
Marina R. Lykkesteen

Marina R. Lykkesteen er selvstændig indret  ningsarkitekt. 

Hun driver www.indret.nu der rådgiver indenfor rum, farver 

og belysning til erhverv og private. Hun laver stylist opgaver 

for diverse boligmagasiner, under viser og afholder foredrag. 

Hun skriver fast for FEIN om stil, tenden ser, gode råd og om 

alt det andet, der rør sig indenfor bolig indretning.

SIT DOWN PLEASE ...
Små Stole, plaStikStole, kendte Stole, Sjove Stole, bløde Stole, nye Stole, gyngeStole, læneStole, 
træStole, høje Stole eller blot yndlingSStole … Se et udSnit af StoleSortimentet anno 2013.
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1. Rar gyngestol 

denne eksklusive udgave af rar gyngestolen 
er en limited edition, som kun vil være til salg i 
til og med marts 2013. den har grå skal, sortla-
keret bæring samt meder i mørkbejdset ahorn. 
b: 62,5 cm. d: 69 cm. h: 67 cm. Sædehøjde:  
33 cm. kr. 4.175,- 1000 chairs

2. Easy reader 

Stol eller bibliotek? easy reader er begge dele 
på én gang. trods sit stringente udseende er 
easy reader faktisk en bekvem stol, der har 
plads til cirka 30 bøger. bøgerne placeres i 
rummet under sædet, hvor de dekorativt un-
derstreger stolens funktion som læsemøbel. 

easy reader – på læs, sid og slap af. ganske 
enkelt og meget komfortabel! kr. 11.760,- 
Designdelicatessen

3. Inuit stol 
inuit armor er en skulpturel stol med en høj 
siddekomfort. Selve sædekurven er lakeret 
stål – samlet helt uden svejsninger, hvilket  
giver en virkelig flot finish. benene er massiv 
valnød. Sæde og ryg er betrukket med grøn-
landssæl. det er både fantastisk smukt og me-
get slidstærkt. og fordi man samtidig vil støtte 
de grønlandske fangere. h: 72 cm b: 50 cm  
d: 48 cm. kr. 8.60,- Lopfurniture

4. In between 
den helt uimodståelige in between stol fra 
andtradition, er designet af finskfødte Sami 
kallio og er et møbel med interessante propor-
tioner og høj designværdi. Sami kallio kom-
binerer på smuk vis moderne industri med 
traditionelle håndværksmetoder. navnet in 
between refererer tydeligvis til det interes-
sante ryglæn, formet som en halvmåne, men 
med udskæringer, der afslører rummene imel-
lem. in between laves i bejdset ask eller ege-
træ og står flot kombineret i farver og materialer. 
h: 77 x b: 58 cm x d: 54 cm, siddehøjde: 45 cm. 
kr. 2.795,- &Tradition

5. Stone 
Stol i rustfrit børstet stål med polstret sæde og 
ryg i træ. Stolen er skabt med bløde krumnin-
ger, der gør den behagelig at sidde i. design: 
nissen & gehl, mdd. træsorter: eg, kernebøg, 
ask, sort- eller hvidbejdset ask og valnød.  
kr. 4.833,- Naver Collection

6. Lounge stol 

lækker lounge-udgave fra about a Chair- 
serien. det nye familiemedlem hedder about 
a lounge Chair og fås også i en lavere udgave. 
kan også polstres i læder! prisen er vist med 
remix stof. 90% ny uld (kamgarn), 10% nylon. 
ben i sort. Størrelse: b: 89 x d: 82 x h: 34/102. 
kr. 8.695,- Hay
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annonce
1. Wood base / uden armlæn 
Skal: Solid-farvet polypropylen. base: massiv eg. 
mål: b: 51 x d: 50,5 x h: 46/78, 5 cm. farver: 
Skal: Sort eller hvid. base: Sort eller natur. 
Stabel bare 8 stk sammen. kr. 1399,- Hay

2. J107

funktionelt design, god kvalitet og til en men-
neskelig pris er filosofien bag fdb’s møbelkol-
lektion fra 1950’erne. det er på mange måder 
også filosofien for hay, som har relanceret en 
række stole og borde fra fdb’s møbelkollek-
tion. Stolene er lavet i bøgetræ og kommer i 4 
farver og en naturfarve. fdb udstråler klassisk, 
lækkert design, der matcher den nordiske stil 
rigtig flot. kr. 999,- Hay

3. Spisebordsstol 

glamour er en spisebordsstol med klar trans-
parent sæde og ben i asketræ. dimensioner: 
h: 87,5 cm. d: 52,5 cm. b: 48,5 cm. kr. 1.499,- 
Ilva

4. Bænk 

her i laminat i forskellige farver på krydsfinér 
med sort lædersæde. der er ingen skruer i dette 
modul – det ser derfor visuelt mere enkel  
– mere ’old school’ ud. mål 45 x 160 x 44 cm. 
kr. 6.900,- Design by us
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annonce
1. Surpil

Stel i aluminium – sæderne fås i forskellige  
varianter: aluminium, sortmalet træ, hvidmalet 
træ, lakeret mørkt træ, lakeret lyst træ. kr. 2450,- 
Roomstore

2. Magis – multifarvet stol Flux

magis flux stol er lavet i stål, der er lakeret med 
kraftig polyesterlak, som giver en stærk over-
flade. flux kan både bruges inde- og uden-
dørs, og fås i 5 forskellige farver. designer: 
jerszy Seymour. materiale: Stål. kr. 1.589,- 
Roomstore

3. Mademoiselle gyngestol

designet af ilmari tapiovaara for artek og er en 
grafisk smuk gyngestol! mademoiselle rock-
ing Chair er tegnet af finske tapiovaara tilbage 
i 1956. fås i sortbejdset eller hvidmalet birk. 
mål: h: 96 cm x d: 91 cm x b: 55 cm. Sidde-
højde: 44 cm. kr. 7.730,- Casanova

4. Nyfortolkning

de sjove bold stole med det bløde og indby-
dende udtryk, produceres af moustache, og er 
designet af big-game. Stolene er en nyfortolk-
ning af traditionelle stole i bukket rør. denne 
gang bare i polstrede, bløde, overdimensione-
rede rør, hvilket giver et anderledes moderne 
udtryk, der vil vække opsigt i hjemmet. bold er 
meget komfortabel, takket være den bløde 
polstring, og fås i 6 forskellige farver. kr. 3.695,- 
Designdelicatessen •
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