
Nyt fodfæste
Tæpper og gulve danner den rolige bund i hjemmet og er afgørende for både 

stil og velbefindende – tænk fx på følelsen af et lækkert tæppe under dine 

bare tæer eller fornemmelsen af lune keramikfliser på badeværelset. Vi har 

samlet de bedste nye løsninger til bløde tæpper og smukke gulve i hele huset.

Klinken med trælook er en slidstærk 
og rengøringsvenlig keramikløsning i 
køkkenet, som her matcher husets 
øvrige sildebens-parket. Pris fra 300 kr. 
til 800 kr. afhængig af type, Flisestudiet. 
Puf i forgrunden, 1799 kr., By Nord.  
Stol, Zun dining i valnød, lammeskind  
og lakeret stål, 7800 kr., LOP Furniture.

BOB_DK_11_116   116 10/6/09   11:34:42 AM



Af Marina Lykkesteen  .  Foto Andreas Mikkel Hansen  .  Nr. 11  2009   BO BEDRE   117

Gulvløsninger:

Tæppeinspiration:

Her og modsa� e 
side: Keramik-
fl iserne med 
åretegninger fås 
i flere størrelser 
og kan lægges i fx 
sildebensmønster 
eller som almindelig 
parket i fx køkkenet.  
Fra 300 kr. til 800 kr. 
pr. m² afhængigt af 
type og størrelse, 
Flisestudiet. 

Klassisk trægulv.  
Danmark har mange 
hjem med lyse trægulve 
– med god grund, for 
gulvet passer godt til 
vores ofte enkle, 
skandinaviske 
indretning og møbler. 
Dinesen Gulve kan 
levere de fleste typer 
trægulve. Priseksem-
pel: Dinesen Douglas, 
fås op til l 15 m, b 45 cm, 
tykkelse 3,5 cm, 
fra 565 kr. pr. m², 
Dinesen Gulve.

1. Campi-tæppet fra Cappellini er en leg med lysegrå tone i tone-nuancer, 240 x 240 cm, 25.800 kr., CasaShop. 2. Jon Eliason har designet tæppet Andrea i fire 
forskellige farver, fra 1499 kr., Ikea. 3. Sisaltæppet fra Pure Carpet er økologisk og bæredygtigt fremstillet, og kan leveres som væg til væg eller som afpassede tæpper 
med kant, 200 x 200 cm, 4450 kr., Pure Carpet. 4. Li� le Fields of Flowers er et hav af små filtblomster designet af Tord Boontje for spanske Nanimarquina, 80 x 140 cm, 
9140 kr., 170 x 240 cm, 33.320 kr., 200 x 300 cm, 48.940 kr., CasaShop. 5. Kelly Wearstler har designet det dekorative tæppe Tracery i 100 % ren, tibetansk, håndknyttet 
uld og silke, 7713 kr. pr. m², priseksempel 183 x 122 cm, 17.200 kr., The Rug Company. 6. Out of Nature er fremstillet af 100 % polyamid, tæpperne er antistatiske samt 
antismudsbehandlede, 318 kr. pr. m² i 400 cm’s bredde, 388 kr. pr m² udskåret efter mål, Egetæpper. 7. Strukturen er rustik og grov i tæppet Coast fra Woodnotes, 
designet af den finske tekstilkunstner Ritva Puotila, kan både fås i specialmål og standardstørrelser, 90 x 200 cm, 2624 kr., 250 x 350 cm, 12.820 kr., Paustian.

1

4 5 6

2 3

7

BOB_DK_11_117   117 10/6/09   11:34:58 AM



BO BEDRE   Nr. 11  2009118

Gulvløsninger:
Et alternativ  
til klinker er disse 
træklodser fra Dit 
Gulv. De er nemme 
at lægge, slidstærke 
og lette at holde. 
Celenio-klodserne 
kan fås med for- 
skellige overflader 
som skifer, natur- 
sten og læder og er 
en nem måde at 
skifte udtryk på i et 
rum. Fra 499 kr. pr. 
m², Dit Gulv.

Lava Stone hedder 
gulvet med den 
særlige lava-lignende 
overflade med en 
blød struktur, som 
nærmest flyder 
bugtende gennem 
rummet. De italienske 
klinker fås i seks 
farver, 30 x 60 cm, 
498 kr. pr. m², 45 x 45 
cm, 448 kr. pr. m²,  
60 x 60 cm, 598 kr.  
pr. m², Flisestudiet.

Tæppeinspiration:

1. Farverne spiller flot sammen i Magenta-tæppet fra hollandske Carpet Sign i 100 % newzealandsk uld, fås i 10 forskellige farver, 3745 kr. pr. 
m², JPH Concept. 2. Tæppet Maze er designet af Kelly Wearstler i 100 % tibetansk uld og er håndknyttet i Nepal, 6480 kr. pr. m², priseksem-
pel 183 x 122 cm, 13.995 kr., The Rug Company. 3. Traditionel, orientalsk vævekunst i Massimo-tæppet udført i 100 % newzealandsk uld og 
silketråd, 170 x 240 cm, 12.500 kr., 200 x 300 cm, 18.300 kr., Skanbach Furniture. 4. Global Warming er designet af det mexicanske design-
kollektiv NEL for spanske Nanimarquina og sender en kommentar til de verserende klimaproblematikker med isbjørnen, der er fanget på en 
isflage i et stort hav. Håndknyttet i 100 % newzealandsk uld med isbjørn i filt, 140 x 200 cm, 9500 kr., 200 x 300 cm, 20.500 kr., CasaShop.
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Ikke to sten er ens, 
når man vælger et 
gulv i Lubelska-sten 
fra Fired Earth. 
Den rustikke flise 
i hårdtbrændt 
terracotta kommer 
fra Polen og er 
meget slidstærk. 
25 x 12 cm, 
1536 kr. pr. m², 
Fired Earth.

Et mørkt gulv 
i boligen kan ofte 
give et varmt og  
karakterfuldt 
resultat. Her er det 
vinylgulvet Bravo 
Walnut, der er 
14 mm tykt med et 
3,6-mm-slidlag. 
Er både rengørings-
venligt og 
slidstærkt. 599 kr., 
pr. m², Tarkett. 

5. Det kubistiske tæppe Do-Lo-Rez er designet af Ron Arad for spanske Nanimarquina, i 100 % uld og fås også 
i grå og røde farver, 184 x 276 cm, 21.060 kr., CasaShop. 6. Rug Slice er filtet af 100 % uld og sat sammen af en 
masse runde skiver filt, designet af Lene Frantzen, 185 x 185 cm, ca. 32.000 kr., Paustian. 7. Træd blødt på det 
nye håndtuftede tæppe Fisheye, udført i blåtonet, 100 % newzealandsk uld, diam. 200 cm, 3799 kr., Ilva. 
8. Treasure er navnet på ryatæppet i sort, hvid og vanilje, 140 x 200 cm, 2298 kr., 170 x 240, 3398 kr., IDÉMøbler.
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5. Det kubistiske tæppe Do-Lo-Rez er designet af Ron Arad for spanske Nanimarquina, i 100 % uld og fås også 
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Gulvløsninger:
Er man træt af sit 
gamle gulv kan man 
vælge den utradi- 
tionelle løsning. 
Gulvet er tapetseret 
og har e� erfølgende 
fået gulvlak, så 
overfl aden holder. 
Man kan spartle 
gulvet inden eller 
lægge det oven på 
fl iser og få en mere rå 
udgave. Gulvet føles 
som et laminatgulv. 
Tapet 475 kr. pr. rulle, 
Tapet Café. 

De brede planker 
fra PA Gulve, der her 
ses her i træsorten 
ask, spiller med 
deres lyse, nordiske 
udstråling raffineret 
sammen med en 
enkel og moderne 
boligindretning. 
Fås i planker på 25 
mm i tykkelsen og i 
bredder fra 130 mm 
op til 300 mm, fra 
300 kr. til 700 kr. pr. 
m², PA Gulve.

Tæppeinspiration:

1. Få et blomstrende gulv med det lille tæppe Botanica, udført i 85 % uld og 15 %viscose, diam. 110 cm, 3900 kr., Missoni 
Home. 2. Punkdronningen Vivienne Westwood har designet det håndbroderede vægtæppe Active Resistance i 100 % 
ren, tibetansk uld, 104 x 104 cm, 7995 kr., The Rug Company. 3. African House-tæppet fra spanske Nanimarquina er 
inspireret af vægdekorationer hos Besotho-stammen i Sydafrika, 170 x 240 cm, 14.930 kr., 200 x 300 cm, 21.950 kr., 
CasaShop. 4. Patricia Urquiola har designet tæppet Sardinian Rug for Moroso, 200 x 300 cm, 48.410 kr., Interstudio. 
5. Farveglade Pepito fra Marni er vævet i 100 % ren, tibetansk uld, 6480 kr. pr. m², The Rug Company. 6. Modedesigneren 
Ma� hew Williamson har designet tæppet Peacock i håndkny� et, tibetansk uld og silke, 8620 kr. pr. m², The Rug Company. 
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