
ER DU OGSÅ EN OUTSIDER?
NOGLE MENNESKER ELSKER AT MÆRKE STORBYENS PULS OG AT SIDDE PÅ EN CAFE, ANDRE ØNSKER HJEMLIG 
HYGGE PÅ TERRASSEN ELLER I HAVEN. UANSET OM MAN ER TIL DET ENE ELLER DET ANDET, SÅ ELSKER VI LIVET UDEN-
FOR OG NYDER DE DAGE HVOR VI KAN KOMME UD. HER ET UDSNIT AF NYHEDER TIL LIVET OUTSIDE …
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Marina R. Lykkesteen

Marina R. Lykkesteen er selvstændig indret  ningsarkitekt. 

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, tenden ser, gode råd og om 

alt det andet, der rør sig indenfor bolig indretning.
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1. Enkelt tørrestativ
Designet af Dryp tager udgangspunkt i ønsket 
om et let og smukt tørrestativ, som kræver mi-
nimal plads. Dryp kan bruges fritstående på 
gulvet eller vippes op af en væg. De skridsikre 
fødder sikrer dels, at stativet står stabilt og 
skåner samtidigt væg og gulv, når det er lastet 
tungt. 180 cm højt. 1.495  kr. TRIP TRAP

2. Så ved du hvor du er…
Dette skilt fra ILVA siger alt. Bredde 22 cm.  
29 kr.

3. Nyt stel
Den elskede Eames DSR med sort skal og nyt 
sort stel. Prisen er 2.193 kr. Det pulverlakerede 
stel kan bruges udendørs. Stolen kan købes 
hos Paustian i København og på Paustians  
online shop.

4. Udendørskøkken
Funktionelt, elegant og eksklusivt design –
skabt til det moderne hjem med en kræsen 
smag i rustfrit stål der giver nem vedligehol-
delse. Vask blot den ønskede flade ren for 
snavs, støv og madrester. Tør overfladen. På-
før et rense- og plejeprodukt til rustfrit stål. 
Polér med en tør klud med stålets åreretning. 
9.595 kr. Design af John Roth for Outstanding.
Casanova

5. På solceller
Ingen eludgifter – solpanelet omdanner sollys til 
energi. Det er nemt. Kræver hverken ledninger 
eller stik. SOLVINDEN hedder disse solcelle-
drevne bordlamper fra IKEA. 149 kr. pr. stk.

6. Undværligt om aftenen
Vinkøler med læderrem i forniklet messing fra 
ILVA. Højde er 24 cm. 499 kr.
 

7. Terrassen eller haven
Let og nem potte i flet, let at løfte og flytte.  
32 cm 169 kr. IKEA

8. Årets spil – igen i år
Dette fodboldmål er, udover at kunne lægge 
op til mange gode timers leg, også smukt at 
se på. Designet er kompromisløst enkelt og 
funktionen som den skal være. Størrelsen er 
perfekt til en god fodboldkamp i enhver villa-
have, med 2 til 8 deltagere. Højden på målet 
indbyder til, at bolden holdes ved jorden, og 
derved undgår man måske, at den ryger over 
hækken og indtil naboen. Den solide konstruk-
tion giver målet en passende vægt til at stå 
stabilt uden at vælte eller dreje sig, når det 
bliver ramt, men er alligevel let at flytte rundt 
med, når der eksempelvis skal slås græs.  
Mål: B×D×H: 115 x 46,5 x 70 cm. 1.695 kr. 
TRIP TRAP

9. TRÆN I DEN FRISK LUFT
Med Selettis BoxItalia-serie kan du genskabe 
de samme træningsforhold som i et gym i  
din egen have eller terrasse. Denne tunge, 
professionelle standard sandsæk i brunt læder 
kommer med metalkæder til ophæng. 1.895 kr. 
Casanova
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10. Bubble Club sofa i sort
Denne helt nye sofa fra Kartell, tåler at stå 
udendørs. En sofa der er perfekt at indrette 
med i haven, udestuen eller på terassen eller 
endda i entréen. Den stilrene sofa kommer 
også i hvid og grå og hvor du så kan vælge 
imellem forskellige farver til armlænene. De-
signet af Philippe Starck. Sofaen tåler naturlig-
vis vand og direkte sollys. Størrelser: B: 141 
cm, D: 70 cm, H: 73 cm. 4.780 kr. Kartell

11. Terrassen eller haven 
Sort, firkantret krukke. 32 cm. 149 kr. IKEA

12. MUSIK UDE
DAB giver den bedste lydkvalitet og gør det 
lettere at skifte mellem radio-stationer. Drejer 
du f.eks. tuneren mod højre, så hopper DAB 
radioen straks videre til den næste station – 
uden at du skal høre på skratten eller bruge tid 
på at fin-justere hvert andet øjeblik. Med DAB 
behøver du heller ikke gætte på hvilken station 
du lytter til. Stationens navn står simpelthen i 
radioens display.

Tangent DAB table radio har indbygget ur, 
alarm og snooze funktion, så den kan også 
bruge den som clock-radio. Fire farver: Valnød, 
højglans hvid, højglans sort, højglans rød.  
Designer: Tangent

13. Q30 giver ro
Dette formidable multimøbel er æstetisk med 
sin enkle og fuldendte form, det giver ro både 
alene og i formation, inde og ude. Den over-
raskende kontrast mellem det massive udtryk 
og de letløbende hjul vækker lysten til at flytte 
kuben til det aktuelle formål. Oplagte anvendel-
sesmuligheder: Når I er mange mennesker 
som ekstra siddeplads, som sidebord, senge-
bord eller til udsmykning. Måler i højden 30,5 
cm og vejer 17,5 kg (med sandsæk) 30 kg.  
Betonens farver er hvid, grå og antracit grå 
med grå gummihjul eller justerbare plastfød-
der. Q30 betonkube 2.195 kr. Q30 læderpude  
1.038 kr. Design: Uffe Nørtoft og Gitte Nothlev
Reflectteam.dk

10 11

12

13

 89

UDE



14. Ild i haven
Begge produkterne bliver produceret i italien 
og er udført i stål og efterfølgende lakeret. 
Produkterne er sorte eller hvide og med en 
grov struktur i overfladen. Nogle produkter fås 
med “rust-look”, men er stadig udført i stål. 
Bålstedet er til udendørs anvendelse og der 
findes en grillrist som tilbehør, stå ø 51 cm  
(1.800 kr.) Til bålfadet medfølger “låg”, som an-
vendes når bålstedet ikker er i brug. Bålstedet 
kan også anvendes som siddeplads – også 
under brug. Siddepladen bliver varm men ikke 
brændende varm. Bålsted Zero, Ø 145 og H 45 
cm. 30.995 kr. 

En anden ide er brændeholderen Blade med 
en højde på 117 cm til  4.695 eller en højde på 
190 cm til 5.995 kr.
Begge ting er designet af Ivano Losa for AK47 
Space. Agent: Casatina Hellerup 

15. Under træet
Den er lavet i naturmaterialet rattan, og tåler 
udendørs brug, da man har ladet “barken” 
sidde på. Normalt når man producerer rattan-
møbler til fx indendørs brug, skrælles barken 
af og materialet slibes og lakeres. Men ved at 
lade barken sidde tåler møblerne udendørs 
brug og vil med tiden patinere til en grålig  
farve. Holly swing 2.290 kr. (hynde + 555 kr.). 
Str. W 75 D 68 H 113 cm. SIKA DESIGN

16. Hygge i de stille stunder
Gyngestol med bevægelige og aftagelige 
plastlameller for god siddekomfort. Sort med 
bambusarmlæn og meder samt stålgråt me-
talstel. H 91,5 cm. 2.199 kr. ILVA •
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KØBENHAVN K: Magasin Ure & Smykker - Plaza • Reeslev Design • Strøgets Ure, Guld & Sølv 
KØBENHAVN N: Guldsmedene Knorr & Jahn AlBErtsluNd: Albertslund Ure & Guld tÅstruP: Ulla Hyldtoft 
BAllEruP: Ballerup Ure, Guld & Sølv KAstruP: Plaza Ure & Smykker A/S lYNGBY: Palæet Urmager-Juveler 

sØBOrG: Erik’s Ure Søborg BIrKErØd: A. Madsen ApS FrEdErIKssuNd: Carlo Christiansen Guld, Sølv & Ure 
rOsKIldE: Müllers Guldsmedie • Svend’s Ure HOlBÆK: Anytime • Møllers Ure 

tØllØsE: Jan Frost NÆstVEd: Marcus Marcussen NYKØBING F: Emil Hansen & Søn  
OdENsE: Ragnar Ure & Optik • Plaza Ure & Smykker KOldING: Spendser Guld-Sølv & Ure • Plaza Ure & Smykker  

sØNdErBOrG: Jacob Nielsen ApS EsBJErG: Guldsmed Lintrup FrEdErICIA: Ranch Svendsen  
VEJlE: Ranch Svendsen • Sct. Mathias Ure & Guld Vejle • Sct. Nicolai Ure 

HErNING: Mosekær • Plaza  Guld & Ure Herning Centret struEr: Profil Optik tHIstEd: Plaza Ure & Smykker 
sKIVE: Østergaard Ure - Guld ÅrHus C: Knud Pedersen • Sct. Mathias Ure & Guld BrABrANd: Knud Pedersen 

sIlKEBOrG: Mørup Ure - Guld sKANdErBOrG: Hugo Mortensen HOrsENs: Mørup Ure - Guld 
VIBOrG: Mørup’s Ure ApS • Sct. Mathias Ure & Guld rANdErs: Det runde hjørne • Mørup Ure - Guld 

ÅlBOrG: Henrik Ørsnes ÅlBOrG sV: Henrik Ørsnes Års: Hinrichsen ApS HJØrrING: Byens Ure & Optik
Distributor Denmark and Sweden: Stæhr A/S • +45 45269100 • info@staehr.as • www.staehrexclusive.as
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