bonytthjelpen hjem til deg

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

Rom for balanse

Her var det plass for forviklingskomedie, et rom og
tre åpninger. En dør mindre og mer veggplass skaper ro i rommet.
Tekst: Siv Kerstin Bakke Foto: Espen Grønli

Hyggekrok. Her var det tidligere dør inn
til stuen. Nå kan beboerne ha spisebord
inn til veggen. Bordet er satt sammen av
bukker og bordplate fra Ikea. Solene er fra
Eames. Hyllene over vinduet er også fra
Ikea. Det er mye lys i rommet og Hanna
har mange grønne planter der, blant annet
vindruer.
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utfordringen

– Vi har et rom med utgang
til hagen. Men planløsning
med flere dører er håpløs.
Tenk om vi kan få laget et
hyggelig og praktisk oppholdsrom i stedet.

dør ut til hagen

Dør inn til stuen

Hanna Wird og Robert Moskowitz

Vegg til liten nytte. Døren inn til
stuen tok plass, bort med den. kjøkkendøren er ved siden av murveggen til høyre.

Opprinnelig plan. Døren til venstre var inn til stuen, det var
også dør til kjøkkenet (øverst) og skyvedører ut til hagen
nederst. Beboerne savnet mer ro i rommet, mer veggplass
og flere praktiske løsninger.

Potensial. Plassen under vinduet kan utnyttes langt bedre.
Glassdør ut til hagen.

Ny plan. Døren inn til stuen ble erstattet av to avlange vinduer
samt hyller over for sårt trengt oppbevaring. Det ble montert ny
dobbelt dør ut til hagen. Med en vegg uten dør ble spisestuen
mer skjermet. Under vinduet til høyre ble det montert skap.

interiørarkitektens løsning

– Vi stengte av døren inn til stuen, dermed åpnet det seg nye
muligheter for plass til oppbevaring og skjermet spisestue.

Interiørarkitekt MNIL
Bernt A. Pedersen

Beboerne ville ha et rom som kunne brukes som oppholdsrom og ikke
et rom med gjennomgangstrafikk, hvordan løste du det?
– Opprinnelig ville beboerne beholde åpningen inn mot stuen, men de innså raskt at den måtte fjernes for å få en rasjonell løsning og stuedøren var da mest åpenbar. I og med at de har spisestuen i
rommet, er døren inn til kjøkkenet helt ideell. Døren ut til hagen er et stort pluss sommertid, og de store glassflatene på denne veggen slipper naturen inn.
Den nye veggen fikk en spesiell vri med vinduer inn til stuen, hvorfor?
– Da vi først gikk til det skrittet å stenge døren, forsøkte jeg å lage en annerledes løsning. De smale
vinduene skaper karakter, de slipper inn lys mellom rommene og beboerne har fremdeles kontakt
med stuen, noe som også er praktisk hvis barna leker der.
Hvorfor ble det mørke fargetoner?
- Rommet hadde flere farger; gull, hvitt og en rosa tømmervegg inn mot kjøkkenet. Jeg vurderte først
helt lyse vegger, men endte opp med hovedfargen i en mørk fargetone for skape mer stemning.
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slik ble det
Lampene med hvit
utside er fra Belid,
modell Lizzii. Den
grønne Apollo er
bestilt hos idelight.
dk Ved å sette ulike
lamper skaper det
hengende stilleben.

originale hyller
Dette er bokhyller
Billy fra Ikea, som
beboerne har kuttet
opp, satt sammen på
nytt og montert dem
horisontalt. Bokser
også fra Ikea.

fin lysklynge

aktuelle farger
De smale hyllene er
ypperlige til bilder
og andre småting.
Hanna hengte
Bernts idéskisser på
veggen med en stående ramme foran.
Veggfargen er NCS S
6005 Y 80 R.

avlangt lysinnslipp

I stedet for dør ble det
vegg med to avlange
vinduer. De bryter opp
veggen og slipper innlys mellom rommene.
Hvite karmer skaper
kontraster mot det
mørke. Downlights fra
Bauhaus.

«Hyllene og de smale vinduene som kom på
veggen der vi hadde dør inn til stuen, er helt
geniale. Vi liker også rommets nye farger.»
Hanna Wird og Robert Moskowitz

198

bonytt

NR 12-14

hjem til deg bonytthjelpen
Oppbevaring og bred hylle. Ved å montere Ikea skap
og benkeplater under vinduet er det plass til etterlengtet
oppbevaring. Hanna lar stiklingene utvikle seg i det lyse
rommet. Til venstre er det montert hyller for sy- og tegnesaker. De smale hyllene er fine til bilder. Den hvite døren er
inn til kjøkkenet.

dekorativ utnyttelse i høyden

vindusplass i fin utførelse

God benkeplass og skap

Dette kostet forvandlingen:
Dobbel glassdør
Lamper, pendler og spotter
2 stoler,
Bordplate + understell
Lister ets
Bokhyller
Håndverkere
Totalt

kr 6000
kr 4000
kr |500
kr
500
kr 2000
kr 1500
kr 25000
kr 46500
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