Vinn

interiørhjelp!

Send oss bilder som viser
hvordan du har det i dag, og fortell
oss hva du ønsker hjelp til.

interiorarkitekthjelp@egmonthm.no
Blir du trukket ut, får du

15 timers hjelp
av vår interiørarkitekt.
Les mer på bonytt.no

etter
Likt, men ulikt.
Vi skimter konturene av rommet
il bildet til høyre,
men hver eneste
overflate er gjort
helt på nytt.

Høyt hevet
hemmelig hule
I oppussingsobjektet på Bekkestua forvandlet vår
interiørarkitekt et stusselig og nedslitt loftsrom til et
funksjonelt og fristende barnerom.
Tekst: Maria Aarli-Grøndalen Foto: Espen Grønli
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utfordringen

– Vi ønsker oss et lekent, men ikke for søtt barnerom
som vil oppleves spennende også når barna vokser til.

før
Stor jobb. Bakveggen ble
flyttet et stykke fremover
mot døren for å gi større
plass til badet som ligger
bak. På dette rommet ble
himlingen hevet, men på
badet ble den lave himlingen beholdt, slik at hemsen
er stor nok til å romme en
madrass lang nok til at en
voksen person kan sove på
den. På barnerommet ble
så veggene malt, gulvet ble
lagt på nytt og også dør og
vindu ble skiftet ut, i tillegg
til utsmykningen du får se i
denne reportasjen.

interiørarkitektens løsning

– Ved å løfte himlingen ble det plass til hems. Romfølelsen
fremheves ved hjelp av lyse omgivelser mot en fargesterk tapet.

Interiørarkitekt MNIL
Bernt A. Pedersen
Opplevelsesdesign.no.

Hvilke grep fungerer i din erfaring godt på barnerom?
– Når barna er så små at de ikke selv kan artikulere hva de ønsker, må vi voksne velge løsninger for
dem. En hems er populært i alle aldre, og her kan man godt leke seg med valg at stigen opp.
Hva kommer man ikke utenom når man planlegger barnerom?
– Barnerom har alltid stort behov for oppbevaring av leker og klær. Jo mindre rom, desto større behov
for smart oppbevaring hvis man skal klare å holde rommet noenlunde ryddig.
Hva slags farger er det lurt å gå for hvis man ønsker at rommet skal vare lenge?
– Det kan være lurt å tenke litt lenger enn spebarnsfasen når man planlegger fargevalgene. Barn er
vanligvis glade i farger, men det er jo ikke sånn at alle gutter vil ha blått og alle jenter vil ha rosa.
Tapetet her er ikke spesielt beregnet for barnerom, men kan passe både jenter og gutter over tid.

bonytt
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slik ble barnerommet

populær tumleplass

Himlingen ble åpnet
opp og bjelker og tak
ble malt hvite. Å peke
lys oppover fra takbjelkene øker romfølelsen.
Lyslister med LED-lys
er enkle å montere
og gir et godt og mykt
lys, Led striplight kit
i varmhvit, kr 1550,
Elektroimportøren, se
elektroimportoren.no.

En hems er en sikker
vinner på barnerom.
Her er det lagt parkett
i samme sort som på
gulvet nede, ask markant trestav i hvitmattlakket, kr 389 pr kvm
hos Gulvspesialisten.
Når lille Alvin blir
større kan han sove på
madrassen til venstre
her oppe. Lampen
heter Fatboy Edison
The Petit Hvit, kr 554,
royaldesign.no.

øker romfølelsen

ekstra oppbevaring
For å holde rommet
ryddig, er det viktig
med nok oppbevaringsplass. Her er hylleplater
montert over døren. De
runde eskene har Linda
samlet over lengre
tid - endelig fant hun
et sted hvor de passet
inn. Tekstiltapetet er
Khroma Check in i Tasar
Red Cin101. fra Borge.

Tekstiler med mye
farge og mønster frisker opp og er lette å
skifte ut dersom man
blir lei av dem. Linda
har selv sydd de fleste
av putene fra tekstiler
hun har samlet opp
over tid. Stjerneputer,
kr 220 pr. stk., jungelensleker.no.

lekne mønstre

«Vi hadde aldri kommet frem til dette
resultatet uten profesjonell hjelp.»
Linda Melbye med sønnen Alvin
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Et rom å vokse i. Hemstrappen heter Amsterdam, og ble
kjøpt komplett med håndlister og tolv kotelettrinn. Den
kom utført i ubehandlet gran, og kappet til riktig lengde
og dretter malt hvit. Legg merke til trinnenes utforming,
den nærmest ber om å bli klatret i. Under trappen er oppbevaring til leker og i hjørnet en seng som familien hadde
fra før. Sebra gyngehesten er fra jungelensleker.no, og
liftgardinet med UV-filter heter Skydo 6429, farge 020,
Kinnssand, se kinnasand.no. Svingstilolen er Oppo O52
av Stefan Borelius for Blå Station.

effektiv solskjerming

trapp til utfordring

Dette kostet forvandlingen:
Håndverkere, maling, dør og vindu
Belysning
Tapet fra Borge
Hemstrapp Amsterdam/Bauhaus
Tekstiler til puter og gardin
Klesskap og hyller fra Pax/Ikea
Lekeoppbevaring Trofast/ikea
Parkett fra Gulvspesialisten
Teppe 0575490/Ege Carpets
Totalt

kr 60 000
kr 1530
kr 2200
kr 1590
kr 3000
kr 1280
kr 1460
kr 6850
kr 1790
kr 79 700
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