
Annonce
 Herreværelset 

er tilbage
Der er plaDs til forDybelse og her kan Det ose af manD. herreværelset 

er blevet populært igen og vi sætter fokus på Den maskuline stil. væk er 

Det romantiske sliDt i hviDt – når mænDene tager over, vil De have enkle 

goDe og gerne klassiske møbler, meD et strejf af nyt.

1. Fra Grossman 
Skrivebordet her taler for sig selv – og der er 
endda nye muligehder – prisen er kr. 34.220 
og fås hos Gubi i sort og valnød. 

2. HanG it all knaGerækken 
Blev designet af ægteparret Charles & Ray 
Eames helt tilbage i 1953. Den skjulte dagsor-
den var at de ønskede at opmuntre børn til at 
hænge alle deres ting op. Den er kendt med 
sine farvede knopper – nu er den i en ny ud-
gave, hvor den får en helt anden karakter. Sort 
med valnød. Kr. 2.204,- Paustian

3. tembo lounGe
Stolen’s navn er swahili og betyder elefant. 
Det er en moderne øreklapstol, hvor man kan 
sætte sig i sit ’eget rum’ i rummet. Designerne er 
Noergaard & Kechaya og prisen er kr. 9.999,-.
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marina r. lykkesteen 

Marina R. Lykkesteen er selvstændig indret
 ningsarkitekt. Hun driver www.indret.nu 
der rådgiver indenfor rum, farver og be
lysning 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.
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unoform.dk

Se hvorfor et 
uno form køkken 
holder i årtier…

Længe leve originalerne
Nogle idéer holder længere end andre. De sætter varige spor og bliver en signatur for deres tid. Gennem 
generationer. Uden leflen for modeluner og flygtige trends. Fordi de er gjort af det særlige stof, der skaber 
en klassiker. Det var præcis sådan en idé, Arne Munch fik, da han i 1968 satte sig med et stykke millimeter-
papir og tegnede Danmarks første formkøkken. En visionær idé om en kube. En form. Om en ny og større 
fleksibilitet. Om en kompromisløs kvalitet. Og om en enkel og tidløs linje, der ved at have holdt sig på toppen 
i mere end 40 år er en smuk eksponent for begrebet bæredygtigt design. Det originale.

dk_FEIN1_210x297_april.indd   1 15-03-2012   13:45:30

4. a110 Pendel
Lampen er lavet i sortmalet aluminium med en messing kant 
foroven og forneden. Pris: kr. 2.470,-. Designer: Alvar Aalto, 
1952. Lampen, som også kaldes ’The Hand Grenate’ er en af 
Alvar Aaltos mange klassikere. Den fås i helt sort uden mes-
sing kant, samt i hvid med og uden messing kant. Fra Artek. 

5. libri reolen
Er enkel og genial og kræver ingen montering. Den er nem at 
rykke rundt. Libri reolen fra svenske Swedese er en super 
funky reol, der kan stå alene, lænet op ad en væg eller flere 
sammen – lænet op ad hinanden. Libri er i lasurlakeret ask og 
findes i både sort og hvid. Mål: H:227 cm x B:38 cm x D:30 cm. 
Kr. 5.600,-. 1000 chairs.

6. i den mandiGe version 
Arne Jacobsen designede Ægget™ til lobby- og receptions-
områderne i Royal Hotel i København. Opgaven med at de-
signe alle elementer i hotelbygningen foruden møblerne gav 
Jacobsens en enestående mulighed for at omsætte sine teo-
rier om integreret design og arkitektur til praksis. Ægget er en 
af triumferne i Jacobsens totaldesign – en skulpturel kontrast 
til bygningens næsten udelukkende vandrette og lodrette 
overflader. Ægget udsprang af en ny teknik, som Jacobsen 
var den første til at bruge: en stærk indre skal af skum under 
polstringen. Ligesom en billedhugger bestræbte Jacobsen sig 
på at skabe en perfekt form i ler til skallen hjemme i sin garage. 
Kampagnepris med FAME stof kr. 25.000. Findes i 14 farver. 
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7. barboy
Er et mobilt opbevaringsmøbel produceret i formspændt træ 
og består af fire cylindriske dele. To af de elementer kan svin-
ges ud til at fungere som borde. Verner Panton designede Bar 
Boy i 1963, da han boede i Basel, Schweiz. I denne periode 
var Panton især interesseret i at designe møbler, der tillod 
større fleksibilitet i indretningen, og han monterede ofte sine 
designs med hjul. Højde: 72,5 cm. Diameter: 38 cm. Form-
spændt træ ved vendbar bund i sort og hvid. Fås som hvid-
malet eller sortmalet. Pris: Kr. 7.895,00

8. Pude med FotoPrint – aF bøGer 
Findes i to str. 40 x 100 cm eller 40 x 70 cm. Fra Louise Roe.

9. sPisestol
Ottawa stol, fås i forskellige stof- og lædertyper. Som vist, 
lysegråt filt/græsgrøn, 2.808,-. Fra 2.595,- BOCONCEPT 
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