Søk 15 timers gratis interiørhjelp! Les mer på bonytt.no

Grønt innslag. Det grønne teppet
har samme farge som veggen, og det
grønne feltet lager en sone i det
tredelte rommet. I taket er det spiler i
hvitkalket furu. Lampen er fra Flos, og
sofaen fra Hovden Møbler kan slås ut til
gjesteseng. Expertsenteret i Bø har
bidratt sterkt til prosjektet.

Fra garasje til oase
Man tar husets tomme betonggarasje,
bytter ut porten med vinduer og får interiørarkitekten
til å innrede et etterlengtet oppholdsrom.
Tekst: Siv Kerstin Bakke Foto: Espen Grønli
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utfordringen

«Garasjen står ubrukt mens vi
trenger et ekstra oppholdsrom for hele
familien. Er det mulig å få bygget
noe i betongrommet?»

Integrert garasje

Sissel Kvist Nees

Ubenyttet areale

Bort med porten

inn med store Vindusflater
Ny plan. Garasjerommet ble delt inn i soner. Der porten
hadde vært, ble det vinduer. Tilhøyre holder guttene til ved
biljardbordet, i midten er det tv-sone og ved utsikten står
en god stol for avslapning.

interiørarkitektens løsning

«Ekkoet ljomet mellom betongen. Med trespiler og tekstiler ble
lyden dempet i rommet, og familien fikk et lunt rom.»

Interiørarkitekt MNIL
Bernt A. Pedersen

– Utgangspunktet var en lang og smal garasje med to smale vinduer samt betongulv og vegger. Hva tenkte
du første gang du så rommet?
– Å dele det inn i soner, og jeg startet med å lage en portal midt i rommet. Furuspilene i taket og på veggene er
med på å bedre akustikken og dempe betongveggene.. Opprinnelig tenkte jeg på vegg til vegg-teppe, men fant
ut at det ble for mye, og det ble derfor et flosset teppe i midtsonen. Jeg lot den ene endeveggen få hvite gardiner
som også demper lyden, dessuten er hvit en god farge til rommet.
– Rommet fikk også grønne elementer, hvorfor denne fargen?
– Jeg ville få inn sommerfølelsen, det grønne innslaget er alfa omega i interiøret. Utfordringen var å finne et grønt
teppe i riktig farge slik at veggen og gulvet blir en stripet helhet. Jeg fant teppefargen på NCS-viften, og det ble
spesialbestilt. For å dempe inntrykket av det ene lange, smale vinduet, malte jeg veggfargen til midt på vinduet.
Det bryter flaten og skaper en fin effekt i rommet. Det er en fordel at vinduet ikke har lister når det males på denne
måten.
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slik ble det

Demper støy
Tekstilene på
veggen ved guttenes
biljardbord er støy
dempende. Trespiler
i taket bidrar også til
å dempe lyd. Bordet
Kleppe kan skyves i
hverandre til ett bord.

Stjernehimmel
Over biljardbordet
er det montert
en nedsenket
stjernehimmel med
ulike fargelys, alt
etter den stemningen
familien ønsker. Den
svevende himmelen er
fra Bø Installasjon.

Trespiler myker opp
På veggen og i taket
i den grønne sonen
er det hvitmattede
trespiler. Puff fra
Ygg & Lyng. Hyller
fra Ikea. Grønt
teppe Touchan-T,
farge Loft 6559, fra
Prosjektgulv.

Den grønne fargen på
veggen harmonerer
med det grønne
teppet. Fargekode
S 3050-G40Y.

Frekke farger

«Vi har fått gjesterom, aktivitetsrom og
hvilerom i ett for liten og stor. Nå er det så
koselig at det er stor rift om å være her.»
Sissel Kvist Nees og Olav Haugerud (12)
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Komfortsone. Spinnaker-stol i
skinn fra Hjellgjerde er plassert ved
vinduene der den tidligere
garasjeporten var. Hyller fra Ikea og
hvite liftgardiner fra Til Heimen i Bø.

Inn med vinduer

Lyse omgivelser

Dette kostet forvandlingen:
Varmekabler
Teppe/møbler
Lampe
Liftgardiner
Stjernehimmel
Gulv/maling
Biljard
Snekkerarbeid
Murerarbeid

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Totalt

kr 154 000
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30 000
30 000
6 500
16 000
24 000
18 500
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18 000
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