GULV: Underlagsmate-
rialer har ulike tykkelser som tåler 
belastning, aldring og fuktighet ulikt. 
I tillegg kan de være varmeisolerende 
og redusere støy.

HELTRE: Et heltregulv gir en tyngde 
og et autentisk uttrykk til stuen. Lagt  
i fiskebeinsmønster er det tidløst  
og trendy på samme tid. 

DRØM: Med teppe i stuen får du et 
varmt, lyddempende og mykt gulv,  
som gir en lun atmosfære. 

Foto: INTAG

Foto: Mari Rosenberg/ifi.no
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GJØR STUEN 
MYKERE OG LUNERE

Lange, tykke gardiner, matte flater, varme tepper og et hav av puter  
i sofaen. Her er noen av grepene som kan gjøre stuen lunere.

TEKST: MARI ANDERSEN ROSENBERG/IFI.NO
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Foto: INTAG

Foto: Pure & Original

Foto: Tarkett

Foto: StoreysFo
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Foto: INTAG

1. GARDINER
Endelig er gardinene på vei tilbake – og de er selvskrev-
ne gjester i en lun stue! Husk at en lang, myk og fôret 
gardin luner mer enn en stram, blank og snau gardin.

2. TEPPER
Lite er mer behagelig på gulvet enn myke, varme tep-
per – enten det er et heldekkende vegg-til-vegg-teppe 

eller flere avpassede.

3. TAPET
Tapet med tekstur gir veggene liv og bidrar til en lun 
atmosfære. Prøv deg gjerne med tapet på flere vegger 

enn én.

4. MATT MALING
Matte flater virker lunere enn blanke, men husk å spe 
på med blanke kontraster, så det ikke blir for ensformig.

5. PUTER
Ingenting er som å slenge seg ned i sofaen mellom et 
hav av myke puter. Miks materialer, farger og tekstur 

for et mer spennende uttrykk.

6. NATUR
Nå er det tid for å ta naturmaterialene inn. Tre- og 
korkgulv virker lunende. På veggene er trespiler og 

trepanel gode valg. 

Foto: G
olva

bia

STUE
TEMA
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SLIK SKAPER DU SONER
Det kan være utfordrende å innrede stuer. Trikset er å dele inn rommet  
i avgrensede områder. Her er noen enkle grep for å lage soner i stuen.

TEKST: MARI ANDERSEN ROSENBERG/IFI.NO

Annonse

STUE
TEMA

Bruk tepper
Avpassede tepper er helt avgjø-
rende for å markere ulike soner. 
Ved å samle møbelgrupper på 
et teppe, vil det fungere som en 
ramme som avgrenser sonen fra 
resten av rommet. 

Mal veggene
Bruk gjerne ulike farger på vegge-
ne for å skille mellom ulike deler 
av rommet. Velg farger som går 
godt sammen, men som bidrar til 
et klart skille.

Velg riktig lys
Ulike soner krever ulikt lys. God 
belysning bidrar til å avgrense og 
gjøre sonene tydeligere. Leke- og 
lesesoner krever godt, klart lys, 
mens TV-kroken kan klare seg 
med mer dempet belysning.

Bruk tapet
Tapetser én eller flere vegger, de-
ler av en vegg eller et hjørne for å 
skape en avgrenset sone. 

Kombiner gulv
Det er fullt mulig å kombinere 
ulike gulvtyper for å skille mellom 
sonene. Har du for eksempel en 
liten, avgrenset TV-stue innerst i 
rommet, kan du velge å legge et 
vegg-til-vegg-teppe her, og et 
hardere gulv i resten av stuen.

TIPS!
Selv om stuen deles  

inn, bør du tenke helhet. 
Bruk farger, materialer 

og tekstiler til å binde rommet 
sammen og få sonene  

til å spille på lag.

Black Design Interior AS, Gamle E6 1302, 7620 Skogn. Tel: 74086200 - post@blackdesign.no - www.blackdesign.no

Vi søker hele tiden etter gode samarbeidspartnere, så gjerne ta kontakt for å bli forhandler av våre produkter.

Mye fi nt å ta med hjem

 Foto: Borge

Annonse

   Where
imagination  
    meets simplicity
Amtico Carpet,  
vår teppekolleksjon kombinerer all vår 
ekspertise innen design og produksjon, 
for praktiske, inspirerende og allsidige 
gulvløsninger.

11 kolleksjoner, 22 designer og  
106 farger i 2 forskjellige størrelser. 

Enkel å installere og gir deg friheten til å 
kombinere design og design for å skape 
en unik stil.

For ytterligere informasjon kan du
besøke amtico.se

Amtico International AB 
Isafjordsgatan 22, 164 40 Kista, 

Sverige 
T +46 (0) 8 584 233 24 

M info@amtico.se 

amtico.se

Annonse
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RIKTIG MALING  
PÅ RETT STED

Ulike overflater krever ulik maling. For det beste 
og mest holdbare resultatet bør du vite hvilken 

type som funker best der du skal male. 

TEKST: MARI ANDERSEN ROSENBERG/IFI.NO

Maling til vegg
Til slette vegger med normal slitasje 
brukes ofte en vanlig akrylmaling eller 
en akrylforsterket PVA, med silkematt 
glans, 7-10. Skal veggen tåle mer røff 
bruk og vask, for eksempel på kjøkken, 
entré eller barnerom, bør du velge en 
maling som er ekstra robust og vask-
bar. Ønsker du helmatte vegger, fin-
nes det flere malinger som kan gi en 
refleksfri overflate. Spesialmalinger 
som kalkmaling kan også gi et helt 
unikt uttrykk der det er ønskelig.

Maling til treverk
Veggpanel, tak- og gulvlister, dører, vin-
duer og møbler i tre krever annen type 
maling enn slette vegger. Det er viktig 
å velge en maling beregnet for nettopp 
treverk, blant annet for å sikre god ved-
heft. I tillegg bør den ha høy slitestyrke, 
god kantdekk, høy vaskbarhet og være 
motstandsdyktig mot fingerfett og an-
nen berøring. I tillegg må den tåle at vi 
setter fra oss den varme kaffekoppen 
på bordet eller i vinduskarmen, uten 
at malingsfilmen mykner opp – det vil 
si at malingen ikke må være termo-
plastisk. Det er også viktig med gode 
påføringsegenskaper og god utflyt, så 
du slipper at malingen siger. Husk at alt 
bart treverk må grunnes!

Maling til tak
Til slette tak av gipsplater, puss el-
ler betong bør du bruke en takmatt 
maling. Det er en maling som ikke er 
vaskbar, men gir fin dekk og skjold-
fritt resultat. Har du et paneltak eller 
tak av trebaserte platematerialer, bør 
du bruke en maling tilsvarende den til 
lister og veggpanel. Glansgrad kom-
mer an på ønsket resultat, men det er 
lurt å velge en litt blankere maling for 
økt vaskbarhet.

Maling til gulv
Her trenger du en skikkelig robust 
gulvmaling. Denne overflaten skal 
ikke bare tåle at du står og går her, 
men også at du søler vann og trekker 
møbler over gulvet. Du trenger derfor 
en maling som er spesielt utviklet til 
dette bruket, som flyter godt ut og 
som gir en hard og robust overflate.

‹‹ OVERFLATER: Et rom 
består av mange ulike overflater. 
Listverk, veggpanel, slette veg-
ger, omramminger, gulv og tak 
krever ulike malingskvaliteter. 

Foto: Flügger

VERKTØY: 
Det er viktig 
å bruke ruller 
og pensler 
som passer til 
jobben du skal 
utføre. Verktøy av 
høy kvalitet gir også 
et mye bedre sluttresultat. 
Med kvalitetspensler kommer 
du også dobbelt så langt med 
ett dypp, og jobben går mye 
raskere.
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Foto: Pure & Original Foto: Butinox

HUSKEREGEL: 
Å male ulike flater som 

vegg, gulv, listverk eller dører 
i samme farge gir et rolig, har-
monisk uttrykk. Men husk at 

overflatene krever ulik maling 
selv om fargen er lik. 

STUE
TEMA
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STUE
TEMA

Fra kosekroken i sofaen er stueta-
ket en svært synlig flate. Stuen 
er kanskje det oppholdsrom vi 
tilbringer mest våken tid i, og når 
slette tak skal males, er det derfor 

viktig at jobben gjøres riktig slik at resultatet 
blir godt. 

Slepelys fra store vinduer avslører nemlig 
raskt overlappinger, glansskjolder og møn-
steret fra rullen, dersom du er uheldig eller 
uvant med oppgaven. 

PERFEKT FINISH
– Det er flere grunner til å la en håndverker 
male stue-taket. Taket er en stor flate som kan 
være slitsom å male, og som krever mye ar-
beid med tildekking. Når lyset kommer inn fra 
flere vinkler, lager det vanske-lige lysforhold. 
For den uvante kan det da være problematisk 
å få til et perfekt resultat, sier Kari Wilsgård, 
kompetanse- og utviklingssjef hos Maler- og 
byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF). 

For håndverkeren, som har god trening i 
påføring, kunnskap om hvordan malingene 
oppfører seg, og riktig utstyr, går jobben 
raskt, og resultatet blir bra. 

– Tak kan være et veldig tørt og sugende 
underlag, og det er fort gjort å få noen over-
raskelser hvis man ikke vet hva som er brukt 
på underlaget fra før. Maleren er trent i å vur-
dere underlag og velge systembehandlinger 
som oppfører seg på ønsket måte, sier hun. 

FORNØYD-GARANTI
Har du leid inn en seriøs, organisert maler, og 
allikevel ikke blir fornøyd med resultatet, har 
MLF en helt unik garantiordning:

– MLF stiller med en brukergaranti som 
garanterer for et godt resultat. Er du ikke 
fornøyd, kontakter du vår skjønnskomité 
for en uavhengig vurdering av arbeidet. Får 
du medhold i klagen, dekker garantien kost-
nadene for å få en annen maler til å sluttføre 
arbeidet, sier hun.               ■

LA MALEREN  
MALE STUETAKET

Taket i stuen kan være en vrien maleoppgave.
Her kan det være smart å la fagfolk fikse perfekt finish!

TEKST: CHERA WESTMAN/IFI.NO

FAGFOLK FIKSER: Maleren har 
erfaring, kunnskap og riktig verktøy. 
La proffen ta seg av de vanskelige 
oppgavene – som å male tak. 
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MALING  
FOR TAK

Platetak skal males med matt,  
refleksfri maling, gjerne med glans 
01, 02 eller 03. Malingtypen kalles 
Takmatt, og skal påføres vått-i-vått 

for å unngå overlapping. Det gjør at 
jobben må utføres raskt, slik at 

malingen ikke tørker. 

Foto: Nordsjö
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INSPIRASJON:  
Praktisk og pent på gulvet.

KJØKKEN

GÅ GODT,  
STÅ GODT!

Utseende og funksjon i fin harmoni. Med LVT 
på kjøkkengulvet får du både i pose og sekk. 

TEKST: CHERA WESTMAN/IFI.NO

Du står der lenge og 
ofte. Foran kjøkken-
benken, ved kom-
fyren, ved spisebordet. 
Det hender du mister 

et glass, en kjele eller en tallerken. 
Det er også fort gjort å slå ut et glass 
melk, eller søle med matrester slik at 
de havner der de ikke skal være. 

Gulvet på kjøkkenet bør takle litt 
av hvert, og fortsatt etter noen år 
se like flott og fint ut som da det var 
nytt. Og du som bruker rommet, bør 
ikke bli sliten og trøtt i beina av å ar-
beide stående der. 

Nøkkelegenskapene til et velfun-

gerende kjøkkengulv er en kombina- 
sjon av god gangkomfort, lyddem-
ping og en renholdsvennlig og ro-
bust overflate. Disse egenskapene 
finner du hos vinyl, kanskje spesielt 
hos varianten som blir kalt design-
gulv, eller LVT (Luxury Vinyl Tiles). 
Denne gulvtypen består av staver, 
fliser eller bord som enten limes til 
underlaget, legges løst, eller skjøtes 
sammen i not og fjær, uten bruk av 
lim.

LVT er mulighetenes gulv. Enkelt 
å transportere, ukomplisert å legge, 
og det kommer i et hav av ulike de-
sign som gjør det lett å like. 

La deg bli lurt!
Utseendet på et LVT-gulv 
kan til forveksling være lik 
ekte tregulv, fliser eller na-
turstein. Avansert produk-
sjonsteknologi og detaljerte 
mønstersjikt tillater svært 
naturtro etterligninger, man-
ge med preget flisfuger eller 
naturlige ujevnheter. Matt 
glans i overflaten gjør at ma-
terialet ikke i det hele tatt ser 
ut som plast.

48
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KJØKKEN
TEMA

Foto: Gerflor Foto: Musum Interiør

Det er ikke bare maten 
vi spiser som bør ha 
god kvalitet. Det gjel-
der også for innred-
ning, gulv, vegger og 

benkeplater.

LETTLAGT: LVT for klikk-skjøting er en-
kelt å installere. Det trengs lite verktøy, det 
støver og støyer lite, og leggingen går raskt 
og er reversibel. Bruk gjerne et akustikkun-
derlag for enda bedre trinnlydsegenskaper.

TREND:  
Sett farge på innredningen.

SLIK LYKKES DU: 
Slik maler du kjøkkenskap.

VELG RETT:  
Vaskbare kjøkkenvegger.

60    SLIK LYKKES DU:  
Stell godt med kjøkkenbenken!
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BORA koketopp med 
integrert avtrekksvifte

Se BORA på vårt showroom 
eller hos en forhandler

Med BORA slipper du avtrekks-
hetten og du kan enkelt plan-
legge ditt drømmekjøkken.

BORA er den originale benke-
ventilatoren – stillegående og 
effektiv. Prisvinnende design, 
solide materialer, unik teknikk

Annonse

Tre typer LVT 
KLIKK-LVT: I boliger er klikk-LVT 
den mest brukte varianten, både ved 
nybygg og oppussing. Produktet har 
et stivere og tykkere mellomsjikt med 
låseleppe eller not og fjær langs kan-
tene. Denne sikrer at gulvet ikke går fra 
hverandre i skjøtene.

LØSTLEGGING: Et litt tykkere og 
tyngre materiale brukes ved LVT for 
løstlegging. Her legges bordene el-
ler flisene kant i kant med hverandre, 
uten bruk av festemidler. Baksiden har 
en spesiell utforming som gjør at den 
ikke sklir. 

LIMVARE
LIMVARE: Staver og bord av LVT for 
liming til underlaget er 2-3 millimeter 
tykk heterogen vinyl. Gulvflaten blir 
slitesterk og robust, tåler tusen tråkk, 
og er enkel å vedlikeholde og rengjøre.

FORMAT ETTER DESIGN: 
LVT-gulvene lages i formater 

som understreker designsjiktets 
utseende. Tremønstre kommer 

gjerne i planker og staver, mens 
flis- og naturstensmønstre finnes 

i bredere og kortere fliser, eller 
som kvadrater. 

SETT GULVET PÅ VEGGEN: Klikk-LVT 
har en meget slitesterk og robust overflate 
som tåler både vanlig rengjøring og skrubbing 
for å fjerne gjenstridige flekker fra matrester. 
Det gjør det også til et supert materiale å 
bruke på den utsatte halvmeteren mellom 
kjøkkenbenk og veggskap. 

HYGIENISK
LVT på veggen er lett 

å holde rent. Overflaten 
mangler fuger der skitt og 

smuss fester seg.

Foto: Pergo

Foto: Polyflor

Foto: Inger Frøyshov

LIKT ER STILIG: Trekk gulvet 
opp på veggen. Ved å bruke det 
samme materialet på gulvet som 

på veggen skapes en helt unik 
helhet og harmoni. Moderne 
og tidsriktige mønstre gjør at 
produktet gjør seg fortjent til 

tittelen «designgulv».

TEMA
KJØKKEN
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TEMA
KJØKKEN GODT INNEMILJØ: Vinylbelegg som 

lages uten bruk av ftalater, myknere for ter-
moplaster, blir stadig vanligere i takt med den 
teknologiske utviklingen hos produsentene.

BRA MED BANE
Vinyl lages også som banevare. 

Dette er et mykt og behagelig gulv, 
som kan legges løst i mindre rom. 
Bredden på belegget varierer fra  

2 til 5 meter – så her finnes  
muligheter for skjøtefrie 

gulv!

Foto: Tarkett

Foto: Musum Interiør

VIinyldesign
Vinylbelegg begrenses ikke 
av naturens farger og mønstre. 
Utseendet bestemmes av 
en kombinasjon av mønster-
sjikt og preging i overflaten. 
Mønstersjiktet utgjøres av et 
bilde som pakkes inn under 
flere sjikt med gode slite- og 
rengjøringsegenskaper. 

Idunns veg 6, 3911 Porsgrunn
Tlf: 35 57 35 80 |  e-post: post@lino.no

For mer informasjon se www.lino.no

Vi har vasken som gir
ditt kjøkken helhet

Annonse

NORSK NATURSTEIN TIL DITT KJØKKEN

Foto: M
orten Rakke

NATURLIG, VAKKER OG VARIG
LUNDHS Real Stone er et av verdens mest kompakte steinmaterialer, dannet dypt nede i 
jordens kjerne for 300 millioner år siden. En LUNDHS Real Stone benkeplate tåler dermed 
varme, søl og daglig bruk uten å vise tegn til slitasje. Krystallenes vakre variasjoner 
gir hver benkeplate sitt naturlige særpreg. Et opprinnelsessertifi kat følger steinen fra 
brudd til ferdig benkeplate, og garanterer deg et unikt stykke norsk natur på ditt kjøkken.

Finn din farge og overfl ate på lundhsrealstone.com

Scan Granitt AS
Nordre Fokserød 15, Sandefjord  |  post@scangranitt.no  |  tlf. 334 72 299

FORHANDLER
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TEMA
KJØKKEN

Det hvite, upersonlige og 
minimalistiske kjøk-
kenets tid er ute. Far-
gene inntar stadig flere 
rom i hjemmet, og 

kjøkkenet er ikke noe unntak. En rask 
kikk på kjøkkenleverandørens digitale 
kataloger og inspirasjonsbilder viser et 
hav av farger: sort, brunt, blått, grønt, 
blandet med hvitt, lyst og mørkt tre-
verk og blankt stål. 

Farger på flatene rundt oss frem-

hever vår egen personlighet, og det vi 
bruker rommet til. Det er kort vei å gå 
fra et sterilt kjøkken, til et varmt, lunt, 
særpreget og trivelig rom å kokkelere 
og å nyte i. 

Du kan rive og bygge et flunkende 
nytt kjøkken, akkurat slik du vil ha det. 
Men med en fungerende innredning 
trenger du ikke en gang å bytte alle 
fronter. Du kommer langt med et par 
liter maling, godt verktøy og en krydder 
med Inspirasjon!                                          ■

Med farge på vegger, gulv og kjøkkenskap 
fremheves maten på en helt ny måte. 
TEKST: CHERA WESTMAN/IFI.NO

MATEN SMAKER 
BEDRE I FARGE

Foto: Beckers

Foto: Vedum

Foto: Anna Kubel/@annakubel Foto: Flügger

FARGENE
PÅVIRKER:  

Blått i kombina-
sjon med hvitt 

gir en atmosfære 
som føles sval, 

luftig og ren.  
Grønt er en 

avslappende 
farge som får 

omgivelsen til å 
oppfattes rolige, 
oppfriskende og 

gjestfri.

www.evoline.no 
invented and made by 
Schulte Elektrotechnik, 
Lüdenscheid, Germany.

EVOline BackFlip passer ypperlig i 
kjøkkenbenken, på kontorpulten eller på 
et lite møtebord. Ved et lett fingertrykk vil 
BackFlip snu seg 180 grader, og åpne to 
stikkontakter og en USB-lader.

BackFlip kommer i fem finisher - sort 
eller hvitt stål, glossy sort glass eller 
hvitt frostet glass, i tillegg til originalen i 
rustfritt stål. Modulen bygger kun 53 mm. 
Dette gjør den meget enkel å plassere, 
også over lave skuffemoduler.

Les mer om våre løsninger for kjøkkenet 
på evoline.no/kjokken. 

Kjøpes gjennom kjøkkenforhandlere 
og elektroinstallatører

EVOline BackFlip®

- perfekt til ditt nye kjøkken

Glossy sort glass Frostet hvitt glass Sort stål Rustfritt stål

Annonse
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TEMA
KJØKKEN MAL KJØKKENET  

SOM EN PROFF
Maling kan forvandle både trerene og tidligere malte kjøkkenfronter. Her 
er tipsene du trenger for å pusse opp på sparebluss – med proft resultat.

TEKST OG FOTO: CHERA WESTMAN/IFI.NO
FAGLIG BISTAND: PER MYHRE/NORDSJÖ

1. VASK
Før du maler, må du vaske. Un-
derlaget må være rent og fritt 
for fett, smuss og støv. Bruk vas-
kemiddel beregnet for bruk før 
maling. Etterskyll grundig.

2. SLIP OG FJERN STØV
Uansett om flaten er ubehandlet, 
malt eller lakkert, bør den mattslipes 
lett for å gi god vedheft. Slipestøvet 
fjernes først med støvsuger, så ved 
avtørking med en tørr mikrofiberklut. 

3. GRUNNING
Grunningens oppgave er å sørge 
for  at påfølgende sjikt med maling 
sitter godt fast. Dette er spesielt 
viktig på flater du tar mye på, og 
som kan bli utsatt for slag og slitasje.

4. SPARKLE
Når flaten er grunnet, er det lett å 
se hakk og sår i underlaget. Påfør 
en finkornet sparkelmasse i 2-3 
tynne sjikt med tørketid imellom. 
Sparkel skal flekkgrunnes i to strøk.

5. SLIPE
Fukten fra grunningen kan få fibre 
i treverket til å reise seg. Disse vil 
ødelegge inntrykket av den malte 
flaten. Ved å slipe lett med finkor-
net slipepad fjernes både fiber-
reisningen og eventuelle nupper 
i malingen.

6. FØRSTE STRØK
Mal speilet først, deretter ramtre-
et. Påfør maling og grunning med 
rull, det går raskere og gir et jev-
nere resultat. Penselen bruker du 
til hjørner og kanter, og hele flaten 
strykes med en fordriver som glat-
ter ut malingen. 

7. ANDRE STRØK
To strøk med maling sikrer god og 
jevn dekk og fin fargegjengivelse. 

VÆR RAUS! 
Et tykkere sjikt med 

maling flyter lettere ut, og gir 
en bedre finish enn et tynt sjikt. 
Legg på tilstrekkelig, men ikke 

så mye at det siger og 
renner. 

OSMO – FOR NATURLIG OG ENKEL 
BEHANDLING AV GULV OG ANDRE 
TREPRODUKTER INNENDØRS.

Osmo sine trebehandlingsprodukter er 

basert på naturlige oljer og vokser. Oljen 

trekker inn i treet og beskytter fra innsid-

en, mens voksene lager en overflate som 

beskytter treet mot utvendige påvirkninger. 

Treet beholder sitt naturlige utseende og 

blir beskyttet på beste mulig måte.

www.osmonorge.no
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Veggmaling
Bruk gjerne en slitesterk, vaskbar akrylma-
ling. Helmatte malinger har ofte en mer 
ømfintlig overflate som bør beskyttes med 
en forsegling.

Treverk 
Maling for dører lister og paneler er sli-
testerk, robust og finnes i både blank og 
matt utførelse. 

Vinyltapet
Tapeter med vinyloverflate er normalt 
svært robuste og gjør dem lette å holde 
rene. De fleste tåler å vaskes med såpe, 
svamp og vann. 

Våtromstapet
Tapet for våtrom er laget med vinylover-
flate på en fiberbakside med membran-
mellomsjikt. De tåler vannsprut, har høy 
slitestyrke og svært god vaskbarhet. 

Fibertapet
Fibertapet er egnet i alle tørre rom, men 
bør ikke utsettes for hard slitasje. Noen ty-
per kan lett få flekker, og bør da beskyttes 
med en klar, vanntynnet lakk. 

Papirtapet
Papirtapet er noe skjørere, og passer der-
for best i oppholdsrom. Hvis papirtapet 
brukes over kjøkkenbenken eller bak kom-
fyren, bør den beskyttes med en glassplate 
eller lakk.

Matos, fett, sprut fra matlaging og vann stiller ekstra krav til 
rengjøring av kjøkkenets vegger. Heldigvis finnes mange ulike 

malinger og tapetkvaliteter som tåler en støyt.

TEKST: CHERA WESTMAN/IFI.NO 

VASKBARE
KJØKKENVEGGER

Vaskbarheten avhenger  
av overflaten. Etiketten  
på tapetrullen og maling-
emballasjen gir veiledning 
om anbefalt vaskemetode.

VELG RIKTIG OVERFLATE:

RENGJØRING 
Mikrofiberkluter har en 
slipe-effekt og bør ikke  

brukes på tapetoverflater  
og malte vegger.

TAPETSYMBOLER:

Avtørkbar ved 
oppsetting. 

Kan avtørkes 
lett med fuktig 
svamp. 

Kan rengjøres 
med mildt såpe-
vann. 

Foto: Nordsjö

Foto: BorgeFoto: Storeys

Kan rengjøres 
med mildt såpe-
vann og svamp/
myk børste. 

KJØKKEN
TEMA
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STELL GODT  
MED TREBENKEN

Det er få ting i huset som 
må tåle mer juling enn 
benkeplaten på kjøk-
kenet. Når den daglig ut-
settes for harde slag fra 

kniver, glass, kjeler og sakser, eller fukt 
og søl fra matlaging, trengs det muskler. 
Overflaten på en trebenk må være sterk. 
Hvis ikke får den flekker eller sprekker 
opp. I sprekkene setter det seg bakterier 
og smuss i benkeplaten. Til slutt ender 
det med at du må slipe ned hele platen 
og starte på nytt. 

TA DRÅPETESTEN
Hvis benken har blitt for slitt, trenger 
du ikke å bruke mange minutter på ved-
likehold. En enkel måte å sjekke om 
benken trenger olje på, er å dryppe noen 
dråper vann på overflaten. Hvis vannet 
trekker ned i benken, trenger den olje. 
Perler dråpene seg derimot, er det trygt 
en stund til. 

Før ny olje tilføres, er en god rengjøring 
viktig. Rensen fjerner spor av gammel 
behandling, åpner porene i treverket og 
gjør at ny olje trekker bedre inn.                 ■

Fra tørr og blek til gylden og skinnende. Det er  
kort vei å gå for å få kjøkkenbenken tilbake i fin form.

TEKST: ROBERT WALMANN/IFI.NO

Slik gjør du
Fremgangsmåte avhenger av hvil-
ken olje du bruker. Følg alltid pro-
dusentens anvisninger.

•  Påfør et godt lag med rensemid-
del på benkeplaten og skrubb 
med en grov, ren klut. 

•  Når treverket er tørt, kan ny olje 
masseres inn i kjøkkenbenken. 

•  Oljen finnes både pigmentert og 
ufarget. Vil du skifte farge, må 
benken slipes først. 

•  Påfør godt med olje med lofri klut 
eller pensel, og la det trekke inn 
så lenge som anvist. Hvor mange 
strøk du trenger, og hvordan fla-
ten etterbehandles, avhenger av 
hvilken type produkt du bruker.

TEMA
KJØKKEN

BEHANDLING: Sett inn benkeplaten med anvist 
oljemengde. Bruk en lofri klut eller pensel. 

VELHOLDT: Hver gang vi tørker av benken 
forsvinner litt av overflatebehandlingen, så  
kjøkkenbenker i tre trenger å oljes inn av og til.

TA DRÅPETESTEN!
Slik finner du ut om benken 

trenger å oljes inn.

Foto: Woca

Foto: Osmo

Foto: Alanor

 
HVILKEN KJØKKENVIFTE  
PASSER BEST TIL DITT KJØKKEN?
Alle kjøkken er personlige og unike. Derfor krever de også sin unike 
løsning når det kommer til luftforbedring og ventilasjon. THERMEX 
har over 50 års erfaring og kompetanse innen inneklima og ventila-
sjon, og ikke minst formgivning og materialvalg.

Hos THERMEX  anstrenger vi oss daglig for å skape unik kvalitet fra 
innerst til ytterst, gjennom tiltaltende design og valg av materialer 
av høy kvalitet.

“Du kan få din nye THERMEX ventilator akkurat slik du selv ønsker.  
Finner du ikke den løsning du ønsker blandt våre nesten 100 ulike  
modeller, ja så bygger vi den ganske enkelt for deg, kun for deg og  
ditt kjøkken”.

Les mer om våre produkter på  www.thermex.no

Møte oss på Facebook -> Thermex Scandinavia Norge 

THERMEX SCANDINAVIA A/S 
Farøvej 30
DK-9800 Hjørring
Tel.: 22 21 90 20

info@thermex.no
www.thermex.no Elegante kjøkkenvifter

Annonse
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SOVEROM

LADE- 
STASJONEN

Husets hule skal gi oss kraft til å leve.  
Slik skaper du ditt drømmesoverom.

TEKST: ROBERT WALMANN/IFI.NO

U tenfor står elbilen og 
lader. Om åtte tim-
er er batteriet fullt. 
Spørsmålet er om 
vi har fått like mye 

strøm på tanken fra vår ladestasjon: 
soverommet! 

MÅ LØSE MANGE BEHOV
Soverommet  fyller mange funk- 
sjoner: avlastningsrom, smin-
kerom, arbeidsrom og TV-rom. 
Kanskje er det ikke et eget 
rom i det hele tatt, men inn- 
redet som en sovesone i stuen. 
   Felles for de fleste er at når kvelden 
kommer, vil vi ha ro. Og når solen 
står opp, vil vi ha inspirasjon og på-
gangsmot til å gå løs på dagen. 

LUKSUS BETYR MER AV ALT 
Vi forlanger mye av vår private hule. 
Det skal være lunt, luksuriøst, av-
slappende og pent, med maksimal-
isme innenfor møblering og valg av 
tekstiler. Vi vil ha mer og mørkere 
farger, flere strukturer og mønstre, 
og kanskje det viktigste av alt: vi øn-
sker koselige og taktile rom. Det han-
dler bokstavelig talt om å føle over-
flatene. 

HOTELLSTILEN FORTSETTER
Hotellrommet holder stand 

Snarveien til hotellstilen 
Hotellstilen kjennetegnes av sofistikert 
luksus, gjerne i mørke farger og med de-
taljer i blank metall. Andre stikkord er:
Ton-i-ton fargebruk
Tapet på alle veggene i rommet 
Gardiner fra gulv til tak
Bruk materialer med tekstur
Store lampeskjermer 

INSPIRASJON: 
Pimp opp din viktigste ladestasjon.

SLIK LYKKES DU:  
Slik lager du et multimøbel.

FÅ STILEN:  
Skap magi på soverommet.

INSPIRASJON:  
Fra barnerom til nesten voksen.

62 

68  

Foto: INTAG

HOLDBAR 
HOTELLTREND

For noen år siden kom  
hotellstilen inn på norske sove-
rom. Det er en trend som ser 

ut til å fortsette.

70

72  

Soverommet skal 
lade kropp og sjel.  
Få tips på veien til 

husets viktigste rom.

Foto: Borge

MØRKT: En liftgardin som stenger solen ute, 
gjør det lettere å lade opp på soverommet. 

TEMA
SOVEROM
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SPAR PENGER: En hodegavl kan du fint 
lage selv av trefiberplater, maling, tapet eller 
tekstil. 

VARMER OPP: Tekstiler med ulike tekstu-
rer og ulik glans er viktige for å skape den 
lune og varme stemningen mange ønsker 
på soverommet. Bruk sengeteppe for ekstra 
luksusfølelse.

som ideal for norske soverom. 
Et tydelig kjennetegn ved hotellstilen 
er blant annet gjennomtenkt, diskret 
luksus og velvære. 
   Her er tipsene som hjelper deg å inn-
rede husets lekreste rom. 

SENGETEPPE
På sengen gjelder det å velge et sen-
geteppe som gir følelsen av ro og kom-
fort. Her er det de rolige fargene som 
gjelder. Legg til noen puter i ulike 
materialer og farger, og du får et inn-
bydende område. Stoffer som velur og 
silke gir en ekstra eksklusiv følelse. 
Et sengeskjørt er også en detalj som 
binder sengen til rommet. La gjerne 
sengetøyet matche i fargene, og sats på 
god kvalitet. Vil du overraske, kan et 
tekstil i en farge som bryter sette prik-
ken over i-en. 

SENGEGAVL
En sengegavl gir følelse av noe luk-
suriøst. Noe vi kjenner godt igjen fra 
hotellstilen. Det er et møbel du enkelt 
kan lage selv – eller du kan kjøpe det 
nytt fra møbelbutikken. Vil du lage 

det selv, kan du trekke en plate med et 
flott tekstil, male en dør og legge den 
på tvers, eller tapetsere eller male rett 
på veggen – alt eller hvilket uttrykk du 
ønsker.

DRØMMEGULVET
Har du først plassert bare føtter i et 
eksklusivt og deilig teppe, er det en opp- 
levelse du vil ha igjen – og igjen. For 
ingenting er bedre enn å våkne med et 
mykt hav under føttene. 

I et mindre rom kan teppet plasseres 
på skrå foran sengen. I større rom 
finnes det mange muligheter. Hva med 
å legge et stort teppe på hver side? Eller 
best av alt: et vegg-til- vegg-teppe i dei-
lig og tykk ull. 

Et eksklusivt tregulv gir tyngde og 
kvalitet, og hvis du kompletter med ett 
eller flere løse tepper, blir det behage-
lig å stå opp om morgenen.

NATTBORD OG SMÅMØBLER
Et nattbord pynter ikke bare opp, det 
er helt nødvendig for å oppbevare bø- 
ker, mobiler, klokker og briller. Kan-
skje vil du ha et nattbord som 

Less på med tekstil!
PÅ SENGEN: Innred med hode-
gjerde, sengeteppe og puter. 

I ROMMET: Møbler med puff, 
chaiselong eller liten sofa.

PÅ GULVET: Bruk teppe eller 
legg trendy vegg-til-vegg-teppe 
på gulvet.

FORAN VINDUET: Gardiner, 
liftgardiner, rullgardiner og plis-
segardiner er dekorative og gir god 
lys- og lyddemping.

STEMNINGEN: 
Med et fint tapet 
kan du skape den 

rette stemningen i 
husets lune hule.

LANGE OG TUNGE: Gardiner og andre 
tekstiler er viktige for å skape den riktige 
stemningen. Gardinene bør ha fôr, og får 
gjerne subbe i gulvet. 

Foto: Fantasi Interiør

Foto: Green Apple

INVITER TIL SENGS
Et sengeteppe gir rommet en 

helhet. Legg til noen puter i ulike 
materialer og farger, og du får et 
innbydende område. Stoffer som 

velur og silke gir en ekstra 
eksklusiv følelse.

Foto: Flügger

Foto: Storeys

FARGEVALG: PÅ soverommet er det 
viktig å finne farger du trives med, og som 
gir ro i sjelen.

Foto: Beckers

TEMA
SOVEROM
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både kan fungere som stol, opp-
bevaringsplass og avlastning. Sjekk ut 
hvor enkelt du kan lage dette på side 68.

DET LILLE LYS VI HAR 
Lys på soverommet er ikke så vanskelig. 
Du kan godt velge en stor lampe, enten i 
taket eller som stålampe, men det beste 
er å velge flere mindre lamper. Da får du 
bedre kontroll på hvilken stemning du 
ønsker at lyset skal gi. Det er jo gjerne det 
lune lyset vi ønsker på soverommet.

MØRKERE FARGER
Mørke farger har lenge vært populært 
på soverom. Det er fordi mørke farger 
skaper en lun og trygg atmosfære. Husk 
at det er ekstra viktig å tenke på belys-
ning når du innreder med mørke farger. 
Når vi skal fornye soverommet, handler 
det om å velge farger vi liker og føler oss 
avslappet i. For de fleste av oss handler 

det om dempede og rolige nyanser, som 
ikke forstyrrer nattesøvnen. Farger som 
grønn, blå og brunt er smarte valg.  

TAPET PÅ VEGGEN
Tapet med tekstur eller mønster kan 
bidra til å gjøre interiøret personlig og 
eksklusivt. Sett gjerne opp tapet på alle 
fire veggene, eller tapetser én vegg og mal 
resten i en farge som harmonerer.

LANGE, FÔREDE GARDINER
De aller fleste er enige om at gardiner er en 
nødvendighet på soverommet. De hind- 
rer innsyn og stenger solen ute. Og velger 
du de rette gardinene, kan det også bidra 
til å skape atmosfæren du ønsker. Gå for 
lange, fôrede gardiner, gjerne fra tak til 
gulv. Og drømmer du om at soverommet 
skal se ut som et hotellrom, kan du også 
bruke skjult oppheng, og la gardinene 
henge fra vegg til vegg.                     ■

Gå for lange, fôrede gardiner,  
gjerne fra tak til gulv. GLINSER: Blank metall, mange lyskil-

der og overflater med tekstur er viktige 
elementer i hotellstilen. 

Foto: Tarkett

MYK START PÅ DAGEN: Et heldek-
kende, mykt teppe er godt å sette beina  
på om morgenen.  

Foto: Golvabia

GODT FRA  
BUNNEN AV

Gulvet er rommets største 
møbel. Derfor skal du ikke 
spare penger når du velger 

gulv.

KVALITET: Et eksklusivt tregulv 
gir tyngde og oser av kvalitet.

 Foto: Green Apple

TA DE SMARTE VALGENE
Velg Huntonit for de lekreste interiørvegger. 
Alle andre fordeler får du på kjøpet.

• rent naturprodukt
• anbefalt av NAAF 
• innehar Inneklimamerket
• kan brukes i våtrom (ikke våtsone)
• produseres i Norge
• tåler godt fukt og temperatursvingninger 

www.huntonit.no

Huntonit Panelbord Rustikk Lillesand

1-2-3 Ferdig!
1. Montèr platene 
2. Mal eller tapetser 
3. Ferdig vegg

Annonse
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SKAP MAGI PÅ 
SOVEROMMET

Det skal ikke mye forandring til før soverommet blir en oase for 
ny energi. Her er tipsene som skaper den rette stemningen. 

TEKST: ROBERT WALMANN/IFI.NO 

Foto: Storeys

Foto: Tapethuset

Foto: Alfort

DE MYKE TEPPENE
Heldekkende teppe byr på en god 
start på dagen. De bløte og myke fi-
brene minner føttene om hvordan det 
er å gå ut i mykt gress en sommermor-
gen. Teppefliser er også et godt valg 
for deg som vil ha tekstiler på gulvet. 

TRYGGE VALG PÅ GULVET
Det er ikke bare tepper og teppefliser 
som gjør godt for føttene. Korkgulv fø-
les varmt, er lyddempende og er kom-
fortabelt å gå og stå på. Alle typer gulv 
vil fungere på soverommet dersom du 
kombinerer med varme, løse tepper. 

UTHVILTE FARGEVALG
Når vi våkner i et soverom vil vi være 
uthvilt. Fargevalg i rommet påvirker. 
Derfor gjelder det å velge farger som 
ikke virker forstyrrende på nattesøvnen. 
Duse, beroligende nyanser er trygge 
valg. Det gjelder å velge farger du trives 
med. 

SENGEGAVL 
En sengegavl sørger for å skape en 
elegant helhet på soverommet. Ved å 
trekke en plate med et pent tekstil, el-
ler tapetsere eller male rett på veggen 

bak sengen, 
kan du også 
skape et nytt midtpunkt i 
rommet. 

REN LUKSUS
Teppe på soverom er popu-
lært. For å holde denne luksusen ren, 
må det støvsuges ukentlig. Investerer 
du i en roterende børste, også kalt tep-
pebørstesuger, vil rengjøringen bli mer 
effektiv. Husk at støvet ligger der, ak-
kurat som på andre gulv, selv om det 
ikke er synlig. 

TA SJANSEN MED TAPET
Soverommet er et smart sted å prøve 
seg frem med tapet. En fordel med ta-
pet er at det er en rask vei til ny stil og 
atmosfære. Med tapet får du ikke bare 
farge på veggene, men også  tekstur 
og mønster som er med på å gi rom-
met karakter.

LUNT OG GODT
Kos og hygge er trendy som aldri før. 
Og få ting skaper mer kos enn tek-
stiler. Velger du gardiner, sengeteppe 
og puter på soverommet, vil du enkelt 
skape din egen lune hule.

Foto: Nordsjö

Foto: Forestia

Foto: Danfloor

Foto: INTAG

Foto: Robert Walmann/ifi.no Foto: INTAG

TEMA
SOVEROM
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NY KRAKK, 
TAKK!
På soverommet fungerer en krakk fint 
som nattbord, sittebenk eller «stige» når 
du skal høyt opp i klesskapet. Men først 
må den males. Her er oppskriften.

TEKST OG FOTO: ROBERT WALMANN/IFI.NO

1. FLERBRUK
På et soverom med begrenset 
plass ved siden av sengen, gjel-
det det å tenke flerbruk. Kom-
binerer du det med gjenbruk, 
så er du langt inne i trendbildet. 
Vi fant en enkel og solid IKEA-
krakk i ubehandlet treverk. Den 
vet det ikke selv, men snart skal 
krakken bli et av soverommets 
viktigste møbel. Men først må 
den behandles.
 
2. SMART FORARBEID 
Sjekk først at alle skruene på 
krakken er strammet. Deretter 
er det bare å rigge seg til med 
malerfilt på gulvet, en fin slipe-
kloss, interiørvask, to pensler, 
kvist- og sperregrunn og ikke 
minst maling.
 
3. VASK OG PUSS
Først vasker vi krakken for å 
få bort smuss, støv og fett. En 
forfuktet engangsmopp som er 
konstruert til formålet gjør job-
ben i en fei. Det finnes også en 
rekke gode interiørvasker som 
er enkle å bruke. Når krakken er 
helt tørr, kan du pusse lett over 
for å få bort eventuell fiberreis-
ning. Pussestøvet fjernes enkelt 
med en mikrofiberklut.
 

4. BESKYTTER  
OG SPERRER
Et møbel i ubehandlet treverk 
trenger kvist- og sperregrunn. 
Det er et praktisk to-i-ett-pro-
dukt, som i tillegg til å sperre 
også beskytter underlaget og 
minimerer risikoen for misfarging 
og gjennomblødning av kvis-
ter i toppstrøket. Det er verdt å 
merke seg at du trenger en pen-
sel til denne operasjonen, og en 
ny pensel til påføring av farge. 
Å bruke en pensel til alt, er ikke 
å anbefale.

5. VELG RIKTIG FARGE
Vår vegg er tapetsert i et 
grønnblått mønster. Krakken skal 
stå inntil denne veggen, så val-
get falt på en pen blåfarge. Blått 
er også en farge som trives i so-
verommet da den innbyr til hvile. 
Siden vår krakk skal brukes flittig, 
velger vi å bruke en gulvmaling.
 Gulvmalingen vi har valgt flyter 
lett ut, så det gjelder å ikke ha for 
mye maling på penselen, særlig 
på loddrette flater, da malingen 
kan begynne å renne. To strøk 
med farge holder.
Og vips: nå har du et dekorativt 
og praktisk småmøbel til sove-
rommet som er klar for «action»! 
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Vi vet at alle hjem er unike, akkurat slik som dem som bor 
der. Det er en spesiell plass for deg og dine. Du har valgt 
farger, møbler og interiør for å skape et hjem som passer 
for deg.
 
Aritco har lagt ned mye tid og ettertanke ved design 
og utvikling av villaheisen Aritco HomeLift. 
Aritco HomeLift er den første heisen noensinne som er 
unikt utformet til ditt hjem. Den er designet som et møbel, 
og kan enten smelte diskret inn eller personliggjøres for 
å stikke seg ut som et kunstverk. Aritco HomeLift løfter 
frem atmosfæren i ditt hjem.
 

Kontakt oss for mer info.
TKS Heis AS
E-post: salg@tksheis.no
Telefon: 4000 1059
villaheis.no

Villaheisens DesignWall 
gir en luksuriøs følelse 
og ligner ingen andre 
produkter på markedet. 
Velg et av våre nøye 
utvalgte motiver.

TKS_Heis_v216x2862.indd   2 07-04-2017   15:03
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UT I DET BLÅ
En mettet, matt og delikat blåfarge gir tenåringsrommet 
karakter, men kan også fungere som nøytralt bakteppe. 

TEKST OG FOTO: CHERA WESTMAN/IFI.NO
FAGLIG BISTAND: HILDE CHRISTIANSEN/DECO SYSTEMS, LENE LILLEJORD/GERFLOR OG KRISTIN MERKESDAL/BECKERS

Tiden for sukkersøtt og jenterosa 
er over. Ungdommer trenger an-
dre farger, og en oppfrisking av in-
teriøret er nødvendig. 

Panel og slett vegg får ensartet stil 
med samme farge og glans, med maling tilpasset 
underlaget. Helmatte vegger blir et bakteppe der 
fargen fremheves, og den sølvglinsende vegg-
dekoren blir et personlig interiørelement.  

Vinylbelegget på gulvet går i matchende farg-
er, med tøft mønster som gir rommet karakter. 
Saueskinnsteppe og pledd tar opp gulvets varme 
fargetoner og gjør interiøret lunt. 

1. PRIKKEN OVER I-EN: En bred og profilert taklist blir som kronen på verket!  
Disse listene monteres med lim, og hverken krymper, sprekker opp eller må sparkles. 
2. HARMONI: Listverk og omramminger i samme farge som veggen gir harmoni 
og helhet. Her er det brukt en matt maling i list- og dørkvalitet på formstabile lister. 
3. PUSLESPILL: Vær kreativ med veggpaneler i små moduler som kan monteres i 
formasjoner etter eget hode. Mal dem i en kul farge – her er det brukt maling med 
metallisk glans. Legg så ut modulene på gulvet og arranger dem etter eget ønske, lim 
dem deretter opp på veggen 4. DIAMANTSLIPT: Vinylbelegg kommer i alle slags 
farger og mønstre. 5. MYKT: Belegget har bakside av tekstil som gjør gulvet varmt 
mot nakne bein, samt mykt å stå og sitte på.

 
TIPS:

Gedigen dimen-
sjon på listverk gir 
tyngde og inntrykk 

av stabilitet. 

TIPS:
Velg et robust  

og slitesterkt gulv, 
som tåler alt fra 

sminke til hyppige 
ommøbleringer. 

1
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INSPIRASJON: 
Lag en velværesone hjemme.

I en hektisk hverdag trenger vi en plass der vi kan 
koble av og finne roen – der vi kan pleie sjela. 

Vi vil ha vårt eget hjemmespa. 

TEKST: MARI ANDERSEN ROSENBERG/IFI.NO

Badet er ikke lenger 
bare et sted for prak-
tiske gjøremål. Det skal 
være et rom for avko-
bling og avslapping når 

alt annet rundt oss stormer; et sted 
som kan få oss til å føle oss vel. Her 
skal vi kunne gi kroppen en pause. 

Når badet da skal pusses opp, er 
det ikke rart at vi leter etter mate-
rialer og elementer som kan bidra 
til å gi oss denne deilige følelsen. 

Men det er viktig å huske på at det 
i like stor grad handler om å skape 
et brukervennlig og trygt baderom. 
Med dagens store utvalg i materi-
aler og løsninger tilpasset bad, kan 
vi heldigvis få i både pose og sekk.

DET HANDLER OM HELHET
Potensialet til luksus- og velvære-
følelsen ligger i materialene og løs-
ningene som velges. Det handler 
om sammensetningen av de rette 

elementene. Du får ikke spafølelse 
av et enslig duftlys. Det må mer til. 
Og først må du finne materialene 
som er riktige for deg og den opp-
levelsen du vil skape – som samti-
dig gir et trygt og tørt rom, tilpasset 
dem som skal bruke det.  

KOMBINER MATERIALER
Og det skal ikke stå på mulighet-
ene! Dem er det nemlig mange av. 
Før var baderom nesten 

BAD

74  
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Med rette materialer, 
spa-elementer og 

riktig renhold er drøm-
mebadet nærmere 

enn du tror!

86 
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DRØMMEBADET

5 smarte tips  
til badet
VÆR LISTIG: Velg lister som 
tåler vann. Lister i kunstmate-
rialet HD Polystyren er en god 
investering.

SPAR MEMBRANEN: Bruk lim 
til å henge opp knagger, hyller og 
speil. Da slipper du å bore gjen-
nom membranen.

VINDUSFOLIE: Unngå innsyn 
ved å feste selvklebende folie på 
vinduer og dusjkabinett.

BEDRE LUKT: Plasser en 
fuktsluker på badet for å redusere 
risikoen for mugg og vond lukt.

NO-TOUCH: Invester i en 
berøringsfri betjeningsplate over 
toalettet. Det er både lekkert  
og renslig!

FLISEFINT: Fliser er en stor favoritt 
hos mange. Med blå-turkis farge på de 
blanke flisene får du Middelhavet inn 
på ditt eget bad! Foto: Golvabia

SLIK LYKKES DU:  
Enkle tips for et skinnende rent bad.

VELG RETT:
Velg riktige veggmaterialer på ditt 
mest brukte rom.
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utelukkende forbundet med 
fliser på både gulv og vegg. I dag er det 
mange flere alternativer, så det er in-
gen grunn til å la seg begrense. Fliser 
er uten tvil fremdeles svært aktuelt, og 
er for mange førstevalget når luksus-
følelsen skal skapes. Men i dag kom-
bineres flisene ofte med andre materi-
aler, som malte eller tapetserte vegger, 
våtromsplater eller vinylbelegg som er 
godkjent for bruk i våtrom. 

Det beste resultatet får vi ofte når vi 
kombinerer flere ulike materialer. Og 
kombinasjonsmulighetene er mange, 
og gjør at vi står enda friere til 

VELVÆRE: Det gjelder å skape en 
sone der vi kan finne roen. Det gjør 
vi med materialer og andre interiør-
elementer. På dette badet er det små 
mosaikkfliser på vegg, som skriker spa 
og velvære.

SPA: Bade-
rommet skal 

ikke bare være 
praktisk. Det 
skal være et 

sted der vi kan 
slappe av og 

koble ut – vi vil 
ha spafølelsen 

hjemme. 

Det beste resultatet får vi ofte når vi 
kombinerer flere ulike materialer. 

Foto: Alfort

Foto: Golvabia

HOLTAN NORMARK AS  Finstadhagan 13, 1930 Aurskog  -  Telefon: +47 63 85 38 30 - post@holtannormark.no  -  www.holtannormark.no  

www.novellini.com
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å skape vår egen personlige oase. Hva 
du velger til ditt bad, avhenger blant 
annet av budsjett, krav til rengjøring 
og vedlikehold, personlige prefer-
anser og hvilket uttrykk du ønsker. 
God kvalitet på både montering og 
produkter er helt avgjørende. 

DET LIGGER I DETALJENE
For å få den fulle spaopplevelsen, er 
det ikke bare de rette materialene på 
gulv og vegger som må være på plass. 
Det handler også om å innrede med de 
elementene som gir «det lille ekstra». 
Med god belysning, stor dusjsone og 

sanitærteknologi som skriker luksus 
og velvære, er du på veldig god vei. 
Ved å legge til detaljer som berørings-
frie betjeningsplater, vanntette 
lister og diskrete gulvrenner i 
dusjen, kan du virkelig fullføre spa- 
uttrykket. Spe på med litt grønne 
planter og noen deilige tekstiler for å 
sette prikken over i-en.

LUKSUS PÅ SMÅ BAD
Det er lett å tenke at du trenger et 
bad på størrelse med suitene på 
Grand Hotel for å oppnå uttrykket du 
leter etter. Og størrelsen på  

Fliseguiden
STØRRELSEN: Store fliser får 
badet til å føles større, og er enkle 
å holde rene med færre fuger.

ROMFØLELSE: Stående 
veggfliser løfter rommet, mens 
liggende fliser får rommet til å 
oppleves bredere.

SPA-EFFEKT: For spafølelse bør 
du gå for enten veldig store eller 
veldig små fliser.

PENT OG PRAKTISK: Vinyl har seilt 
opp som en favoritt på badet. Det er 
både pent og absolutt fukttett, og ingen-
ting slår vinylbelegg når det kommer til 
rengjøring og vedlikehold.

KOMBINASJONER: Med fliser på 
veggen, våtromsbelegg på gulvet og 
treverk på innredningen, har vi en fin og 
spennende kombinasjon av materialer.

Foto: Tarkett

Foto: Gerflor

Velg kompetanse

Følg Våtromsnormen

Bruk Godkjent våtromsbedrift

Gode råd � nner du på

www.ffv.no

Pusse opp eller bygge bad?

**

--->

RIKTIG

****

--->-->-

RIKTIGRIKTIG

Følg oss på facebook.com/ffv.no
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badet har naturlig nok mye 
å si for hvilke valg vi tar. Men også 
et lite bad kan romme mye luksus. 
Med god planlegging, kunnskap om 
hvilke løsninger som er tilgjengelige 
og god evne til å se muligheter, kom-
mer du langt. Og vil du virkelig in-
vestere i drømmebadet, kan det være 
lurt å få hjelp av en interiørarkitekt. 
Da får du best utnyttelse av arealet.              

VELVÆRE PÅ DO
Et element som virkelig er med på 
å sette standarden på badet, er to-
alettet. Ingenting trekker ned hel-
hetsinntrykket mer enn et gammelt, 
udelikat toalett. Vi vil føle oss rene 
på badet, og da er et moderne toalett, 
som kombinerer design med 

TØRRE FAKTA: Tapeter som er god-
kjent for bruk i våtrom kommer i mange 
ulike farger og design.

God kvalitet på både 
montering og produk-
ter er helt avgjørende.

Foto: Borge

TEMA
BAD



komfort, renslighet og 
innovativ teknologi, et «must». 
Toalett med dusj- og føn-funk-
sjon er en trend som er utbredt i 
Asia, og nå er trenden også på full 
fart til våre hjemtrakter. Vi har 
blitt mer opptatt av hygiene, og 
vi stiller høyere krav til komfort. 
Et dusjtoalett innfrir kravene, og 
vil uten tvil sette standarden for 
spafølelsen mange av oss leter et-
ter. Gå for et toalett med rene lin-
jer, gjerne vegghengt, da det både 
ser elegant ut og er enklere å holde 
rent.                                   ■

LUKSUS OG VELVÆRE: Det skal 
kjennes godt å være på badet. 

VEGGPANEL 
DET SMARTE VEGGSYSTEMET

Fibo Veggpanel  M
ARC
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Fibo veggpanel er den enkle løsningen på badet. Med 
våre veggpanel går monteringen raskt og med vårt   
brede utvalg i overflater, farger og flisstørrelser kan du 
enkelt skape ditt eget drømmebad.

Se hele sortimentet på 
www.fibo.no

“Den perfekte løsningen for baderommet”

Annonse

Et dusjtoalett innfrir kravene, og vil 
uten tvil sette standarden for spafølelsen 

mange av oss leter etter.

Ikke ta snarveier!
Et baderom skal vare lenge, og 
det er verdt å investere både 
tid og penger i drømmebadet. 
Hyr inn en kyndig og sertifisert 
håndverker og følg våtrom-
snormen. Hent inn anbud fra 
flere bedrifter, og husk for all del  
å skrive kontrakt.

Foto: Geberit

Foto: Alfort

DUSJDO: Med dusj- og føntoalett, 
små mosaikkfliser, mørke farger og 
gulldetaljer kommer luksusfølelsen 
med en gang.

BAD
TEMA
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NULL SPYLEKANT. NULL SMUSS. NULL PROBLEM. 
Porsgrund presenterer en ny generasjon av Rimfree® toaletter som  
er enkle å rengjøre. Uten spylekant er det ingen steder for smuss og  
bakterier å gjemme seg. Slik at du kan gjøre rengjøringstid om til turtid.
www.porsgrundbad.no/rimfree

TA HELGEN  
TILBAKE 
 MINDRE RENGJØRING. MER UTFORSKING.   

Toalett med 
spylekant 

Rimfree®  
toalett

173044_Rimfree_ad_summer_NO_424x286.indd   All Pages 01.02.18   12:56
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HOLD BADET  
SKINNENDE RENT

Jevnlig, riktig rengjøring av badet 
er viktig. Ikke bare ser det penere 
ut og lukter bedre, det bidrar også 
til å holde borte uønskede gjester, 
som mugg og sopp. 

TEKST: MARI ANDERSEN ROSENBERG/IFI.NO

1. VELG RIKTIGE FLISER
Jo større fliser og mindre fuger, jo enklere ren-
gjøring! Fugene er skittsamlere, så velg større 
fliser og tynnere fuger i en mørkere farge for at 
rengjøringen skal bli så lett som mulig.

2. JAG VEKK LUKTEN
Skjemmende lukt etter toalettbesøk er helt na-
turlig, men det betyr ikke at det er ønskelig.  Et 
toalett med luktavsug vil trekke luften inn i et 
filter og rense den, slik at du unngår vond lukt.

3. TØRK OPP VANNET
Ved å tørke opp vannet som ligger på gulvet et-
ter at du har dusjet, kan du holde mugg og sopp 

borte. Særlig på gamle bad kan vannet danne 
grobunn for soppvekst.

4. UNNGÅ MUGNE FUGER
Beskytt fugene mot vanninntrenging og sopp- 
og muggangrep med fugeimpregnering. Det 
finnes også muggbestandige fugemasser.

5. GI FUGENE NY FARGE
Ved misfarging av fugene kan du bruke en fu-
gepenn til å gi ny farge. Til silikonfuger kan det 
brukes en silikonfornyer.

6. BRUK RETT MIDDEL 
Til den daglige rengjøringen av overflatene på 

badet kommer du langt med en god mikrofi-
berklut og rengjøringssprayer egnet for flaten 
som skal vaskes.

7. HOLD RØRENE ÅPNE
Ikke vent til rørene tetter seg helt med å sette i 
gang tiltak. Ved å gi rørene på badet en jevnlig 
rens med et egnet middel, forebygger du tette 
rør og vond lukt.

8. VASK TOALETTET
En skitten toalettskål er lite innbydende. Bruk en 
WC-rens jevnlig, som finnes både som tablet-
ter og i flytende form. Det bidrar også til bedre 
lukt.

RENE RÅD:

TIPS 
Hele, slette overflater er 

enklest å rengjøre. Velg for 
eksempel et vegghengt toalett. 

Porselen i god kvalitet sørger 
også for at skitt og smuss 

ikke fester seg så lett.
Foto: Geberit
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VARMEFOLIE - den perfekte løsningen til parkett og laminat

Norelko sine ambisjon er å selge innovative gulvvarmeløsninger. Vi har et sterkt fagmiljø 
som bistår installatører med valg av tekniske løsninger og konstruksjonsprinsipper.

Kontakt oss for mer informasjon.

Sverresgate 13, 3916 Porsgrunn
Tlf. +47 35 50 00 50
post@norelko.no
www.norelko.no

ØKONOMISK DRIFT
VEDLIKEHOLDSFRITT

SUNT INNEKLIMA

RASK OPPVARMING

Sponplate

Isolasjon 6mm

Plast

Parkett

Varmefolie

Oppbygning

Norelko har ansatte med lang bransjeerfaring innen varmefolie og 
 gulvvarmesystemer. Vi ser behovet og ønsker å bidra med smartere løsninger 
for mer  effektiv og sikker installasjon. Forsterket varmefolie med økt mekanisk 
styrke gjør den svært leggevennlig. Tilkobling uten å klippe RKK, alternative 
isolasjonssystemer for enkel utrulling på 25 m² eller plater opptil 5 m²!

VARMEFOLIE - den perfekte løsningen til parkett og laminat- den perfekte løsningen til parkett og laminat

Å
R

S  PRODUKTGARA
N

TI25
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1. FLISER
Tradisjonelt har det vært brukt mye 
fliser på badet, både på gulv og 
vegger. Fliser tåler mye, og med et 
underlag av membran godkjent for 
våtrom er det et trygt valg. Fliser 
finnes i mange ulike farger, glans-
grader, former og størrelser, og kan 
gi et eksklusivt uttrykk.

2. MALING
Det går fint an å velge maling på 
badet, så lenge du bruker et ma-
lingsystem godkjent for våtrom. 
Det består blant annet av våtrom-

strie, sparkel, grunning og 
maling. Fordelen med 

maling er at den kan 
blandes i mange 

ulike farger, og 
veien til forand-
ring er kort.

3. BADEROMSPLATER
Det finnes vanntette veggplater 
som er godkjent for bruk i våtrom. 
De er enkle å montere direkte på 
stenderverk eller bakenforliggende 
vegg og krever ingen membran. 
Kommer i mange design og farger, 
og er et tørt og godt valg på badet. 

4. VÅTROMSTAPET
Med tapet på veggen kan du få 
et personlig baderomsinteriør. 
Det finnes egne tapeter som er 
godkjent for bruk i våtrom, og 
som kommer i mange ulike farger 
og design. Krever et underlag av 
membran godkjent for våtrom. Kan 
brukes i våtsonen forutsatt at skjø-
tene forsegles med kjemisk sveising. 

5. VÅTROMSVINYL
Våtromsvinyl er blant det sikreste 
du kan velge på badet. Finnes som 
både gulv- og veggbelegg, og du 
unngår fuger og får svært få skjøter. 
Det gjør også rengjøringen enkel. 
Våtromsvinyl for vegg fås i mange 
ulike design.

1

2

4

Foto: Borge

Foto: Nordsjö

Foto: Golvabia
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Unidrain AS | Anolitveien 4 | 1400 Ski   

post@unidrain.no | www.unidrain.no

Unidrain har utvidet produktsortimentet i den eksklusive 
og prisvinnende HighLine-serien med fire nye farger, slik 
at du nå har mulighet til å matche baderomsinteriøret og 
dusjgarnityret med ditt unidrain linjeavløp.

De nye eksklusive overflatene betyr at vårt HighLine 
panel utover originalen i børstet rustfritt stål, nå også 
kommer i highgloss polert stål, kobber, sort og messing.

UNIDR AIN®  
HIGHLINE COLOUR
STILREN LUKSUS I NYE FARGER

Annonse

Det stilles høye krav til veggene på badet. 
Her er guiden du trenger for å velge  
riktig veggmateriale.

TEKST: MARI ANDERSEN ROSENBERG/IFI.NO

3

5

Foto: Smartpanel

Foto: Tarkett

MATERIAL-
GUIDEN
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LA ENTREEN 
PIRRE SANSENE

Den er det siste du ser når du forlater huset om  
morgenen, og den som ønsker deg velkommen hjem igjen. 

TEKST: TRINE MIDTSEM/IFI.NO

Entreer, trappeganger 
og haller er rom som 
brukes ofte, men ikke 
lenge av gangen, så her 
kan du tillate deg å være 

litt dristigere i interiøret enn ellers 
i huset. Ikke bare er det hyggelig å 
komme hjem og bli møtt av et rom 
som har litt ekstra å by på – det gir 
også gjestene dine en god opplevelse.  

FARGEFINE OVERRASKELSER
Med tanke på farger og mønstre er 

det færre hensyn å ta i gangen enn 
for eksempel i stuen og på soverom-
met, hvor vi oppholder oss over len-
gre tid og skal slappe av. Interiøret 
behøver strengt tatt ikke matche 
resten av huset, i dette rommet 
som fungerer som en sluse fra ute 
til inne. 

Det trenger ikke bli fargesterkt 
med store mønstre av den grunn, 
men benytt gjerne sjansen til å 
være litt frekkere her! Om du har en 
stor hall eller lite vindfang er mu-

lighetene for å skape overraskel-
ser de samme. Vær ikke redd for å 
inkludere spennende elementer 
som piffer opp rommet – her er det 
altså ingen grunn til å spare på kon-
fekten! 

  
TENK SMART OG PRAKTISK
Det er knyttet høye forventninger 
til et av husets kanskje minste rom, 
som helst skal håndtere både klær, 
sko, sykkelhjelmer og treningsbag-
er uten å fremstå kaotisk. 

3 tips til gangen
HOLD SØLA UTE: Med av-
skrapningsmatte utenfor døren, 
en solid matte med gummibaksi-
de rett innenfor, og en løper som 
strekker seg gjennom gangen, er 
du godt beskyttet mot skitt.

SIKRE SKOSONEN: Gulvbe-
legg kan brukes til mer enn du 
tror! Fest gummifliser på veggen 
ved skosonen, så slipper du søl 
og merker etter skitne sko.

STOPP KNIRKEN: Få ting er 
mer irriterende enn en dør som 
knirker. Gi hengslene en runde 
med en spesialolje, gjerne i 
sprayform, så blir du enkelt kvitt 
knirkingen.

ENTRÉ

88

TEMA
ENTRÉ

ENERGIBOOST: I entreen kan 
du skeie ut med litt ekstra spenstige 
farger og mønstre. Et fargerikt, lekent 
tapet kan gi deg energi og få deg og 
gjestene dine i godt humør. Foto: Tapethuset

Ønsk velkommen med 
en unik, spennende 

og praktisk entré.

INSPIRASJON: 
Tenk utenfor boksen og la entréen 
pirre sansene.

91
SLIK LYKKES DU: 
Få ny trapp på et blunk.

92 
SLIK LYKKES DU: 
Få en tryggere trapp med gode 
løsninger for sklisikring.



90 www.ifi.no I N S P I R A S J O N  2 0 1 8 91www.ifi.no2 0 1 8  I N S P I R A S J O N

Annonse

For ikke å glemme entré-
gulvet, som er det første du tråk-
ker inn på med skittent og vått 
skotøy, så her bør valg av riktig 
gulv stå høyt på listen. Det finnes 
flere spennende og lekre varianter 
som blant annet tåler vann og er 
vel rustet for oppgaven. Utvalget 
er stort også med tanke på design 
og farger, som sørger for at gulvet 
blir en stilig del av interiøret. 

RØFF BEHANDLING
Vær nøye ved valg av maling og an-
nen overflatebehandling. I dag finnes 
det produkter som ikke lar seg ripe 
og er vaskbare, noe som kan komme 
godt med når skitne skotupper og 
skolesekker treffer vegg og lister. Og 
selv om alle typer tapet i teorien kan 
brukes i tørre rom, er det i dette rom-
met en fordel å velge et som tåler røff  
behandling.                 ■

TROPISK AROMA: Slå til med et lekent tapet – her skorter 
det ikke på farger og energi! 

FARGERAMME: Her er dørkarmen entreens overraskelse-
smoment, og alene om fargen i rommet. Enkelt å få til, med 
et effektfullt resultat. 

EFFEKT: Gulvmønsteret i grått og hvitt skaper en lekker effekt, med duse 
nyanser som enkelt kombineres med andre farger i interiøret. Vinylgulvet er 
praktisk i gangen, og dets klikksystem gjør det enkelt å legge selv. 

Foto: Tarkett Foto: Beckers

Foto: Fantasi interiør

I dag finnes det produkter 
som ikke lar seg ripe og er 

vaskbare ...

Trappen er en viktig del av interiøret, og en nedslitt trapp 
er intet pent syn. Heldigvis er det lett å fornye den.

TEKST: MARI ANDERSEN ROSENBERG/IFI.NO  

Det er mange veier til fornyet trapp. 
Du kan gi de eksisterende trinnene 
en «makeover» med maling, beis, 
lakk, olje eller hardvoksolje, nytt 

teppe eller belegg, eller folie i opptrinnene for 
en morsom effekt. Men også om du ønsker helt 
nye trinn, er veien kortere enn du tror.

Ferdige trappetrinn med integrert trappen-
ese kan limes direkte på de eksisterende trin-
nene. Det er enkelt å gjøre – og vanskelig å få et 
dårlig resultat. Trappen vil se splitter ny ut når 
du er ferdig. Du kan også få opptrinn for lukkede 
trapper og bakkantlist for åpne trapper, alt et-
ter hva du trenger. De ferdige trinnene kommer 
i mange ulike farger og overflatebehandlinger, 
eller ubehandlet, og kan lett avstemmes med 
resten av interiøret.

Løsningen fungerer både på åpne, lukkede, 
rette og buede trapper, og både håndverkeren 
og hobbysnekkeren kan få det til.                     ■

Slik gjøres det
KLARGJØR: Underlaget må 
være jevnt, rent og tørt. Puss 
for god vedheft.
MÅL: Bruk en mal, gjerne en 
trappetrinnsmåler, til å måle 
opp og sage til trinnene.
LIM: Bruk montasjelim som 
anvist. Fordel jevnt utover det 
eksisterende trinnet.
MONTER: Legg det nye trin-
net på plass, og tramp på det 
for å fordele limet.

NY TRAPP I EN FEI

Foto: Lundbergs

ENTRÉ
TEMA
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Annonse

 

Vi tegner, prosjekterer, søker og bygger!

Kom til oss med dine ønsker og behov – vi hjelper deg hele veien 
fram. Vi har faste samarbeidspartnere som graver, elektriker, rør- 
legger og maler. Murer og flislegger har vi selv. Vi er en tømrerbedrift 
med fagutdannede tømrere, murere- og mestere, samt tre lærlinger.

Vi hjelper deg hele veien fram!

Byggmester Evensen as
Industriveien 3a, 1400 Ski  |  dagfilip@byggmesterevensen.no  |  +47 952 33 850

Vi utfører oppdrag i hele Follo, fra Ryen i nord til Son i sør og Askim i vest.

FØR OMBYGGING

ETTER OMBYGGING

Annonse

Norske plantekasser i system

DYRK DIN
LIDENSKAP

BEDD er 100% norske plantekasser i stål, for vakre og varige løsninger 
til hage, terrasse og balkong. Systemet gjør det enkelt å bygge mindre 
kasser med bunn og hjul, eller kreative løsninger hvor du bygger i 
lengde, høyde eller vinkel. Med BEDD er det bare fantasien som  
setter grenser.
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k     BEDD er frostsikre.  
Gå inn på www.bedd.no for å bli 
inspirert og se hele vareutvalget.  

www.bedd.no

BEDD 60 x 30 cm med bunn og hjul
Grå galfan: 1499,- 

Sort / hvit: 1899,-

BEDD 120 x 40 cm med bunn og hjul
Grå galfan: 2369,- 

Sort / hvit: 2699,-

Annonse
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NED TRAPPEN  
PÅ SOKKELESTEN 
Det går fort utfor når raggsokkene mister taket. 
Her får du tips til hvordan du kan sikre både  
trappen og deg selv.  

TEKST: TRINE MIDTSEM/IFI.NO  FOTO: FRODE LARSEN/IFI.NO

TEMA
KJØKKEN

Trygt med teppe
En teppelagt trapp er en god, sklihemmen-
de løsning. Det viktigste er at inntrinnene 
kles, men opptrinnene kan også inkluderes. 
Teppet legges i full bredde eller som løper. 
Et annet alternativ er en halvmåneform, som 
dekker der du tråkker mest. Fest uansett 
teppet godt – løse tepper er like farlige som 
glatte trapper!  

Antiskli i smøreform 
Du kan selv sikre trappen med ufarget olje 
eller lakk som er iblandet antiskli-middel fra 
produsenten, og som raskt skaper bra frik-
sjon. Det finnes også sklisikringspulver som 
skal tilsettes gulvmaling eller lakk i det siste 
strøket. 

Nesevise trappelister
Vinklede lister som festes ytterst på trap-
petrinnet med lim eller skruer, såkalte trap-
peneser, forhindrer i stor grad at du glir på  
trinnkanten. Listene leveres i ulike mate-
rialer, som plast, messing og aluminium, 
samt folierte varianter, i forskjellige farger 
og mønstre som gjør dem enkle å tilpasse 
interiøret.   

Sklihemmende tape
Dette er en hurtig løsning, om ikke den 
mest estetiske. Tapen limes ytterst på trap-
petrinnene og har en ru, slipepapirliknende 
overflate med sklihemmende effekt. Både 
transparente og fargede typer i ulike bred-
der er å få kjøpt.  

Gulvbelegg
Trappen vil bli mindre glatt om du legger et 
gulvbelegg på inntrinnene. Dette gjelder i 
særlig grad belegg med en form for struktur 
i overflaten, som vil skape mest friksjon.

TIPS
God lyssetting av 

trappen er også viktig 
for å unngå fall.

ENTRÉ
TEMA

Annonse
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EVENTYRLIG 
UTEROM

Interiørdesigner Halvor Bakke digger å leve ute.  
Vi treffer ham hjemme i hagen på bruket i Vestfold. 

TEKST OG FOTO: BJØRG OWREN/IFI.NO

Halvor Bakke er kjent som 
proff oppusser og innre-
der fra blant TV-serien 
Eventyrlig oppussing, og 

som designer av møbler, glass, servise 
og sengetøy. Hjemme hos seg selv 
har han skapt en eventyrlig hage. Vi 
besøker ham i hagen på bruket i Vest-
fold for å få tips om hvordan man kan 
skape gode uterom.

MANGE SONER
Han tar imot oss på bryggekanten, 
der han sitter og dingler med føttene 
over vannspeilet. 

– Her er det godt å være på fine 
solværsdager om sommeren, men 
også på kjølige høstkvelder. Da kan 
vi sitte her en hel vennegjeng, fyre på 
bålpanna og nyte mørket som faller 
på, sier han. 

Men brygga, med kurvmøbler 
og bålpanne, er bare en av mange 
plasser der livet kan nytes i denne 
hagen. Bakenfor bryggeområdet, i 
forlengelsen av drivhuset, skimter 
vi et romslig utekjøkken. På andre 
siden av grusgangen, som fører til 
drivhuset, ligger et loungeområde 
med store, innbydende  

Halvors hagetips
TENK SONER: Lag rom for ulike aktiviteter.
ROBOT: La en robotklipper ta seg av gresset, da har 
du tid til å gjøre det lille ekstra.
KASSER: Lag kasser til blomster, urter og grønnsaker. 
LEVEGGER: Bygg levegger som dukker opp som 
overraskelser når man vandrer rundt. 
MATERIALER:  Kombiner forskjellige materialer.
TØRR SONE:  Bygg tak over terrassen.
SMÅ PLATTINGER: Ikke gjør plattingen for stor.
TERRENG: Nivåforskjeller gir fin variasjon.
HELHET: Bruk farger og materialer som kler huset.

UTEROM

96

106  

108 

110  

TEMA
UTEROM

PÅ BRYGGA: Halvor ønsket seg brygge, at det 
ikke er noen båtplass er underordnet. Hans brygge 
er til for hyggens skyld, og gir en flott solplass ved 
vannspeilet på sommeren. I den kalde årstiden ben-
ker vennegjengen seg rundt bålpannen på brygga.

Vi bygger plattinger, 
hagestuer og utekjøk-

ken som aldri før, og 
drømmen om det gode 

utelivet brer om seg.

INSPIRASJON:  
På hagebesøk hos Halvor Bakke.

SLIK LYKKES DU:  
Planlegg oppussing ute – uke for uke.

VELG RETT:  
Spar krefter med riktig verktøy.

VELG RETT
Hvilken farge kler huset?

111    TREND: Drømmen om den grå 
terrassen.

112    HÅNDVERKEREN  
Få råd hos fagfolk.
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Klassiske hagegjerder
og porter i massivt tre
Vi produserer et utvalg stakittgjerder, porter og levegger
i trykkimpregnert og overflatebehandlet furu.

Vi drøfter løsning og tilpasser produktene til dine ønsker og behov. 
Stakittet produseres i 2,0 m elementer som grunnes og sprøyte-
males med toppstrøk. Se også vårt utvalg av støyskjermer til 
private og offentlige anlegg. 
Vi tilbyr komplett leveranse mot montering. 

Rotorveien 28, Eggemoen,
3514 Hønefoss
Tlf. 32 12 92 48 

 E-post: post@treko.no

Besøk vår nettbutikk
for inspirasjon og idéer:

www.treko.no

sofaer og langbord, omkranset 
av blomster, urter og bærbusker. Bak en 
levegg er det bygget en platting, et sol-
dekk med plass til fire solsenger, godt 
skjermet for innsyn.

ROM FOR ULIKE AKTIVITETER
Det er som å vandre rundt i et stort hus, 
gå fra rom til rom. Selv om hagen er stor 
virker den intim med stadig nye over-
raskelser.

– Hemmeligheten er å tenke soner, og 
rom akkurat som når du innreder inne. 
Og så må du vite hva slags behov du har, 
hvilke aktiviteter du vil innrede for, sier 
interiørproffen. 

– Lag ulike soner for arbeid og hvile, 
rom som man kan nyte alene og rom der 
man kan samle mange. Og husk at enten 
du skal innrede ute eller inne så er det 
familiens behov som må avgjøre planløs-
ningen, sier han.

Halvor ønsket en hage for aktivitet, 
hygge og avslapning. Det er ingen tvil 
om at vi er hos en estetiker og livsnyter 
som kan kunsten å trylle med 

GULV I HAGEN: En hyggelig gruppe i hvit-
malt tre som kler huset, et perfekte sted for 
nystekte vafler og en kopp kaffe. Møbelgrup-
pen står på et skifergulv, som gir opplevelsen 
av rom, og det er bra for møblene som slipper 
å stå rett på bakken. Bak en levegg står sol-
sengene klare på et soldekk av gråfarget tre.

Et hus som er godt vedlikeholdt og  
en velklippet plen er nummer én.

Halvor Bakke

MANGE VALG: Hvilken sone han liker best 
avhenger av når på året det er eller hvordan 
været er. Han elsker å sole seg. 

Utnytt plassen under terrassen med 100% tett
dreningeringssystem for terrassegulv!

www.til-tak.no

Annonse

Annonse

UTEROM
TEMA
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materialer, form og farger på en 
måte som skaper begeistring og gode opp-
levelser. Landskapet er paddeflatt, og det 
er langt fra sjøen. Likevel framstår hagen 
som en frodig oase med både vannspeil og 
rennende vann.

LITE STRESS 
Halvor stråler hjertelig velkommen. Det 
samme gjør solen og det velholdte huset. 

– Et hus som er godt vedlikeholdt og en 
velklippet plen er nummer én. Da er ram-
men på plass, sier han.

Alt her er mer enn velholdt og pent. Det 
er en stemning og atmosfære som gir lyst 
til å ta av skoene, tasse barbeint rundt og 
bare bli.

– Ja, her skal det ikke være noe stress, 
smiler verten. 

Han forteller at den frodige og velfriserte 
plenen ble kjøpt ferdig og rullet ut for noen 
år siden. Nå pleies den av en robotklipper 
som gjør en utmerket jobb. Den tråkler seg 
fint fram mellom alle soner, bed og stier. 
Halvor kommenterer at det er lite 

NORSKE KVALITETSPRODUKTER  WWW.ASAK.NO

Det er mange måter å bli tatt imot på! Et godt førsteinntrykk gjør 
du bare én gang… Stemninger, tanker og følelser skapes av 
kontraster, formater, farger og løsninger. Det er lov å glede seg 
til å komme hjem – og ikke minst å glede seg til å være ute!

Godt grunnlag for gode opplevelser!

BELEGNINGSSTEIN
HELLER

KANTSTEIN
STØTTEMUR

BLOKKPRODUKTER
UTELYS/DRENERING

Velkommen

Annonse

BLAND MATERIALER: Elvegrus, rustent stål og 
rullestein skaper en vakker kontrast til alt det grønne.

Lag ulike soner for arbeid og hvile.
Halvor Bakke

MEDITASJON: Halvor har alltid hatt lyst 
på lyden av vann. Det ble dam, jorda er gravd 
bort, deretter er det lagt duk og fylte på med 
stein. Mange gode hjelpere stilte opp.

LETTSTELT: Plantene trenger lite stell, og 
plenen holdes nyklipt av en robotklipper.

UTEROM
TEMA
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lukearbeid i hagen. Planter i kruk-
ker er praktisk, og bedene som er bygget opp 
og rammet inn av stål eller stein ser bra ut 
selv om det dukker opp et og annet ugress. 

KOMBINER FLERE MATERIALER
I Halvors hage er det mye stein, grus, ski-
fer, stål og tre mellom alt det grønne. Ingen 
møbler står rett på gresset, men er samlet 
på «gulv» av tre, stein eller skifer. Noen son-
er er skjermet med levegger i tre, andre av 
blomster og trær.

– Ja, det er viktig å kombinere ulike 
materialer, og tenke gulv og vegger. Det 
markere sonene, og binder det hele fint 
sammen, sier han.

Han mener også at det er viktig å tenke på 
størrelse og dimensjoner.  

AKKURAT PASSE
Men treplattinger trenger nødvendigvis 
ikke være så store som helst. 

– Nei, mange bygger den for stor. Det er 
ikke noe poeng hvis du ikke vet hva du vil 
bruke den til. Da er det bedre med flere små, 
og variere med nivåer og materialer. 

PL ASTMO.NO

GLASSREKKVERK 
Skap et hyggelig utemiljø og nyt utsikten

 Få deler som sikrer rask og enkel montering

 Stabilt og solid materiale

 Vedlikeholdsvennlig

 Moderne og stilrent design

 15 års garanti

NYHET

DRØMMESTED: Halvor liker å  
reise til sol og varme. Hjemme kan han 
trekke ut i drivhuset for å få kjenne på 
det eksotiske. 

PIZZAOVN:  
Hagen er et prosjekt  
i stadig utvikling, en av 
de siste anskaffelsene er 
pizzaovnen. Den er både 
hyggelig å se på og et fint 
utgangspunkt for å samles 
og nyte livet i en avslap-
pende atmosfære.

UTEKJØKKEN:  
Lite kan måle seg med 
å spise og lage mat ute. 
Halvor har bygget utekjøk-
ken som en forlengelse av 
drivhuset. Herfra er veien 
kort både til brygga og 
loungeområdet med lang-
bord og plass til mange.

Annonse

TEMA
UTEROM



104 www.ifi.no I N S P I R A S J O N  2 0 1 8 2 0 1 8  I N S P I R A S J O N

Annonse

Kloppen-søyla er en limtrekonstruksjon av beste kvali-
tet norsk gran. Dette gir optimal stabilitet og bæreevne 
- og Kloppen-søyler i standardlengder bærer mellom 
9-17 tonn. Søyla brukes derfor mest i hel utførelse,  
som bærende element. Søylene 
kan også leveres delt med ”not og 
fjær”, slik at man kan kle inn ek-
sisterende stolper eller eventuelt 
montere hver halvdel mot vegg.  
(se illustrasjon)

Kloppen-søyla kan leveres i kannelert, glatt rund og 
dreid utførelse. Søylene kan leveres på inntil 800cm 
lengde, bortsett fra de dreide søylene som har maks 
lengde på 340cm.

Søylene selges via våre forhandlere over hele landet. 
For mer informasjon og priser, se vår hjemmeside:

www.kloppen.com

Søyler til hus og hytter

Håndlaget 
kvalitet 

fra Toten

Industrivegen 13, 2850 Lena
Tlf.: 61 16 07 88 - post@kloppen.com

VELKOMMEN: Halvor Bakke er kjent som en stor estetiker, men han evner mer enn 
å lage det pent. Han skaper en helhet der hus, hage og personligheten til beboeren 
spiller på lag. Hjemme hos hans selv er det levende, hjertelig – og vi merker en spesiell 
omtanke for at her skal alle trives. 

HELHET: Stilen på det gamle huset har vært avgjørende 
for stilen på hagen. Overraskelsene man møter på ligger 
ikke i frekke stilbrudd, men det er mange hyggelige 
«wow»-øyeblikk bak busker, levegger og hjørner.

– Det skaper fin variasjon og 
skaper forandring og nye opplevelser 
etter hvert som man vandrer rundt, 
sier han.

BYGG TAK
Det er også viktig at noen av plass-
ene er under tak. Noe av det første de 
gjorde etter at huset ble kjøpt, var å 
bygge en liten hagestue inntil huset.

– Hus som bygges uten en uteplass 
med tak er en feilkonstruksjon. Vi 
bor i Norge, og må innrette oss der-
etter. Med tett tak kan vi bære ut 
hagemøblene i mars og nyte utelivet 
til langt utpå høsten. Utesesongen er 
så kort, og vi vil jo ha mest mulig ut av 
den, sier han. 

TA HENSYN TIL STILEN 
Han har vært nøye med at påbygget 
og hagerommene er fint tilpasset 
stilen på huset. 

– En feil mange gjør er at de glem-
mer stilen på huset. Et funkishus 
og et sørlandshus krever ulike løs-
ninger. Glemmer man det, blir det 
lett kav, og man får det ikke til. Jeg 
skulle gjerne hatt det strammere, 
men huset krever sitt, sier Halvor. 

At huset og hagen spiller på lag 
merkes allerede i porten. Det hvit-
malte stakittet, treporten og den 
blåmalte inngangsdøren signaliser-
er omtanke; for dem som kommer, 
de som bor her, og huset og hagen – 
en eventyrlig helhet.                  ■

Lag en plan
Tenk godt igjennom hvordan du vil 
bruke hagen før du setter i gang et 
større prosjekt. Det kan være vel an-
vendte penger å rådføre seg med en 
landskapsarkitekt. Det gjelder også 
hvis du skal innrede en terrasse. La 
prosjekter strekker seg over noen år. 
Halvor har brukt flere år for å realisere 
sine hagedrømmer.

MATERIALMIX: Stor variasjon i materialer er med å skape 
den hyggelige stemningen. 

UTEROM
TEMA
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Ukeplan
MANDAG: 

Vask huset. Gråvær er  
beste vaskevær. 

TIRSDAG: 
Sjekk kledningen for skader 

og sår. Skrap vekk løs 
maling.

ONSDAG: 
Påfør grunning på  

bart treverk.
 

TORSDAG: 
Området som er grunnet 
flekkmales med ett strøk. 

FREDAG: 
Strøk nummer to av  
flekkmaling påføres.

LØRDAG: 
Veggene males. 

SØNDAG: 
Resultatet og vel utført 

arbeid kan nytes.

Å male hus er som 
å spise en ele-
fant. Den beste 
metoden er å  
 ta den bit for 

bit. Malejobben går også let-
tere hvis du deler den opp i 
småprosjekter, og lager en 
ukeplan. 

– Er planen å male huset 
i helgen, er det lurt å starte 
allerede mandag. Da har 
man tid til å gjøre alt helt 

klart, sier IFIs fagpanel for 
maling.

SLURV STRAFFER SEG
Unngå at maling av huset blir 
et impulsprosjekt, der du ras-
er avgårde og kjøper maling 
når værvarselet melder noen 
dager med fint vær. Huset ditt 
fortjener bedre. 

Underlaget skal være rent, 
tørt og fast, så det må settes av 
tid til vasking, skraping av løs 

maling, grunning av bart tre-
verk og flekkmaling over grun-
ningen. Det må også beregnes 
tid til tørking. Dette gjelder en-
ten huset skal behandles med 
maling, beis eller dekkbeis. 
Jukses det her, er det ingen 
malingsgaranti som gjelder. 

– Legg tid i forarbeidet. De 
timene som brukes ekstra 
her kan man spare mye på, 
og sikre god levetid på malin-
gen, sier ekspertene.                ■

MAL HUSET – PÅ ÉN UKE
Skal du male huset en helg?  

Da lønner det seg å starte allerede mandag. 
TEKST: BJØRG OWREN/IFI.NO

Foto: Jordan

Foto: Nordsjö

Foto: Chera Westman/ifi.no

INDUSTRIVE IEN 11 • ØSTERHUS • 4879 GR IMSTAD • TLF. 37 25 88 00  • WWW.S KA R P N E S.CO M

VI TENKER PÅ  
TAK HELE TIDEN,  
DERFOR HAR HUSEIER  
ET TAK SOM VARER
UANSETT ARKITEKTONISKE, ESTETISKE ELLER BYGNINGSTEKNISKE KRAV, HAR SKARPNES 
ALLTID ET PRODUKT SOM PASSER TIL HUSET. I TILLEGG SØRGER PERFEKT PASSFORM FOR 
AT TAKET BLIR TETT OG ROBUST. 

SE ÅRETS INSPIRASJONSBROSJYRE PÅ WWW.SKARPNES.COM, 
FOR PRODUKTSORTIMENT, FARGER OG UTFØRELSER. 
VELG NORSK > VELG SKARPNES! 
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Før du starter fargejakten er det mange faktorer det 
er viktige å ta stilling til. Her er de beste tipsene til 
deg som har tenkt å skifte farge på huset i sommer. 
TEKST: BJØRG OWREN/IFI.NO

HVILKEN FARGE 
KLER HUSET?

TIPS
•  Start med å studere andre hus. 
•  Tenk på hva som kler huset og 

omgivelsene.
• Finn noe du synes fungerer bra. 
•  Legg merke til fargen på taket, 

vinduene og listverk.
•  Fargene blir annerledes på huset 

enn på fargekartet, så husk alltid 
å teste fargen på huset først. 

•  Fargen vil alltid oppleves lysere 
enn fargeprøven og ofte blir den 
også sterkere og mer intensiv.

•  Hovedregelen at du velger en 
farge som er mer skitten og 
kulørsvak enn den du ønsker på 
huset.

Les mer om temaet på ifi.no.

GRØNT HUS
Det er lett å tenke at grønt er en 
fin farge som får huset til å gli i ett 
med naturen. Men her er det lett 
å bomme, for naturen er mer gul-
grønn, og mindre kulørsterk enn vi 
tror. 
•  Kulørsterke og hvitaktige farger 

stikker fram, mens gråaktige og 
mørke farger demper. 

•  På lag med naturen og tradisjo-
ner: velg grønt med en tydelig 
helning mot gult.

•  Ønsker du lys grønt hus, gå for 
en fargeprøve som ser ganske 
dempet ut. 

•  En fargeprøve med for lite gul-
het blir blåaktig grønn på veg-
gen.

GULT HUS
Historisk sett er oker av de mest 
brukte gulfargene på hus her i Nor-
ge. 
•  Gulfargen på fargekartet kan bli 

for lys og sterk gul. 
•  Se på andre gule hus og finn noe 

du synes fungerer bra. 
•  Legg merke til fargen på taket og 

vinduene. 
•  Hvitt kan bli for sterk kontrast som 

staffasjefarge. 
•  Grå staffasjefarge med samme 

lyshet som fasadefargen, gir en ro-
lige helhet. 

•  En grå staffasjefargen må tones 
mot gult for å unngå at den blir blå. 

•  Gulaktig lys grå oppleves hvit mot 
gul fasade, men virker mykere.

GRÅTT HUS
Du kan bli lurt, for grått er ingen 
nøytral farge. Velg med omhu så 
fargen ikke blir for lys, blåaktig eller 
rosa. 
•  Ønsker du nøytral grått, velg en 

varm grå farge. 
•  Ønsker du lys grått hus, velg far-

ge med minst 15 i sorthet i NCS-
koden. Under 15 blir huset hvitt. 

•  Er fargeprøven tonet mot blått, 
blir fargen tydelig blå på huset. 

•  Er fargeprøver rødtonet kan hu-
set virke lilla. 

•  Lyse gråfarger med grønntone 
kan gjøre fasaden svakt blå-
grønn.

RØDT HUS
•  Vær obs på at fargen blir sterkere 

på veggen enn på fargekartet.
•  For å unngå blåstikk anbefales det 

å velge en rødtone med gult i.
•  En gulaktig rød mister gulskjæret 

og blir mer rød når den kommer 
opp på veggen.

•  En brunaktig fargeprøve opple-
ves sterkere rød på veggen.

BLÅTT HUS
Blått er relativt ny som fasade-
farge, så ta derfor en ekstra runde 
på om huset og nabolaget vil kle 
fargen. Dersom formen på huset 
skiller seg klart fra den øvrige be-
byggelsen, kan blått brukes for å 
understreke husets karakter.
•  Dagslyset vil forsterke blåfargen.
•  Blå hus er uvanlige og blir derfor 

ekstra synlige.
•  Blåfargen oppleves sterkere og 

klarere på veggen enn på farge-
prøven. 

•  Dempet blågrå kan oppleves 
som lyseblå på huset.

•  Mørk gråblå ser mer blåaktig ut 
på veggen.

•  Sortaktig blå blir tydelig blå.

Foto: Robert Walmann/ifi.no

Foto: Butinox

Foto: Bjørg Owren/ifi.no

Foto: Beckers (bildet er manipulert)

Foto: Butinox

Foto: Bekers Foto: Nordsjö

Foto: Flügger

Foto: Beckers

TEMA
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VEIEN TIL EN 
GRÅ TERRASSE

Gråfarget tre fører tankene til det naturlig værbitte og stilfulle. Drømmen om 
den elegante, grå terrassen kan bli virkelighet for både nye og eldre plattinger.

TEKST: CHERA WESTMAN/IFI.NO

Grå innfarging
Behandling med ett enkelt strøk terrasse-
beis omtrent én gang hvert tredje år, gir 
langvarig beskyttelse mot oppsprekking, 
oppflising og begroing. Samtidig får trever-
ket umiddelbart den fargen du ønsker deg, 
og du får et utegulv der treverkets naturlige 
struktur og utseende bevares og fremhe-
ves. Terrassebeisen har gode penetrerende 
og vannavvisende egenskaper, og beskyt-
ter mot sprekkdannelser, lysnedbryting og 
fukt, samt svertesopp og grønske.

Forsteining av tre
Når treverk impregneres med grunnstoffet 
silisium settes en forsteiningsprosess i gang. 
Prosessen styres av tilgang til sol og regn, og 
skjer gradvis over noen uker. Resultatet blir en 
sølvgrå overflate med vakker glans, og lang 
holdbarhet. Overflaten bli hard, flisefri, vann-
avstøtende og smussavvisende. Den påvirkes 
ikke av fuktforandringer og slites ikke av so-
len. Grunnen er at silisiumkrystallene styrker 
treverket, som ikke svekkes av hverken fukt 
eller skitt. 

Naturlig gråslitt 
Du kan velge å gjøre ingenting. La naturen 
gå sin gang, og vente på at sol, regn, vær og 
vind bleker treverket og farger det grått. Men 
samtidig som solen bleker treverket, sliter den 
på trefibrene. Du får et flisete utegulv, med 
sprekker som samler fukt og skitt, og terrasse-
bord som vrir og kuper seg i takt med nedfuk-
ting og opptørking. En ubehandlet terrasse 
er meget mottagelig for både oppfukting, 
nedsmussing og begroing, og det gråslitte 
treverket blir fort både skittenbrunt og grønt. 

Foto:Myresjöhus

N eppe! De fleste av oss står 
der, dypper penselen i ma-
lingen, fører penselen til 
veggen og stryker frem og 
tilbake til penselen er nest-

en tom. Og så dypper vi igjen og fortsetter. 

TO OPPGAVER
For mange er en pensel er en pensel, et 
verktøy til å stryke ut malingen på en grei 
måte. Men her bommer vi! For det er bare 
en del av oppgaven til en malepensel, den 
skal også løfte malingen ut av spannet og 
bort på veggen. Og jo mer maling vi får 
med på et dypp, jo lenger kan vi male før 
vi må dyppe igjen. Hvis vi kan redusere an-
tall dypp med det halve, sier det seg selv at 
her er det tid å spare. 

NÅR DU HANDLER PENSEL
I dag jobbes det mye med å utvikle topp 
maleverktøy: de skal være ergonomiske og 
effektive, ikke røyte og gi et pent resultat. 
En moderne pensel er også tilpasset da-
gens malinger. Vær derfor obs på å sjekke 
mer enn pris neste gang du kjøper pensel. 

Når det gjelder penselens evne til å ta 
opp maling, er det stor forskjell, noen får 
med seg lite maling, andre mer, og de aller 
beste mye, mye mer. Det er også stor for-
skjell på hvordan penselene er å jobbe 
med, blant annet hvordan de ligger i hån-
da og hvordan du må bevege håndleddet 
mens du maler. Så neste gang du skal vel-
ge: det er med malejobben som alt annet 
arbeid. Det er mest gøy å jobbe når jobben 
går unna. Riktig verktøy er nøkkelen!         ■

Har du tenkt på at når du maler, går mye av tiden 
til å dyppe penselen i malingspannet?

TEKST: BJØRG OWREN/IFI.NO  FOTO: ROBERT WALMANN/IFI.NO

MAL LANGT PÅ HVERT DYPP

DU SPARER  
OGSÅ TID HVIS DU:
•  Har alt du trenger til jobben på plass.
• Bruker forlengerskaft.
•  Bruker malerull og etterstryker med 

pensel.
•  Fyller pensel og rull med maling 

og putter dem i en pose når du tar 
pause.

•  Bruker pensel med egen  
oppbevaringsboks.

SPAR TID

TRANSPORT: En pensel med godt 
malingsopptak betyr færre dypp, og 
mindre transport fra spann til vegg.  

MALEGLEDE: Jobben går raskere 
og lettere med godt verktøy.

TEMA
UTEROM



Poenget med en plan er at du      
 har oversikt over husets til-
stand, og setter inn nødven-
dige tiltak til riktig tid, sier 
Stein Hesstvedt, adminis-

trerende direktør i MLF Maler- og bygg-
tapetmestrenes Landsforbund.

Etter hans mening er det ikke sikkert 
at beste løsning er å male hele huset, for 
så å la det gå 12-15 år til neste gang.  

RIKTIG KOMPETANSE
En god vedlikeholdsplan tar utgangs-
punkt i byggets tilstand. Den skal 
beskrive konkrete utbedringer, og når 
de bør gjøres. 

Han anbefaler at planen lages av 
kompetente fagfolk, en som 

kan vurdere bygningens 
tilstand. Mur og tre er 

for eksempel to ma-
terialer som krever 
helt ulik behandling.

– Den som skal 
lage planen må ha 

kunnskap om materialer og konstruk-
sjon, egnede metoder og systemer for 
behandling, understreker han og nevner 
at blant MLFs medlemmer er det mange 
som tar slike oppdrag.

Han synes folk generelt er mer opp-
tatt av vedlikehold nå enn før, noe som 
nok skyldes stigende boligpriser og be-
visstheten om at det er store verdier som 
ligger i et hus.

– Det er viktigere enn noensinne å se 
sammenhengen mellom vedlikehold 
og verdi. For med klimaskiftet og stadig 
mer ekstremt vær utsettes husene for 
mye mer slitasje enn før. Derfor er ikke 
det som var godt nok før, godt nok nå, 
avslutter han. 
Du finner en malermester her:  
• ifi.no/finn-din-narmeste 
• mlf.no

Å male huset utvendig er en stor jobb. Men du kan 
spare mye med en god vedlikeholdsplan. 

TEKST: BJØRG OWREN/IFI.NO

Foto: Flügger

LAG EN SMART PLAN

EN VEDLIKEHOLDS-
PLAN SIKRER:

• at huset er i god stand 
• at kostnadene blir forutsigbare 
• at du har kontroll på økonomien 
• at du slipper store overraskelser 

Foto: Nordsjö

Foto: Kristian Owren/ ifi.no

Foto: Nordsjö

Foto: Nordsjö

Stein Hesstvedt, MLF

TREBESKYTTELSE  
SOM HOLDER OPPTIL

12 år!*

*  Premium Trebeskyttelse Terrasse, holdbarhet opptil 12 år.  

Mer kos – mindre arbeid
Gled deg over SiOO:X sin lekre, miljøvennlige og lettstelte overflate.

Opp til 12 år før ny behandling. Gjennomtestet med stor kundetilfredshet. 

Les mer på www.sioox.no

Annonse
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Artist, låtskriver og musikkskolegründer  
Venke Knutson har tapetsert alle rom 
i huset. – Nå er også veggene med på 
notene, smiler sangfuglen fra Sørlandet. 

TEKST: ROBERT WALLMANN/IFI.NO    
FOTO: ROBERT WALLMANN/IFI.NO OG KRISTIAN OWREN/IFI.NO

Et steinkast unna Nord-
strand skole står en 
høyreist, hvit fire-
mannsbolig. Den har 
fått nytt innhold. Det 

har Venke Knutson (38) sørget for. 
I åtte uker har familien på fire bodd 
på sofaer og gjestesenger hos venner 
og familie. Det tar tid når hus skal 
fornyes. Men nå er alt fryd og gam-
men. Alle rommene er på plass, og 
Venke kan nyte synet av ny-tapet-
serte vegger som byr på liv og lyst. 

HVILE I VEGGENE
− Det er virkelig en drøm å våkne 
opp her. Jeg er heldig som kan 
se på denne nydelige fargen hver 
dag. Soverommet er blitt slik ekte-
mannen min Thomas, og jeg ønsket. 
Her er det hvile i veggene, sier sør-
lendingen som har blikk for detaljer. 

− Før vi valgte tapet lånte jeg ta-
petbøker som inspirasjon. Vi fikk 
også gode tips av tapetleverandøren. 
Heldigvis kjenner jeg ei flink dame 
som jobber der. Det tar tid å finne 
det perfekte. Den ene stueveggen har 
vi brukt som testvegg. Der har vi ta-

petsert fem ganger før vi traff blink, 
forteller hun. 

Venkes stue har fått lune og lekre 
vegger med en behagelig fargetone. 

− Jeg elsker mønsteret og den ro-
lige fargen i tapetet. Dette skal være 
et rom som skal inspirere når jeg set-
ter meg ved pianoet, eller når vi slap-
per av i sofaen. Det er godt å være 
her, sier hun.

ITALIENSK BONDEKJØKKEN
På kjøkkenet er det varme og ele-
ganse som gjelder. Dette rommet er 
Venkes favoritt. Helst sitter hun på 
en barkrakk i det ene hjørnet med 
kaffe og Macbook som selskap. Hun 
kaller plassen for sitt hjemmekon-
tor. 

− Jeg visste at vi skulle ha sort 
benkeplate på kjøkkenet. Derfor så 
jeg etter tapet med farge, mønstre 
og struktur som ville fungere sam-
men med den. Dette allrommet 
strekker seg også ut i stuen, så jeg 
ønsket tapet på alle veggene for å 
gjøre rommet enda større. Egentlig 
så jeg for meg et italiensk bonde-
kjøkken. Det skulle være 

ROM FOR ROM INSPIRASJON

HER «RULER»  
TAPETRULLENE! 

FULL RULLE: Å pusse opp tar tid. Det vet Venke Knutson. 
– Vi har bodd hos venner og familie i åtte uker. Men det er 
verdt ventetiden, sier hun.

RULLER SOM ROCKER:  – Vi fikk 
inspirasjon av å se i tapetbøker. Jakten 
på tapet er noe av det morsomste når du 
skal pusse opp, sier Venke Knutson.

HEIER PÅ FAGFOLK: Da Venke skulle 
pusse opp huset var hun ikke i tvil. – Vi 
satte bort jobben til håndverkere. Det er 
de som kan dette best, sier hun.

Det er virkelig en 
drøm å våkne opp 

her ... her er det 
hvile i veggene.

Venke Knutson

SOVER SØTT: Fargen på 
soveromstapetet er nøye valgt 
ut. – Jeg falt pladask for dette 
tapetet. Her blir det hvile i 
veggene, sier Venke Knutson.
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mykt, varmt, vakkert og 
tidløst. Akkurat som meg selv, smiler 
hun. 

KUNNE BODD I KOLLEKTIV
Venke ler hjertelig mens praten går. 
Hun tegner og forteller med stor inn-
levelse. Om da hun etablerte sin egen 
musikkskolekjede, om musikalske 
fremtidsdrømmer, om ektemannen 
som ga henne frie tøyler til å velge 
tapet, om barna som stortrives i hu-
set. Eller om naboen som passer på 
når Venkes mann er på jobbreise. 
For Venke liker ikke å være alene for 
lenge. 

− Nei, jeg liker folk rundt meg. På 
en måte kunne jeg nesten bodd i et 
kollektiv. Ulåste dører og folk som 
kommer og går er min stil, sier hun. 

IKKE GITT UT SIN SISTE PLATE
Venke Knutson er født og oppvokst 
på Birkeland i Aust-Agder. Før hun 
slo igjennom som popartist i 2003, 
jobbet hun som lærer. I 2010 herjet 
hun hitlistene med MGP-hiten «Jeal-
ous 'Cause I Love You» Noen husker 
henne sikkert også som deltager i 
«Skal vi danse» på TV2. 

I dag eier og driver hun sin egen 
musikkskole «Poprommet» med 
avdelinger i Oslo, Ås og Bodø. Hun 
skriver også låter for seg selv og an-
dre. 

− Jeg har ikke gitt ut min siste plate. 
Når låtene er gode nok, skal jeg vise 
hva jeg har. Det blir «helveis», sier hun.
 
PANIKK AV HVITE VEGGER
«Melodien» i firemanns 

ITALIENSK STIL: Venke ville ha et varmt, mønstret og 
delikat tapet på kjøkkenet. – Tapetet likner på meg, smiler 
hun.  

ROM FOR ROM INSPIRASJON

LYKKEROMMET: Kjøkkenet i fire-
mannsboligen er nytt. Det er blitt  
slik Venke håpet. – Her blir jeg lykkelig 
av å være, sier den blide sørlendingen.

Foto: Borge

Selv om man kanskje ikke skulle tro det, er det 
mange vinkler i en trapp.  Når man skal fornye 
trappen, kreves det mye måling på hvert trinn. 
Det kan fort bli dyrt om man måler feil, så la fagfolk 
gjøre jobben.

Vi i FormTrappan har digitale instrumenter med en 
presisjon som ikke kan oppnås med papir og blyant.
En trapperenovering i eik koster totalt 

20 900:-
hos FormTrappan, uansett trappens utforming, med 
maks. 15 trinn.

Tlf: 99 39 11 22 -  www.formtrappen.no 
Bergen: steinar@formtrappen.no
Oslo: tormod@formtrappen.no
Stavanger: torstein@formtrappen.no
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Folk skjønner ikke helt  
hva tapet kan gjøre  

med et rom. 
 Venke Knutson

boligen kom etter år med 
blanke ark. I de ni årene hun og fami-
lien har bodd her, har veggene alltid 
vært hvite. En dag fikk hun nok.

− Det blir ikke musikk av hvite 
rom. Kunstnersjeler trenger noe 
ekstra på veggene for å finne roen til 
å skape. Jeg fikk til slutt panikk og 
bare måtte gjøre noe med veggene. 
Det startet med maling og tapet. Jeg 
turte ikke å ta alle veggene med en 
gang, selv om jeg burde ha gjort det. 
Men da vi bestemte oss for å pusse 
opp hele huset, var vi ikke i tvil: alle 
rom skulle få tapet! Nå synes jeg 
rommene har fått sin egen person-
lighet. Det er befriende og deilig. Jeg 
er også spesielt fornøyd med å ha 
gulltapet på kjøkkenet, smiler hun.

FINNER SEG SELV
På veggen over kjøkkenets spise-
stue henger bryllupsbildet av Venke 
og Thomas. Det passer rett inn i 
form og farge. Her er også møbler i 
retrodesign.  

− Jeg visste det ikke, men ja, jeg 
er ei 70-talls dame. Jeg liker 

ROM FOR ROM INSPIRASJON

PÅ PIANO-
KRAKKEN: 
Venke skriver  
låter for seg selv 
og andre. Hun 
setter seg ofte 
ved pianoet og 
komponerer. 
– Det er lettere å 
få inspirasjon når 
veggene er med 
på notene, sier 
hun.

TRAFF BLINK: Stuen 
har vært prøvekanin for 
Venkes tapetprosjekt. 
– Vi har tapetsert stuen 
fem ganger før vi fant det 
perfekte tapetet, sier hun.

www.roroshetta.no

Design, skreddersøm, kunnskap, håndverk og tradisjon.

70-TALLET: Bryllupsbildet av 
Venke og Thomas går i ett med 

stilen på møblene og tapetet. 
– Jeg fant ut at jeg er fan av 

70-tallet, forteller 38-åringen.  

Annonse
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Trespiler skaper 
unike og vakre 
rom og er bra  
for akustikken.

– Når detaljene teller

Combiwood Barkevik AS
Sønsebergveien 2, 3295 HELGEROA
Telefon 33 18 92 90 Barkevik.no

L I S T V E R K    T R E S P I L E R    H E L T R E P A N E L    I N T E R I Ø R P L A T E R    D E K O R

Annonse

den stilen vi har fått her nå. Du lær-
er mye om deg selv underveis i en  
oppussingsprosess. Jeg fant for eks-
empel fort ut at tapet med trekanter 
og runde symboler ikke var helt meg. 
Det gjelder å stille seg noen spørsmål 
om hva du liker før du leter i tapet-
bøkene. Jeg fikk også gode tips av 
betjeningen hos fargehandleren. De 
hjalp meg med å finne maling som 
passer til tapetvalgene. 

MUSIKK I ALLE ROM
I andre etasje er det også tapet som 
preger rommene. Venke har valgt 
samme mønster som på kjøkkenet. 
Men her er fargen blå. På ett av un-
gdomsrommene er det tapet med 
høyttalermotiv. Det er musikk over-
alt i dette huset. Far i huset, Thomas, 

jobber for øvrig som lydmann. Job-
ben med å henge rullene opp på veg-
gen overlot ekteparet til ekspertene. 

LAR FAGFOLK GJØRE JOBBEN
− Jeg heier på håndverkere. De som 
kan faget sitt skal få gjøre jobben. 
Derfor har vi selvsagt brukt hånd-
verkere under hele oppussingspro- 
sessen. Jeg er litt mostander av å 
skulle gjør alt selv, forteller hun. 

Utenfor huset står det et litt min-
dre hus. Det er Venkes skrivestue. 

− Det er egentlig sykkelboden til 
Thomas, men han har vært snill og 
ryddet plass til meg også. Der inne 
skriver jeg låter for full maskin. Mitt 
neste prosjekt er å få tapet på de veg-
gene også. For med tapet på veggen er 
det gøy å lage musikk, slår hun fast.   ■

ROM FOR ROM INSPIRASJON

BARNEROM MED LIV: I huset til 
Venke og ektemannen Thomas bor det 
også barn. De har selvsagt fått tapet på 
sine soverom. – Farger og mønstre gir 
fornøyde unger, sier hun.

LYD FRA VEGGEN: Høyttalertapet 
hører hjemme i et hjem fylt med lyd.  
– Det tapetet har jeg også valgt i 
lokalene til Poprommet, musikkskolen 
jeg eier, forteller Venke. Klassiske og moderne norske heltredører

Norsk kvalitet og punktlighet 
gir deg trygghet

www.scanflex.no

Annonse

ANDRE ETASJE: På soverommet i 
andre etasje har Venke valgt samme 
mønster som på kjøkkenet. Men her er 
fargen blå.
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EKSKLUSIV KLIKK-VINYL
Virtuo Clic er et eksklusivt vinyl-klikk-gulv i mange attraktive farger og mønstre. Det 
egner seg meget godt på kjøkkenet, i gangen eller andre rom hvor en ønsker et sli-
testerkt og holdbart gulv. Gulvet har et unikt låsesystem som gjør det lett å legge. 
Utseendet er naturlig, og alle fire kanter har mikrofas. (gerflor.no)

Terrassebeis for 
regntunge somre

Den nye og forbedrede Butinox Terrasse-
beis tåler regn cirka 1 time etter påføring, 
avhengig av temperaturen. Det betyr at du 
ikke lenger trenger å vente på sommerens 
beste dag for å beise. Butinox Terrassebeis 
gir en matt elegant overflate som beskyt-
ter og bevarer impregnert treverk. Samti-
dig er den robust og fargebestandig med 
opptil 3 års holdbarhet. (butinoxfutura.no)

NYTT 
NYTTIG

&

HOBBYPLATER  
UTEN GRENSER
Med ubehandlede hobbyplater 
i eik er det bare fantasien som 
setter grenser! Hobbyplatene 
fra Lundbergs gjør det svært 
enkelt å bygge egne hylleløs-
ninger, fronter og innredning. 
Lekker finish gir et eksklusivt 
preg, og sammen med hyl-
leknektene blir jobben både 
enkel og morsom. Platene le-
veres i ulike lengder og bred-
der. (ibg.no)

BESKYTT TREET
OrganoWood har utviklet tre produkter 
som til sammen danner et komplett trebe-
skyttelsessystem. Produktene kan brukes 
på OrganoWood-modifisert virke, tradi-
sjonelt trykkimpregnert tre, seder, lerk m.fl. 
Ved bruk av trebeskyttelsessystemet på 
tre utendørs får treet en hardere, glattere 
overflate og en vakker, sølvgrå farge. 01 gir 
flamme- og råtebeskyttelse. 02 gir smuss- 
og vannavvisende effekt. Forhandles av 
Alanor AS i Norge. (alanor.no)

RENS OG OLJEPÅFYLL 
HOLDER BENKEN FIN

Jevnlig påføring av kjøkkenbenkolje gir benke-
platen et forsvar mot flekker og oppsprekking. 
Når vanndråper ikke lenger danner perler, men 
flyter ut på overflaten, er det på tide med ny 
behandling. Start med å rense overflaten for 
gammel moro (WOCA Trerens) – deretter 
settes den inn med ny olje (WOCA Kjøk-
kenbordsgele). La oljen trekke inn før oversky-
tende tørkes vekk. (woca.no)

Stemningsfull sikk-sakk
Tapethuset frister med et turkis «Missoni-
mønstret» vinyltapet. Det er lekkert til alle rom. 
Alt fra bad til stue, kjøkken soverom, rett og 
slett der du synes det passer. Mønsteret kan 
settes opp stående eller liggende og kommer i 
tre farger: petroleum, offwhite og gull. Eksklu-
sivt uttrykk som egner seg godt sammen med 
for eksempel velurgardiner ifølge leverandø-
ren. (tapethuset.no) 

KORKGULVET SOM TÅLER VANN
Hydrocork fra Wicanders er et unikt konstruert gulv som utnytter korkens eksklu-
sive egenskaper optimalt. Kork gir deg et gulv med høy gangkomfort, meget god 
støyreduksjon og varmeisolasjon, støtmotstand og ikke minst et vakkert og holdbart 
gulv i mange år fremover. Med Hydrocork får du det optimale gulvet av et unikt og 
miljøvennlig råstoff, kombinert med en vakker og naturtro overflate. (rbi.no)

BEVAR HUSET  
MOT VÆR OG VIND
Flügger Wood Tex er en serie av 
vanntynnbare produkter til utven-
dig treverk. Gir treet en svært vær-
bestandig overflate med maksimal 
holdbarhet. Produktene er enkle å 
påføre og tørker raskt. (flugger.no)

Tips!
Alt malearbeid starter med en god 
vask. Bruk et rengjøringsmiddel som er 
beregnet for bruk før maling. 

Foto: RobertWalmann/ifi.no
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UNIVERSALSPARKELEN 
DU TRENGER

Casco WallCraft RDF er en svært allsidig 
hvit sementbasert veggsparkel for repara-
sjoner og helsparkling, også i våtrom. Lett 
å blande opp og meget lettslipt. Svært 
gode heftegenskaper på de fleste under-
lag, også flislagte flater, primer er sjelden 
nødvendig. Produktet er støvredusert, slik 
at du kan blande det innendørs uten å 
støve ned hele huset. Finnes i både 4 kg 
og 20 kg forpakning. (casco.no)

Evigvarende stil
Du kan velge blant 32 oppdaterte farger 
og en karakteristisk granulatdesign og få 
et meget slitesterkt gulv. Norament gra-
no er et kaulsjukbelegg. Med granulatene 
i matchende farger blir designen harmo-
nisk med mindre kontraster. Norament 
grano er motstandsdyktig og holder i åre-
vis, takket være en ekstremt tett og lukket 
overflate. (nora.com)

FINT MED TEPPE UTE
Nå innreder vi på terrasser og hagestuer, og vi vil ha det like fint ute som inne.  
Et skikkelig uteteppe vil løfte utestuen til nye høyder og gi møblene en hyggelig og 
fin ramme. Musum Interiør har et stort utvalg av tepper som kan brukes ute. De tilbyr 
kundene å lage tepper etter mål og tilpasser teppene og kanter med overlock-søm i 
matchende farger slik at de passer perfekt på terrassen.     (musum-as.com)

TENK VÅR MED 
LOUNGE LUX
Fra tapetleverandøren Bor-
ge kommer oppfordringen 
om å innrede vårlig med nytt 
fokus på mønstre, farger og 
dristige kombinasjoner. Ti-
den for duse og ensfargede 
vegger er omme, nå ønskes 
årets beste sesong velkom-
men med fargeglade og 
moderne tapet som kom-
plementerer akkurat din stil. 
I kolleksjonen Lounge Luxe 
er det flust av muligheter. 
(finndintapet.no)

Tips!
Tilpass teppet til dine behov! Både ute  
og inne kan du få teppe etter egne mål.  
Kun fantasien setter grenser. 

Vi tilbyr både SPA OG WELLNESS, så ta en kikk 
på Risskov Bilferies mange gode tilbud!

Alltid et godt reisetilbud - mer enn 700 hoteller i Europa

1.079,-
1.159,- Fra kun

Spar opptil

Københavnbåten

•    2 x overnattinger
•    2 x frokostbuffé
•    2 x middagsbuffé i Seven Seas
•    Dans til livemusikk
•    Stort underholdningsprogram

Underholdning
ombord på

Danskebåten og
opplevelser i 
København

Vær oppmerksom på utsolgte datoer og trykkfeil • Evt. miljøtillegg betales på hotellet 

Reisearrangør: Risskov Autoferien AG • Prisen er pr. person i dbl. rom. 

Minimum inkl. sluttrengjøring • Ekspedisjonsgebyr fra kr. 79,- 

Spar ift. hotellets egen pris

Ring og hør nærmere i hverdager mellom 09 – 17. Stengt i helgen

Husk bestillingskoden:  INSPO

Risskov.no        32 82 90 00

1.159,- 
Spar opptil

1.499,-
692,- Fra kun

Spar opptil

Vann Spa, Hotell & Konferens

•    2 ovenattinger m. frokostbuffé
•    1 x 2-retters meny
•    Gratis internett og parkering
•    Badekåpe og tøfler på rommet
•    Adgang til wellness

Flykt fra
hverdagen og

bo på et av
Sveriges beste

spa hotell

1.199,-
591,- Fra kun

Spar opptil

Dr. Holms Hotel

•    2 overnattinger
•    2 x frokostbuffé
•    1 x Fruktkurv
•    Tilgang til wellnessavdeling
•    Gratis internett

Kjør-selv 
ferie til 

populære
Geilo

Norefjell Ski & Spa

•       2 x overnattinger
•       2 x frokostbuffé
•       2 x 2-retters meny
•       Inngang til Bøeseter Bad og Trening
•       Gratis internett

1.579,-
1.421,- Fra kun

Spar opptil

Besøk 
Norges

topp spahotell
på Norefjell!

Annonse
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STORT BILDE PÅ VEGGEN
Gjør veggen til et smykke i rommet med veggpanel. Natural Forest er en helt ny kol-
leksjon med tapeter fra InHouse Group. I kolleksjonen finner du veggpanelet NF2001 
som består av fire lengder tapet som utgjør et flott og fargerikt bilde. De er «super-en-
kle å henge opp» sier de. Panelene leveres i bredde 2,12 m og høyde 2,8 m. Har du en 
bredere vegg, ingen problemer, da kan du bygge på med flere lengder. (storeys.no)

Design dine egne 
trendy gulv 
Med Marmoleum Click får 
du et naturlig, bærekraftig 
gulv med Svane-merke, som 
i tillegg er slitesterkt og lett-
stelt og føles varmt å gå på.  
Velg blant 23 farger og tre 
formater, og finn din favo-
rittkombinasjon med hjelp av 
leverandørens gulvplanleg-
ger på nett. Fargene spenner 
fra de rolige og nøytrale til 
de livfulle og sterke, slik at du 
kan skape rom som er unike 
for ditt hjem og din livsstil.  
(forbo-flooring.no)

Med patentsøkt bustsammensetning tar 
verktøyprodusenten Jordan utendørsmaling 
til nye høyder. Den unike busten tar opp mer 
maling enn andre pensler, slik at du slipper å 
dyppe så mange ganger. Penselen fordeler 
malingen jevnere og gir dermed et riktigere 
malingssjikt. Penselen er pakket inn i en prak-
tisk oppbevaringsboks som holder busten fuk-
tig i opptil to uker, samtidig som boksen hol-
der malingssølet på et minimum når du legger 
penselen fra deg. (jordanvethvordan.no)

NORSKE FAVORITTER
Deco Systems har nå fått inn de mest po-
pulære «norske» profilene i sitt sortiment. 
Profilene har glatt eller profilert overflate, og 
leveres som både gulv- og karmlist, i tillegg 
til dørsett. Listene er vedlikeholdsfrie, de tå-
ler fuktighet og monteres med lim. Profilene 
kommer i bredder på 58 mm, 70 mm og 95 
mm, og lengde på 2,44 m eller 3,30 m. De 
leveres ferdigmalt i S 0502-Y (Bomull) eller 
S 0500-N (Klassisk Hvit).  (decosystems.no)

Tips!
Bruk forlengerskaft 
til både pensel og  
malerull. Da sparer 
du både tid og rygg.

EKTE OG NATURLIG  
FOR VEGG OG TAK

Med Wibo Emulsjon maler du plater i vegg 
og tak uten tilsats av kunststoffer. Malingen 
består av linolje, vann, celluloselim og pig-
ment og er fri for konserveringsmiddel og gif-
ter. Farge settes med naturpigment, og nes-
ten alle farger i fargespekteret er tilgjengelige. 
I boksen er malingen holdbar i 4-6 måneder. 
Etter påføringen er flaten vaskbar etter cirka 
en måned, og malingen holder brannklasse 1. 
(miljomal.as)

Ultramatt og vaskbar
Pure & Original Licetto er interiørmalingen 
som beviser at matt og vaskbart ikke trenger 
å være motsetninger! Malingen er nemlig 
både slitesterk, vaskbar og ultramatt – på én 
og samme tid. Den gir en flott finish i alle 
rom, men er spesielt egnet til bruk i rom 
med mye slitasje, som kjøkken og gang. 
Malingen er laget på organisk polymer, 
som gjør den til et godt, miljøvennlig valg.  
(pure-originalnorway.no)

GLATT VEGG KLAR FOR MALING
Smartpanel lanserer i disse dager enda en innovasjon innen panel med sin helt 
nye «Smartklikk». Først ut med den nye Smartklikken er Smartpanel Paint. Paint 
Smartklikk har markedets beste klikksystem, og bidrar til en enda enklere og ras-
kere montering, og ikke minst: Smartklikk sikrer deg tettere skjøter etter overma-
ling. (smartpanel.no)

NULL FLASSING

Paint – med Smartklikk                                  Sammenføyning
 

Sammensatt før maling          Sluttresultat etter overmaling

Vårinspirerte tapeter
My Garden fra Fantasi Interiør 
byr på detaljerte, uttrykksfulle 
blad- og blomsterdesign, lekne 
småfugler og sommerfugler, med 
bølger og grafiske mønstre i myk 
kontrast til floramotivene. Far-
gene spenner fra mild krem, ecru 
og perlegrått til mer forfriskende 
nyanser av kirsebærrødt, lilla og 
varmoransje. Tapetene er av vi-
nylkvalitet med fiberbakside og 
enkle å sette opp. (fantasi.no)

Få en flassfri terrasse med Textrol terras-
seolje, frister InHouse Group. Dette er 
en penetrerende treolje som kan brukes 
på alle nye og trykkimpregnerte tresor-
ter, samt sibirsk lerk, rød cedar, sedertre, 
redwood, kebony, eik og Møre Royal. 
Oljen finnes i seks ulike varianter: fargeløs, 
gylden eik, rustikk eik, valnøtt, naturgrå og 
sort. Textrol trenger dypt inn i treverket og 
beskytter mot fuktskader, UV-stråler og 
mugg, og gir terrassen en vakker, silkematt 
finish. (owatrol.com/no)MAL RASKT 

OG SØL LITE

Paint – med Smartklikk                                  Sammenføyning
 

Sammensatt før maling          Sluttresultat etter overmaling

Paint – med Smartklikk                                  Sammenføyning
 

Sammensatt før maling          Sluttresultat etter overmaling

Paint – med Smartklikk                                  Sammenføyning
 

Sammensatt før maling          Sluttresultat etter overmaling

Paint - med Smartklikk Sammenføyning

Sammensatt før maling Sluttresultat etter overmaling
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Laminatgulv 
 for den kravstore

Det går an å få i både pose og sekk! Med 
Sensation Wide Long Plank fra Pergo får 
du et laminatgulv som både svarer til de 
estetiske forventningene og har en slite-
styrke og vannbestandighet som gjør at 
gulvet varer år etter år. Med naturtro preg 
og matt finish ser laminatgulvet ut som 
ekte, ubehandlet tre, i brede, lange planker. 
Og med sine vannavvisende egenskaper er 
Sensation perfekt for rom som krever litt ek-
stra – som kjøkkenet og entreen. (pergo.no)

I PARADIS MED PARADISIO
Eksotisk og fargerik eller naturlig og ekstravagant; tapetkolleksjonen Paradisio byr 
på et bredt utvalg naturskjønne motiver. Fugler i paradiset, lovebirds og tropisk flora 
skaper en ekte følelse av å være i jungelen. Her finnes også bark i et attraktivt flis-
utseende, eller kork og bambusoptikk som gir en harmonisk og koselig atmosfære. 
En luftig design av bjørkestammer er det rette valget for dem som liker det trendy og 
lett. Tapetet er i vinyl med fiber bakside. (fantasi.no)

PERFEKT FOR BARN OG KJÆLEDYR
FibreGuard fra Güell Lamadrid er et revolusjonerende teknisk stoff. Perfekt å bruke 
på møbler som brukes mye, spesielt til småbarnsfamilier, familier med kjæledyr og 
offentlige rom. Flekker som blekk, kaffe, rødvin, ketsjup og gjørme fjernes enkelt, slik 
at møblene holder seg fine år etter år.  FibreGuard-stoffene er godkjent av Oekotex, 
og sertifiserer at stoffene er produsert på en måte som er trygg både for miljøet og 
mennesker. Ingen skadelige kjemikalier frigjøres fra dette stoffet. (greenapple.no)

Tips!
Velg riktig underlag for ditt nye gulv. 
Tenk på lyddemping, gangkomfort, 
varme og fukt. 

Selvrensende maling for fasade har vært 
på markedet noen år og har blitt en stor 
suksess. Nå kommer også den selvren-
sende beisen for huseiere som ønsker en 
transparent behandling og lite jobb med 
å vaske fasaden. One Supertech Transpa-
rent er en nyhet fra Nordsjö, med selvren-
gjørende teknologi som hindrer at smuss, 
sopp og algevekster fester seg til veggen. 
Beisen holder lenge på farge og glans og 
har et UV-filter som beskytter mot opp-
sprekking og fukt og gjør at fasaden vil se 
nymalt ut i mange år. (nordsjo.no)

SELVRENSENDE BEIS

KLIKK-VINYL MED PREGING
Tarketts nye Starfloor Click-kolleksjon inneholder flere design med en eksklusiv pre-
ging av overflaten. Pregingen følger treets mønster, og gir en naturtro følelse av 
treverk. Disse gulvene er merket Starfloor Click PLUS.  Årets kolleksjon inneholder 
også et større utvalg lange planker, og det er nå enda enklere å velge ut sine favorit-
ter til fornyelse av hus og hjem. (tarkett.no)

Bort med vond lukt
Sjenerende lukt etter toalett-
besøk ønsker ingen. Med den 
rette teknologien slipper du at 
lukten fra toalettet sprer seg. 
Geberit DuoFresh er et toa-
lettsystem med luktavsug i inn-
byggingssisternen, som renser 
luften i et keramisk filter før den 
slippes ut igjen. For å aktivere 
luktavsuget, trykker du bare på 
en knapp på betjeningsplaten 
før du setter deg. Med ren luft 
fra toalettet får du en frisk opp-
levelse på badet. (geberit.no)

ETT STRØK ER NOK
Beckers nye fasademaling, Front Vedlike-
holdsmaling, er for huseiere som bare ønsker 
å freshe opp fargen på fasaden, alternativt 
bytte farge. Ett enkelt strøk er nok, noe som 
innebærer at jobben går fort og lett! Front 
Vedlikeholdsmaling er en helt ny type maling 
laget for trefasader som er tidligere malt med 
alkyd- eller akrylatmaling, og den kan brekkes 
i alle Beckers’ utendørsfarger. (beckers.no)

Slukk brannen effektivt!
Med Firestop brannslukningsspray bekjem-
per du alle typer branner. Den slukker raskt, 
er enkel i bruk, er lett å ta med og kjøler raskt 
ned. På kun 45 sekunder er temperaturen 
senket fra 2000 grader til 135. Brannsluk-
ningssprayen er miljøvennlig og helt ned-
brytbar i naturen på 28 dager. Firestop er ikke 
giftig og irriterer verken hud eller øyne. Ingen 
sekundærskader etter bruk – bare tørk opp. 
Kåret til best i test i en test utført av Direk-
toratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 
(krefting.no)
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SMYKK VEGGEN  
MED KORKTAPET
INTAG melder at Omexco er ute med en 
ny vakker tapetkolleksjon; Antares som har 6 
ulike design – alle i kork. Tapetet har et topp-
lag av korkfiner – ekte kork selvsagt, noe som 
gir en lunt, delikat og naturlig look. Et virkelig 
smykke på veggen! Fargene strekker seg fra 
de lyse hvite, elfenben, brun, gull, sølv, greige 
og en nydelig isblå. Tapetet er 91 cm bredt og 
selges per hele meter. (intag.no)

NATURLIG SØLVGRÅTT
Gamle og nye terrasser kan få et eksklusivt, grånet utseende med Sioo:x sin be-
handling basert på kiselteknologi. Terrassen holder seg flott i lang tid – i opptil 12 
år. Den naturlige behandlingen trenger dypt inn i treverket og beskytter mot sopp, 
råte og alger. Trefibrene bindes, det blir mindre sprekker, og overflaten blir flisefri 
og behagelig. (sioox.no)

VELG TRYGGHET
Vi hjelper deg å finne gode fagfolk. Mange har  nok 
desverre hørt om eller opplevd håndverkere som 
gjør en dårlig jobb, som forsvinner, eller går konkurs 
før jobben er ferdig. 

Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund 
(MLF) hjelper deg å unngå dette. Bransjeforeningen 
er tilknyttet NHO, og  vi tar kun opp kvalifiserte  
medlemsbedrifter med mesterbrev, altså seksårig 
norsk fagutdanning. Vi garanterer etter Norsk Standard 
3420 del T: Maler og beleggsarbeid for våre medlem-
mer.

Bruk en malermester!
Kunnskap - Kvalitet - Garanti

Malermestrenes forbrukergaranti

* Garantien er en forbrukergaranti. Den gjelder ikke i 
saker knyttet til nybygging eller for borettslag.

Skal du pusse opp? Tenker du å bruke håndverker til 
å male eller tapetsere hjemme? Dyktige fagfolk kan 
gi deg et resultat som øker verdien på boligen din. 

Garantien gjelder for avtale om oppdrag mellom MLF 
medlemmer (oppdragstaker) og en forbruker etter 
Håndverkertjenesteloven (arbeid på bygninger som er 
til personlig bruk for kunden). Garantien dekker krav 
over 7.500 kr og inntil kr 50.000,-. 

På finnmalermester.no finner du håndverkerne som 
er nærmest deg. Her finner du også mer om Maler-
mestrenes Forbrukergaranti.

finnmalermester.no

Annonse

EMISJONSGODKJENT 
TRELIM

Cascol Floor er et 
M1-godkjent trelim. 
Spesielt godt egnet 
for liming av not- og 
fjær-konstruksjoner 
og skrudde under-
gulv mot bjelkelag. 
Limet kan også bru-
kes til møbler og 
andre tredetaljer og 
er godt egnet som 
sponplatelim innen-
dørs. Fuktighetsklas-
se D3. Finnes i 0,75 l. 
(casco.no)

Nesten ekte marmor
Med «Timeless Calcatta» får 
du en dusjvegg som ser ut 
som ekte marmor, men med 
alle fordelene keramiske fli-
sene har. Du kan glemme riper 
og sprekker som dannes ved 
temperatur- og fuktighets-
forandringer, sliping og im-
pregnering. Avansert produk-
sjonsteknologi gir en dybde 
og variasjon i overflaten som 
understreker det «ekte» inn-
trykket. Du kan velge alt fra 
mosaikk i 3 cm x 3cm opp til 
storformat fliser i 80 cm x 240 
cm og 6 mm tykkelse. Flisene 
kommer både i en myk matt 
overflate og i polert utgave 
som vil gi en luksuriøs følelse 
til hele rommet. (norfloor.no)Foto: Robert Walmann/ifi.no
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Forny din trapp!

Den enkle veien til
en fornyet trapp
Konseptet vårt for trappefornyelse inneholder noen 
få komponenter og gjør at løsningen fungerer uansett
om trappen er åpen, lukket, rett eller buet. 

Lundbergs trappefornying er perfekt for både 
håndverkere og hobbysnekkere.

Spør etter
Lundbergs

trappekonsept
hos landets ledende

byggvarehus og
fargehandlere
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