
En hyggesøndag 
med ild i pejsen og den bærbare 
lige inden for rækkevidde. Lounge- 
stolen afløser sækkepuden og gør det 
ud for en komfortabel og afslappet plads.  
Bord, Tod 634, hvid, h 52 cm, 4964 kr., 
Paustian. Loungestol, Evolution fra Ambient 
Lounge, fås i flere farver og størrelser. 1875 kr., 
1000 Chairs. Plaid fra Missoni, 1750 kr., 
1000 Chairs. Lampen er privateje.

Find din bærbare stil
Er du til en lun og hyggelig krog med laptoppen på skødet eller en lille kontrolleret 

arbejdsplads, du kan gemme af vejen? Den bærbare er blevet et fast element  

i mange hjem – se her, hvordan du indretter dig med og omkring den.
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 Bærbare computere er gledet ind som en naturlig 
del af indretningen og stiller nye krav til vores møb-
ler, der både skal være smukke at se på og fungere 

som små, fleksibe arbejdsstationer. Den lille laptop bliver 
nemlig flyttet rundt alt efter behov, så den er nem at 
komme til, når der fx lige skal tjekkes mails og beskeder,  
hurtigt skal findes en madopskrift, downloades et godt 
musiknummer eller noget helt andet.

Her viser vi nye, spændende måder at indrette omkring 
den bærbare med funktionelle og fleksible møbler, der 
oven i købet er pæne at se på. 

Køkkenet er det sted i boligen, 
hvor mange af os opholder os mest. 
Her skal vi hurtigt kunne slå en opskrift 
op på nettet, tjekke mailen eller 
opdatere os med de seneste nyheder.
Afsætningsbord i glas fra Henie 
Design, 4500 kr., Raun Home. 
Pendel i plast, 1100 kr., Normann 
Copenhagen. Bordlampe, 2900 kr., 
Ruben Light. Stol, Eros, designet 
af Philippe Starck, 3200 kr., Kartell. 
Hynde i stol, 1500 kr., 1000 Chairs. 

Find din bærbare stil
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Multifunktionelle møbler, der kan gemme på lidt af hvert,
er et must i moderne hjem – her som en snedig hjemmearbejdsplads.  
Reolen er lavet på bestilling i sprøjtelakeret mdf hos Slagelse  
Maskinsnedkeri, ca. 15.000 kr. Stol, Miss Lacy, af Philippe Starck for  
Driade, 15.098 kr., lammeskind, 999 kr., begge fra 1000 Chairs.  
Bordlampe, Miss K, designet af Philippe Starck for Flos, 1703 kr.,  
Paustian. Magasinholdere og opbevaringskasser, fra 39 kr., Ikea.

Find din bærbare stil
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En anderledes stigereol, der er nem at 
flytte rundt på, og som kan gøre det ud for en hurtig 
frasætningsplads til laptoppen eller en stående 
arbejdsstation til de hurtige mailtjeks. Reolen står 
løst på gulvet, så den kan flyttes efter behov.  
Reol, Libri, fås i sort og hvid, h 227 x b 38 x d 30 cm, 
5085 kr., Swedese. Flagermusstol i sort skind, 6900 
kr., Bo-Tikken. Bakkebord i sort træ, 1450 kr., Normann 
Copenhagen. Plaid fra Missoni, 1750 kr., 1000 Chairs.
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En moderne arbejdspult 
med ophav i 1950’ernes smukke 
snedkermøbler. De små kulørte rum 
er både praktiske og dekorative. 
Skrivepult, Nelson Home Desk, 
udført i valnød og hvid laminat, design 
George Nelson, 26.887 kr., Paustian. 
Eames DSR-stol i lime, 2670 kr., 
lammeskind, 999 kr., pude med 
dyremotiv, 999 kr., alt fundet hos 
1000 Chairs. Lampe, Boleo, (i vinduet) 
sort, 2900 kr., Ruben Light. PH-
bordlampe, 4500 kr., Louis Poulsen. 
Te-sæt, 99 kr., Det kinesiske tehus. 
Maleri fundet på Kunstbiblioteket.
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Futuristisk enmandskontor, 
der gør det sjovt at arbejde hjemme. Den 
unikke globus er en anderledes løsning på 
hjemmekontoret: Når den åbnes, kommer 
der arbejdsbord og sæde frem.  
Globus-arbejdsstation, designet af  
Michiel Van Der Kley, b 140 x h 107 cm 
(åbnet), 44.988 kr., Punktum.

Find din bærbare stil
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Se mere på
bobedre.dk/
boliger

 

Farverige småmøbler frisker op og giver en god kontrast til den mørke sofa. 
Det lille sidebord, der kan reguleres i højden, er velegnet til den bærbare og en kop kaffe.
Justérbart sidebord, Nes Table, i farven olive gold, h 57-75 cm, 3548 kr., lænestol, designet 
af Charles Eames, sort læder, 9569 kr., puder i multicolor, Girard, 43 x 43 cm, 429 kr. pr. stk., 
alt fra Paustian. 

Indbyggede skærme 
i emhætter og køkkenskabe 
vinder frem, og koblet på 
internetværket giver det 
mulighed for både at tjekke 
mails og se tv, mens du snitter 
grønsager. Indbygget skab  
med indsat fladskærm i låge. 
Løsningen kan anvendes med de 
fleste minifladskærmstyper på 
alle skabsvarianter. Tal med dit 
køkkenfirma om en løsning.
Emhætte med indbygget 
fladskærm, 29.396 kr., Siemens, 
forhandles af HTH. 

Find din bærbare stil
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