
MARINA R. LYKKESTEEN 

Marina R. Lykkesteen er selvstændig 
indretningsarkitekt. Hun driver 
www.indret.nu der rådgiver indenfor 
rum, farver og belysning til erhverv 
og private. Hun laver stylist opgaver 
for diverse boligmagasiner, under
viser og afholder foredrag. 

Hun skriver fast for FEIN om stil, 
tendenser, gode råd og om alt det 
andet, der rør sig indenfor bolig
indretning.

VI NORDBOER ELSKER NATUREN OG ALDRIG HAR DER VÆRET SÅ MANGE SKØNNE TING TIL BOLIGEN 
I TRÆ, SOM NU. VI VIL HAVE DEN NATURLIGE FORM OG IKKE BARE I MØBLER MEN OGSÅ I TILBEHØR.  
KIG MED HER, HVIS DU OGSÅ ELSKER ET LIV MED KNASTER ...

 HELT NATURLIGT ...

1

2

3

140     FEBRUAR 2012  

TREND  TRÆ



1. LAMPER
En smuk loftslampe i birk og bøg fra 
Tom Rossau. 50 x 37 cm. Kr. 5.990,-
Bordlampe TR17 – top i birkefiner – 
bund i vakuum bøg. Kr. 3.890,-   
Findes i farverne hvid, sort og rød.
Skærm: ø 13 x 23 cm.  
BASE: ø 20 / ø 12 cm. Højde: 68 cm. 
Se mere på www.tomrossau.dk

2. BARSTOL 
Designet af Signe Bindeslev og Peter 
Bundgaard Rützou. Sæbebehandlet eg, 
med sæde i læder. Håndlavet i Indien.
Findes i højde 66 og 74 cm. Kr. 7.500,-
www.mater.dk

3. KASSER 
Box system/ lounge table i hårdt mango-
træ, håndlavet i Indien. Der findes utal-
lige hyldeboxe, der også kan bruges 
som loungeborde.
Stor: 710x400x340.  
Medium: 500x340x340.  
Lille: 400x250x250.  
X-small: 340x200x170.  
Kr. 7.500 kr. pr. sæt.
www.mater.dk

4. CHEST 
Stabelkasser med skydelåg. Korpus er i 
massiv olieret bambus og bund og låg 
er i kompakt laminat. De tre øverste 
sælges som et sæt til kr. 2.500,- kr. og 
de to store sælges separat til 1.500,- og 
1.600,- kr.

5. STOL 
Komplet Lounge Chair er en loungestol 
i massiv bambus. Pris kr. 3.500. Der 
kommer i løbet af foråret en ryg og  
sædehynde til stolen. Begge produkter 
er tegnet af Sebastian Jørgensen fra  
WE DO WOOD.
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6. TAPET
Det er fototapet der bliver trykt på 
en kraftig non woven tapet, som er 
nem at sætte op. Kvaliteten er eks-
trem lækker og kraftig, rengørings-
venlig og lysægte. Eksempelvis  
koster 360 cm x 250 cm kr. 2.695,-. 
Det første tapet – med lampen 
(aged wood) er også non woven. 
Nem opsætning og meget vaskbar 
overflade. Denne kan opsættes 
både så ”plankerne” passer overfor 
hinanden eller vilkårligt. Det af-
hænger af hvad man synes bedst 
om. Pris 449.-/rl (10,05 m x 53 cm).

7. COVER TIL IPHONE
iPhone cases i letvægtsaluminium 
og ægte træ, passer til iPhone 4 og  
iPhone 4S. Ingen lim, ingen klister. 
Træet er med en vacuum foliebund, 
som suger sig fast til telefonens 
overflade (kan tages af og på som 
man lyster). Træet er af 2 forskellige 
eksotiske sorter. Her teak med lys 
alukant.

8. BORD 
SPOT ON er møbelfremstiller med 
produktion, der er baseret på et 
dansk håndværksmæssigt værdi-
grundlag og forarbejdningen foregår  
i Danmark. Naturens nærhed flytter 
med brandet SPOT ON indendørs. 
SPOT ON har forstået at afkode de 
tanker som et globalt købedygtigt  
potentielt kundesegment eftersøger.
Her ses et bord i valnød der er sæbe-
behandlet. Det kan laves i individu-
elle mål. Pris fra kr. ca. 25.000,-.
www.1000chairs.com
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9. RAMMER 
Alle billedrammerne er håndlavet i 
Cape Town og er produceret af genan-
vendt tømmer. Træet er indsamlet i  
og omkring Cape Town af hjemløse og 
mindre bemidlede mennesker, som alle 
leverer direkte til produktionen. På  
den måde er der ingen mellemmænd  
og penge går direkte til de lokale.  
Se billeder og læs mere om projektet 
på: www.guthaben.dk
Billedramme A5 kvadratisk: Ydre mål:  
29 x 29 cm. Vejl. udsalgspris: 389,- kr.
Billedramme A5: Ydre mål: 34 x 29 cm.  
Vejl. udsalgspris: 419,- kr.
Billedramme A4: Ydre mål: 43 x 34 cm.  
Vejl. udsalgspris: 499,- kr. 
Billedramme A3 kvadratisk: Ydre mål:  
43 x 43 cm. Vejl. udsalgspris: 649,- kr. 

10. HÅND I TRÆ 
De charmerende hænder i træ fra HAY 
MARKET, er skønne som dekoration i 
hjemmet. Fås i 2 forskellige størrelser. 
Kr. 129,-. www.hay.dk

11. LYS MED BIRKETRÆSBARK
De fine stearinlys fra Its about RoMi,  
er beklædt med birketræsbark, som  
giver en hyggelig stemning og lukker 
naturen indenfor. Perfekte til at sprede 
hygge og varme på en kold aften.  
Fås i tre forskellige størrelser. Fra kr. 69,-.  
www.designdelicatessen.dk

12. RELANCERER STOL FRA 
50’ERNE
Funktionelt design og god kvalitet til  
en menneskelig pris, var filosofien bag 
FDBs møbelkollektion fra 1950’erne. 
Det er på mange måder også filosofien 
for HAY, som har relanceret en række 
stole og borde fra FDBs møbelkollektion. 
Stolene er lavet i bøgetræ og kommer i 
fire farver og en naturfarve (som er den 
vi viser). FDB udstråler klassisk, lækkert 
design, der matcher den nordiske stil 
rigtig flot. Kr. 1.199,- pr. stk.  
www.hay.dk
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