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Før: Lejligheden er lavet i en 
industriel stil med et meget 
stort rum indrettet med 
forskellige zoner. Det store 
rum blev dog ikke udnyttet 
optimalt, og familien havde 
svært ved at finde hyggen
i rummet. Derudover havde 
de prioriteret, at børnene fik 
hvert sit værelse, hvilket 
efterlod mor og far med en 
sovesofa i stuen. Endelig 
manglede familien også en 
løsning til entréen, så den 
ikke altid bugnede af tøj og 
sko synligt fra stuen.

bo bedre hjælper læserne

HVORFOR HENVENDTE I JER TIL BO BEDRE?
Da vi så lejligheden første gang, var vi straks vilde med den, men vi kunne slet 
ikke finde ud af at indrette den store stue med den åbne entré. Rummet skulle 
fungere som både soveværelse/stue/kontor, men det var svært at overskue. 

HVAD SYNES I OM RUMMET?
Før var det et stort rum med mange funktioner. Nu er rummet klart defineret, 
og der er lavet mange praktiske løsninger, som vi, som børnefamilie, havde 
stærkt brug for. Det har et enkelt udtryk piftet op med smukke farver. Vi er 
helt vilde med vores nye rum, og alt fungerer optimalt.

HVAD HAVDE I ALDRIG SELV FUNDET PÅ?
Den matterede folie på nogle af ruderne i entréen giver en superfin effekt 
og hjælper med at definere soveværelset. Skabsvæggen i entréen er en 
god praktisk måde at skjule alle vores sko og jakker. Vi ville aldrig selv have 
tænkt på at få tilpasset en skabsvæg her, da stykket bag døren jo er ret 
smalt. Striberne på væggen har en rigtig fin grafisk effekt og bryder den 
ellers kedelige hvide væg. Det ville vi heller ikke selv have fundet på.

HVAD ER I SÆRLIGT GLADE FOR?
Det hele! De praktiske løsninger i entréen letter hverdagen, og de mange 
farver giver godt humør. Her har det virkelig været dejligt at kunne sparre 
med en ekspert, for vi ville aldrig selv turde bruge så mange farver i et 
og samme rum. Senge/skillevægsprojektet trak virkelig tænder ud, og vi 
har været ude i mange muligheder, men den endelige løsning er perfekt.

om mit nye rum
MÅNEDENS LÆSER ER MINNA NIELSEN OG FAMILIE

En sovEoasE til mor og far
Den store familie i København havde et stort lyst halvindustrielt multirum med 

masser af plads til samvær, men manglede et sofaværelse til mor og far. Vores 

indretningsekspert skabte et rum i rummet, hvor sengen kunne stå. Det er nu 

blevet til en lille oase, hvor det er muligt også at finde lidt ro i dagtimerne. 

Den sorte halvvæg med multifarvede kakler 
blev opført midt i det meget store rum. Bag den 
er forældresoveværelset gemt som et ekstra 
rum i rummet med mulighed for at trække sig 
tilbage også i løbet af dagen.  
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smart opbevaring 

Der er forholdsvis mange farver i rummet, og nogle stikker mere ud end andre. Vi valgte at lade den petroleumsblå 
gå igennem flere steder, da den er blødere end den klassiske sorte. De farverige Arttiles-kakler er superanvendelige 
som alternativer til et billede eller tapet. De er til at flytte rundt med, og man kan gå på jagt i rummet og finde sin 
personlige favorit. Den pink farve på kakler og puder er brugt til at give ekstra liv og energi til rummet. Sengen
er på hjul og ligesom halvvæggen bygget i mdf og udstyret med store opbevaringsskuffer under. 

1. Væghængt magasinholder 
i bukket metal for en dekorativ grafisk 
opbevaringsløsning, designet af 
Van Esch Studio, 28 x 140 x 14,5 cm, 
3118 kr., Arnesco Skandinavien. 
2. Bord med indbygget opbevaring, 
Bowl Table, i glasfiber og finér, designet 
af Rikke Frost, h 39 cm, diam. 90 cm, 
8999 kr., Bolia. 
3. Flot bænk til opbevaring, Madison, 
med sæde, der fungerer som låg. 
Der kan bestilles hynder til bænken 
med nøjagtig pasform i farverne sort-
hvid-stribet, natur og sort, selve 
bænken fås i hvid og sort, b 95 cm 
x d 42 cm x h 52 cm, 2695 kr., Zanz 
Furniture/forhandles hos Liv & Have.

“Det første, jeg tænkte, var, at der manglede  
hygge og gode praktiske løsninger til familiens 
opbevaring. Jeg fik hurtigt familien med på 
idéen med høje vægge rundt om sengen. Det 
er mere praktisk, at man kan være ugenert, og 
væggene skaber en anden dynamik i rummet.  
Sengen er lavet på hjul, så den kan flyttes 
rundt. Dernæst ville jeg gerne have flere farver 
ind. Når et rum ønskes indrettet enkelt, må man 
meget gerne spille ind med farver. Det er også 
med at til gøre rummet sjovere og ungt.”

sHopping

meget bevidst brug af farver

MARinA LYKKEsTEEn  
er indretningsarkitekt og 
en af de faste eksperter, 
vi sender ud til vores 
læsere. Hun indretter 
hjem og miljøer for 
private og virksomheder. 
Se mere på indret.nu. 
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På den hvide væg blev malet en tynd 
petroleumsblå stribe og en bredere 
sort som en idé til en simpel grafisk 
udsmykning, hvis man ikke vover at 
male hele væggen. Kommoden har 
længe været i familiens eje, men er 
frisket op med en lysegrå farve. 
Den gule reol er blevet til en mere 
dæmpet lime, som går fint sammen 
med petroleumsblå. Familien var glade 
for reolen, der fulgte med lejligheds-
købet, men ønskede at sætte deres 
eget præg på den.

Har du et sted i din bolig, der er kedeligt, upraktisk eller dårligt udnyttet, kan du skrive til BO BEDREs Mit nye rum. Hver måned vælger vi  
en læser, der får hjælp til at ændre sit problemrum. Send en mail til mitnyerum@bobedre.dk, hvor du beskriver dit problemrum, og send gerne billeder med. 

Vil Du Være meD?

Maling, reol malet lime med NCS S 2070-G 80Y glans 50,  
kommode malet lys grå med NCS S 2500-N glans 50, striber 
på væggen er malet med sort RAL 9005 glans 10 og petroleum 
NCS S 60-30-B10G glans 10, entréskabe er malet med hvid 
grunder og herefter petroleum NCS 6030-B10G glans 50, bænk, 
hvid akryl glans 50, væg og loft råhvid 50500-N, skillevæg, 
malet sort med RAL 9005 glans 20, alt fra Flügger.  Lampe, 
Pedrera Ana, 2595 kr., Gubi. sorte pendler, Caravaggio, 
2195 kr. pr. stk., Lightyears. sort fugl, House Bird, designet 
af Eames, 1469 kr., Paustian.  Rundt sofabord, Unit, b 40/47 
x h 47/40 cm 2499/2999 kr., Kähler. Magasinholdere, b 15 x 
h 195 cm, 2295 pr. stk., Casatina. pink plaid med striber, 180 
x 225 cm, 1180 kr., Nordal.  Lysestager, i farvet træ, fra 349 kr., 
Applicata. skrivebord, i massiv eg med hvid  skuffe, l 120 x 
b 60  x h 75 cm, 4700 kr., Meubels/Nova Møbler. stol, Elegant, 
3608 kr., Magis/1000 Chairs. Lysestager, hvid/pink, 49 kr. pr. 
stk., Bloomingville. Fliser på sort væg, 15 x 15 cm, 299 kr. pr. 
stk., Arttiles. sort væglampe, Lampe Gras no 214, 4150 kr., 
Roomstore. Hvidt opbevaringsmøbel, Componibili, h 58,5 x 
diam. 32 cm, 899 kr., Kartell. sengetæppe, 260 x 260 cm, 
1599 kr., Amazing Living.   Folie til vinduerne i skillevæg, 1000 kr., 
foliekniven.dk. puder fra Louise Roe, The Rug Company, 
Christina Lundsteen, 1000 Chairs, Copenhagen Cushion og H&M. 
i reolen: Hvid boks, l 26 x b 30 x h 30 cm, 299 kr., sort boks, 
l 26 x b19 x h 30 cm, 239 kr., begge fra Bolia. sort vase, Buba, 
h 37 cm, 399 kr., Illums Bolighus. Æsker, pink, grå og sort, 
23/29/35 x 14/21/25, 129/135/155 kr., sort æske, 32 x 24, 
249 kr., alle fra Bungalow. Babusjkadukker, pink sæt med 
fem stk., 249 kr., Bungalow. Hvid vase, Love Song, b10 x h 17 
cm, 299 kr., Kähler. sort bakke, 27 x 27 cm, 499 kr., Louise Roe. 
Heste, 149,95/249,95 kr., Just by Rikki Tikki. Lampe, Bolero, 
3145 kr., 1000 Chairs. Den sølvfarvede Flowerpot-bordlampe 
af Verner Panton, sofaer og kommode havde familien i forvejen.

priser og fakta

detaljerne

Vinduespartiet, der opdeler entre og stueområde, fik folie på, så 
man ikke umiddelbart kan se ind i stuen. Det gav mulighed for at skabe 
sovepladsen på modsatte side af vinduet. I entréen blev der lavet en 
skabsvæg, som giver et mere roligt og præsentabelt udtryk. Skabene 
er bygget i mdf og malet petroleumsblå. Den lille bænk, også bygget til 
rummet i mdf, anvendes både som siddeplads og til opbevaring. 

entréen


