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Marina R. Lykkesteen er selvstændig indret
 ningsarkitekt. Hun driver www.indret.nu 
der rådgiver indenfor rum, farver og be
lysning 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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Vi har efterhånden set masser af møbelnyheder fra 
Salone del Milano, og en samlet tendens er svær 
at udlede fra messen, hvor der er lidt over 2.000 
udstillere, hvoraf de 524 var ikke-italienske, men 
derfor kan vi stadig finde flere gode eksempler. 
 For det er ikke uden grund at alle møbelentusi-
aster såsom arkitekter, producenter, forretninger, 
boligredaktioner og andet godt folk, drager til 
det nordlige Italien, for at skimme og blive inspi-
reret af de spændende møbelnyheder. Ud af alle 
mønstre, stile og tendenser jeg så, har jeg her 
håndplukket et par af slagsen. 

1. EN LAMPE TIL DIG
Material Pendant findes i fem forskellige mate-
rialer – træ, kork, beton, terrakotta og marmor. 
Materialerne samt det varme lys virker sanseligt 
og vil nok vække pilfingeren i de fleste – for 
hvordan er tyngden på marmor, kan træ tåle at 
blive varmt, og hvornår har man egentligt sidst 
set et design i kork eller terrakotta? Materialerne 
er eg, mørkbejdset eg, terrakotta, lys kork, mørk 
kork, sort marmor, hvid marmor, hvid beton, ly-
segrå beton og mørkegrå beton. Lamperne for-
handles i Illums bolighus, en ny lille design butik 
på Christianshavn som hedder MUNK-way to live, 
Spotlight, Anton Dam og Designdelicatessen.

2. EN PLADS I SOLEN
Til udendørs brug findes Plaited kun med sort 
nylongjord, men Plaited findes også i en inden-
dørs udgave, hvor stellet er hvidt eller sort. Her 
kan gjordene være sorte eller hvide. (Valgfrit om 
man ønsker at mikse sorte gjorde på et hvidt stel 
eller omvendt, eller om man bare vil have hvidt/
hvidt eller sort/sort). Prisen på disse er som for 
den udendørs udgave, som er kr. 4.995,- (målene 
på bænken er længde 102 cm og højde 42 cm).
Desuden findes den i endnu en indendørs udgave, 
hvor der er kernelædergjorde på. Også her er 
stellet enten sort eller hvidt. Prisen på denne ud-
gave er kr. 9.995,-. Fra Bent Hansen

3. PUDER SOM STEN
Fivestone er et helt nyt designfirma, der med de-
res stONE og Tone kollektion, er kommet med 
noget helt nyt. Deres kollektion er både innova-
tiv og inspirerende og tager udgangspunkt i 
strande, bjerge og havet. Puderne kan bruges i 
hjemmet, i sommerhuset eller på kontoret. Hver 
pude er håndlavet og består af tre størrelser, 
small, medium og large.
Priserne ligger fra kr. 450-2.990,- afhængig af 
størrelsen. www.fivetimesone.com

4. BYKATO SPISEBORD
Har vundet designprisen 2012. Bordet er genialt 
med sine farvede plader og forskellige træstel. Et 
enkelt bord med udtræk. Fås i målene L180 x B95 
x H72,5 cm og L220 x B95 x H72,5 cm – både 
som bord med fast plade og som udtræksbord. 
Der kan vælges mellem understel i eg, ask, valnød 
eller sort- bejdset og toppladen fås i otte forskel-
lige spænd ende laminatfarver. Vejl. udsalgspris 
inkl. moms: 
Udtræksbord 95 x 180 cm: kr. 15.750,-. 
Udtræksbord 95 x 220 cm: kr. 16.750,-. 
Bord (fast plade) 180 x 95 cm: kr. 13.750,-. 
Bord (fast plade) 220 x 95 cm: kr. 14.750,-
Brdr. Andersen

5. NY OG MODERNE 
Navnet er Mira og er en LED lampe. Den fås i mat 
hvid og mat sort. Indbygget driver. Den juster-
bare væglampe er enkelt i sit design og sammen 
med den lidt skjult lyskilde efterlader den et nyt 
og moderne indtryk. Kan eksempelvis bruges, 
som sengelampe eller læselampe ved sofaen. 
Mira lampen er en videreudvikling af den popu-
lære loftlampe MISS i samme enkle design. Pris: 
kr. 3.195,-

6. FARVER OG MØNSTRE
Denne smukke stol kaldes EYE og det er fremkom-
met, fordi det minder om et øje i ryggen af stolen. 
Anvendelsesmulighederne er mange og derfor er 
der også mulighed for ændre både farver og møn-
stre, så den passer ind i det miljø, hvor den skal 
stå. Den kan både passe i den modige indretning 
og til det stramme kontormiljø. Prisen ligger på ca. 
4.000 kr. afhængig af stof. www.johansondesign.se
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Magis er meget brede i deres nyheds
sortiment – de spænder fra klassiske 
til det mere avantgarde. Her findes 
noget for enhver smag. 
1.  Tom & Jerry lav kr. 2.918,.  

Tom & Jerry høj kr. 3.780,.
2. Tide kr. 1.026,.
3. Proust ensfarvet kr. 5.778
4. Vigna bord Ø60 cm kr. 1.728,.
5. Vigna stol kr. 1.728,.
6. Pingy kr. 1.727,. 
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