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Sæber fuld af velduftende referencer
Smukke og velduftende sæber kan både pryde badeværelset eller opfylde 
opgaven som en oplagt vært el. værtindegave. Gå på opdagelse i alle varianterne 
fx her ”Solbærsorbet”, ”Drømmefragmenter” og ”Dans på roser”. 
Den sorte gaveæske indeholder de 3 spændende sæber fra den nordjyske 
sæbefabrik og leveres i en dekorativ gaveæske á 110 kr. 
www.badeanstalten.dk 

Cirkelglad belysning i 
tidens hotteste materialer
Vi kommer fortsat ikke uden om 
messing og marmor og her sam-
spiller de 2 elementer på allerbedste 
vis. Et design der vil gøre sig i det 
trendy baderum som en dekorativ 
vægdetalje, lampen Stone wall light 
er designet af Tom Dixon og i serien 
findes også en pendelmodel. 
Nærmeste forhandler og pris 
oplysninger via 
www.roomstore.dk 

Birgit Tarp er indretningsekspert, foredragsholder, konceptudvikler 
og indehaver af sit designstudio Design Circus i Nordhavn.
Referencelisten tæller alt fra både virksomheder, butikker, interiør-
magasiner,messer til private kundeopgaver, mens livsstilsbranchens 
brandsogså booker kreative projekter og visuelle “numre”.
Læs mere om Design Circus og få ideer hos www.designcircus.dk 
www.designcircusblog.dk og på  instagram: design_circus

Geometriske striber på gulvet.
En unik 8 kantet form kendetegner tæppet, som kan
bruges i alle boligens mangeartet rum – herunder
badeværelset.
Den lidt langhåret stribeeffekt gengiver et diskret 
mønsterher i hvid, men tæppet føres også i violet og grøn
blandt andet. Navnet på tæppet er Path og er udført i
80% uld og 20% bomuld. Mål 200 x 200 cm.
Vejl. Pris: 5.160 kr.
www.novelcm.com 

Kulfarvede økologiske håndklæder
Afslut badet med bløde tekstiler på huden i en økologisk kvalitet, der kun 
forkæler både miljøet og kroppen. Håndklæderne er vævet i en harmonisk tofar-
vet kombination af 35% viskose (bambus) og 65% økologisk bomuld, de leveres 
i en æske bestående af 2 stk. i str. 50x100 cm. og 2 stk. i str. 75x135 cm. 
Vejl. Pris:  799 kr. 
www.vipp.com

Den gyldne bærer til det private rum 
Den super minimalistiske reol i en gylden kobber-
brune klædelige farve til både den lyse og mere
dunkle rumindretning, er et nummer leveret fra den
dansk-svenske duo bag Friends and Founders.
Reolen vil være oplagt som et fritstående møbel 
i det større baderum, hvor faste moduler ikke 
behøver varetage bl.a. håndklædeopbevaringen.
Den viste model måler 1150x800x400 cm.
Vejl. Pris: 6.900 kr.
www.friendsandfonders.com

Geometrisk lille fuldtræffer
Det smukke geometriske hvidlakeret spejl 
Petite er seneste spejl af serien som Novel 
Cabinet Makers har kreeret med stor suc-
ces. Metal og facetslebet glas er kernen og 
ikke mindst det geometriske tydelige form-
sprog. Spejlet måler 20x21x11 cm. 
Vejl. Pris: 750 kr. 
www.novelcm.com

Lågkrukke med karakter
Rosa toner til blødt hvid, hvor den sid-
stnævnte er kommet i sortiment hos
Lyngby Porcelæn. Den lille krukke
Chapeau er både dekorativ opbevar-
ing og sanselig legende i sin særlige 
form – smuk alene eller i en gruppe.
Lågkrukken måler Ø 16 cm.
Vejl. pris: 499 kr. 
www.lyngbyporcelain.com

D E S I G N  N Y H E D E R

Mens vi drømmer om foråret, kan vi fint starte med en 
genopfriskning og visuel udluftning på badeværelset. 
Lad det gerne ske med fokus på de mere feminine anstrøg. 
Geometri links, organske, slanke flader kombineret med 
sarte pudder og gyldne farver er uomtvistelige dette forår. 
Samtidig rocker og rykker økologiske tekstiler, velduft og 
vovede trendy lamper også ind på boligens hitliste. 
Se med her, måske du også får nye forårsfornemmelser. 

Badet i 
pudderet 
geometri 

DET NØGNE UR
Det smukke væg ur Less taler næsten helt for 
sig selv med sine slanke ben og manglende 
tal, formår det næsten at sætte tiden i stå på 
sin helt egen usynlige måde. Uret er designet 
af den talentfulde designer Millia Seyppel. 
Uret måler Ø 8,6 cm. længde 26 cm.  
Vejl. Pris: 1.200 kr. 
www.beaumarche.dk

Limited vintage 
tapet forkælelse
Nostalgia tapetkollek-
tionen fokuserer
på mønstre og flora i 
de bohemiske interiører.
En tapetkollektion, 
der perfekt matcher det 
femnine rosafarvede 
baderum. 
Tapetet fås kun i et 
begrænset antal. 
Vejl. pris: 500 kr. pr. 
rulle á 10 meter.
www.retrovilla.dk
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Fokus på køkken og 
spisestue ingredienser

2 i én – knivstol 
og kombineret 
bordkortsholder.
Den nye knivstols- og bord-
kortsholder fra Raumgestalt 
hedder Søren og et sæt 
indeholder servering til 12 
personer. Objektet føres i 
ubehandlet eg og der med-
følger bordkort. 
Vejl. pris: 349 kr. til 6 personer 
og 499 kr. til 12 personer.
Forhandler oplyses hos 
www.nicolajengros.dk

Hummeren på køkken menuen
Skønne røde afdæmpede farver og et portræt af en smagfuld spise, er 
hvad plakatnyheden fra Vissevasse rummer det kommende forår. En 
oplagt måde at tilføje forårskulør og lidt humør til køkkenindretningen på. 
Sådan en krabat vejer ca. 600 gram men i denne papirversion er hum-
meren blot trykt på 170 grams MultiArt miljøvenligt papir. Den største 
plakatstørrelse er på 70 x100 cm. Vejl. pris: 595 kr. www.vissevasse.dk 

Den nye sæson er skudt igang  og lysten til at forny jeres køkken står måske øverst på ønskesedlen. 
Mindre effekter kan også løfte køkkenindretningen og spisestuen visuelt op. Lad blikket falde på mulighederne for 
fornyet belysning, lækre spisestole, en farverig plakat, et feinschmecker spisebord, en lille trolley eller blot accesso-

ries til bordets servering. Greb inspirationen i et udbud der er mere mangfoldigt i stil og tone end længe set. 
Velbekomme, og nyd forårets spæde spirer. 

Bauhaus trolley i 
en ny dansk version
Oplagt til en lille mobil servering 
el. som et ekstra elegant sidebord 
i køkkenet designet af Kristina 
Dam, med inspiration hentet fra 
den indflydelsesrige tyske Bau-
haus bevægelse.  Udtrykket er 
rent og grafisk med lakeret metal 
i enten sort eller hvid ramme og 
diskrete hjul, den øverste hylde 
er i glas og den nederste udført 
i metal. 
Vejl. pris: 3.600 kr. 
www.kristinadam.dk  

Feinschmecker spisebordet
Masser af attitude og absolut klasse udståler dette nye spisebord Rén, som er designet af den 
danske duo Space Copenhagen for Stellar Works. Bordet er udført i røget eg og spektakulært 
i sit design, som en oplagt kontrast til det minimalistiske nordiske design. 
Bordet føres i 3 størrelsesmæssige varianter. Forhandles hos www.roam.dk 

Elegant kogebog- og skærebrætsholder
Et nyt must have objekt i køkkenet er netop  lanceret 
af det tyske designfirma Raumgestalt, som også 
tidligere med stor succes har sat de karakteristiske 
skærebrætter i røget eg i produktion. Holderen kan 
fint stå - både funktionelt og dekorativt på bordet og 
holde styr på både skærebrædder og kogebøgerne. 
Messingholderen måler 13 x 15 x 20 cm.
Vejl. pris: 299 kr. i stål og 699 kr. i messing.  
Forhandler oplyses hos 
www.nicolajengros.dk  

Birgit Tarp er designer, indretningsekspert, foredragsholder 
og konceptudvikler i sit designstudio Design Circus. 
Referencelisten tæller både virksomheder, interiørmagasiner 
og private kunder, mens livsstilsbranchens brands også 
booker designs og visuelle “numre”. 
www.designcircus.dk / www.designcircusblog.dk

Belysning i krydsfeltet mellem japansk 
og dansk minimalisme
Den nydesignet pendel Bright Moon skabt af Jonas Højgaard matcher perfekt 
den minimalistiske køkkenindretning, der tåler et geometrisk twist og et elegant 
materialemix. Pendlen er udført i hvidt frosset glas, pulverlakeret aluminium og 
afsluttes med en messing top. Lampen måler H 24 cm Ø 30 cm. 
Vejl. pris: 2.800 kr. www.nordictales.com

Dekorativ finér 
spisebordsstol
Det skandinaviske møder global 
dekandence i denne spisebords-
stol navngivet  Y5, som er form-
givet af Sami Kallio og lanceres i 
møbelbutikkerne fra april 2016. 
Stolene har netop været udstillet 
på Tändstickspalatset i Sverige. 
Stolene føres i birk, sortbejdset 
alm og lys ask eller olieret eg.   
Vejl. pris fra 2.490 kr. 
www.hansk.se

Egetræs bakker med afrundethed
Skab orden med de nye visuelt bløde Astro bakker, der findes i 5 størrelsesmæssige varianter. 
De kan bruges samlet, stakkes og benyttes selvstændigt. Navnet henviser til design-
erens inspiration til universet og dens orden i kaos. Bakkerne kan bruges til alle serverings- 
eller mindre opbevaringsbehov, du måtte have. Designet af Nestor Campos. 
Vejl. pris fra 99 til 399 kr. 
Forhandler oplyses hos www.normann-copenhagen.com 

Elegant spisestol med salon referencer
Blødeste komfort, mulighed for armlæn og kort eller langt rygstykke. Mulighederne er mange-
foldige i den nye møbelkollektion Utility fra designbrandet Stellar Works. De viste stole er 
designet af Neri & Hu. Møblerne er flotte til både spiseborde med detaljer eller helt rene 
borde, det vigtigste er at materialerne mellem spisestolene og spisebordet matcher hinanden. 
Stolene føres i flere træsorter og varierede polstertyper. 
Forhandles hos www.roam.dk

Tjekkede long drinks glas
Enkle og helst fyldte long drinks glas 
der følges parvis ad… kan give spise-
bordet den reneste lykke. Glassene 
er oplagt også til æble eller andre af 
forårets lækre frugtdesserter. Glasset 
rummer 45 centiliter H 13,6 cm og 
Ø 8 cm. de kan maskinopvaskes, men
holder sig længere ved håndvask.
Vejl. pris: 299 kr. for 2 glas.
Forhandler oplyses hos
www.normann-copenhagen.com
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Den moderne terrasse… 
rummer både gennemtænkt design med referencer til både det historiske, det enkle og det superbløde.

Lad varianter i materialer og formsprog mødes på terrassen, så bløder de hinanden op og gøres
langt mere interessante, end når det rå kun møder råt, og det organiske gentages. 

Skab helhed ved at mixe de forskellige virkemidler med fokus på, hvad der skal fylde mest – i al sin visuelle pragt. 
Er det belysningen eller farverne på uderumsmøblerne, der skal have opmærksomheden? 

Der er mange veje at gå med flere muligheder på markedet end nogensinde. 
God fornøjelse med det længe savnede uderumsliv, som jeg håber vil være et givtigt helle for dig.

Mærk suset fra en majestætisk pavillion
Med den danske sommer, kan det være hensigtsmæssigt at kunne søge 
læ og afskærmning. Dette løses elegant med et samtidigt lidt eksotisk 
og næsten majestætisk præg. Denne sølvfarvede pavillion kaldet Axmin-
ster, er en del af Cane-Line´s nye kollektion. Pavillionen måler i bredden 
426 cm, højden 287 cm og i dybden 300 cm. Vejl. pris: 31.999 kr. 
www.cane-line.com

Plantestationer til 
alle dine spirer
Der er ikke noget som at 
lykkedes med nye plantespirer 
og andet grønt, der senere vil 
klæde haven eller terrassens 
bed. Det nye plantebord Spira 
giver dig rammen for en lille 
plantestation, med dens rusikke 
metal overflade, funktionelle 
hylde samt træben, vil den kunne 
begå sig i al slags vejr. 
Mål: B426 cm x H287 cm x 
D 300 cm. Til dine spirer føres 
glasburet Green House som 
måler B39 cm x H37,5 cm x 
D52 cm. Vejl. pris: 2.495 kr. 
Begge er designet af Mia 
Lagerman for Skagerak. 
Spira plantebordet koster 7.995 kr. 
www.skagerak.dk

Metaltrådsplanteholdere, der kan skabe zoner
Cibele er en moderne planteholder, som er opkaldt efter naturens gudinde. 
Det stringente design kombineret med de organiske planters levende udtryk 
skaber flot harmoni. Brug planteholderen både inde og ude. 
Fås i forskellige størrelser. Designet af danske OK Design.
Vejl. pris:  fra 300 - 400 kr. pr. stk. 
www.designdelicatessen.dk

Vores bænk…. 
er elegant i år.
Our bench er et sofistikeret 
design rundet af slanke 
trådmønstre i et ellers rent 
udtryk men med svungne 
detaljer inspireret af hen-
gangne tider. Bænken 
kan tilføjes kollektionens 
hynde og føres i farverne 
kobber brun, hvid, sort og 
grå designet af Ida Linea 
Hildebrand for Friends and 
Founders. 
Vejl. pris: ca. 9.000 kr. 
www.friendsfounders.com

Hæklet og ekstra blødt… 
udemøbel. 
I forbindelse med én af mine 
privat leverede indretninger har 
jeg fundet Cane-Lines puf gan-
ske anvendelig men samtidig 
også hyggelig og fleksibel, når 
terrasser skal møbleres. Den er 
både attraktiv som  en ekstra 
siddeplads samt formidabel at 
lægge benene på, den er udført i 
et slidstærkt og hold- og vaskbart 
materiale. I baggrunden set én af 
cane-Line´s loungeborde.  
Mål: B55 cm x H35 cm x D55 cm. 
Vejl. pris: 2.099 kr. 
www.luxoliving.dk

Lysende uderumsperler.
Enkle og skulpturelle lysende cirkler som uderumsbelysning. Væglamperne matcher både den 
moderne og mere klassiske arkitektur og er del af den prisvindende nyhed fra Light Point. 
De viste modeller er udført i aluminium men findes i varierede farver og alle i 4 størrelser. 
Her er de 3 mindste præsenteret i den sort lakeret udgave. 
Lamperne hedder SOHO W1, SOHO W2, SOHO W3 og findes i målene 44 x 120 mm, 
60 x 200 mm. og 76 x 300 mm. Vejl. pris: 1.495 -3.295 kr.
www.light-point.eu

Upcycling af historiske 
plankeborde
Her er en mulighed for at investere i et 
plankebord udført af gammelt Azobétræ 
hentet fra nedlagte danske færgehavne, 
hvor genanvendelse af det stærke og tunge 
bolværk, der gennem et halvt århundrede har 
taget imod hårde knubs fra færgerne hver 
gang de har lagt til kaj. Gennem tiden har 
træet modstået meget og skabt sin helt egen 
struktur, dette giver træet historie og sjæl. 
Der er aldrig to stykker træ, som er ens. 
Det kaldes upcycling, fordi træet stadig gem-
mer en stor værdi og er verificeret i forhold 
til, at det kun indeholder naturlig olie. Alle 
THORS møbler bliver fremstillet på bestilling 
af genanvendt træ fra Knudshoved havn. 
Træet er verificeret og indeholder kun 
naturlig olie. 
Priser og bestilling efter mål og ønsker hos 
www.thors-design.dk

Stram retro minimalisme til den moderne terrasse 
Med elegante rene linjer i stål og 7 farvevarianter i smukke tekstiler er der mangfoldige 
muligheder for at mixe og matche en klassisk eller en ganske farverig terrasse. 
Forkæl din terrasse med Verner Panton´s  Bachelorstol, som blev designet tilbage i 1955. 
Loungestolen og tilhørende taburet produceres i dag af Montana. 
Mål: B52 x D73,5 x H33 cm. Vejl. pris: 2.646 kr. www.paustian.dk

Håndlavet kurv til udeserveringen 
Den stribede kurv gør borddækningen grafisk og moderne med 
sine stribeffekter. I serien findes også en lidt større model, kurven 
kan bruges til mange formål både ude og inde. 
Kurven er navngivet Motus og er udført i sortlakeret rattan og 
designet af AYTM, den måler H9,5 cm x D26 cm. 
Vejl. pris: 599 kr. 
www.aytm.com

Prisvindende 360 graders 
fleksibel parasol
En lille solparasol revolution i et supermoderne udtryk. 
Nenúfar parasolen har høstet interntional hæder fra 
bl.a. fra det respekterede interiørmagasin Wallpaper. 
Designet er skabt af den spanske tegnestue Yonoh 
som har anvendt seneste high-tech aluminium og 
tekstil fra Batyline og designet er gennemtænkt og 
kan justeres hele 360 grader. Vejl. pris: ca.16.000 kr. 
Kontakt Samoa Design for nærmere forhandlerinfo.  
www.samoadesign.com

Birgit Tarp er indretningsekspert, foredragsholder, konceptudvikler 
og indehaver af sit designstudio Design Circus i Nordhavn.
Referencelisten tæller alt fra både virksomheder, butikker, 
interiørmagasiner, messer til private kundeopgaver, mens livss-
tilsbranchens brands også booker kreative projekter og visuelle 
“numre”. Læs mere om Design Circus og få ideer hos 
www.designcircus.dk, www.designcircusblog.dk og på  
instagram: design_circus
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a indretnings-
designeren, kon-
ceptudvikleren og 
designstudioin-
dehaveren Birgit 
Tarp sammen med 
familien var i gang 
med at renovere 

deres private køkken i Gentofte villaen 
fra 1926 - var mulighederne talrige. 
Hvis har du set nogle af hendes faste 
interiørartikler omkring designnyheder 

ET MODERNE PRIVAT OG RENSKÅRET KØKKEN

- er jongleret på plads hos Liebhaverboligens egen indretningsekspert.

K Ø K K E N R E P O R T A G E

og inspiration til boligindretning her 
hos os i Liebhaverboligen, så ved du at 
der altid er mange interessante nyheder 
og ideer i luften i hendes Design Circus 
manege.

Hvad vælger designeksperten, når hun 
skal modernisere sit eget hjem?
Selvom man arbejder professionelt med 
design og indretning, kan løsningen 
være en del vanskeligere at nå frem 
til, når det kommer så nært på som sin 
private bolig. Da det samtidigt også var 
vigtigt at få løsningen tilpasset famil-
iens behov blev køkkenterrænet grun-
digt sonderet.  Valget faldt dog hurtigt 
på Multiforms Form2-kollektion, model 
LK i sortbejdset egetræ. ”Fronternes 
synlige træstruktur bidrager med den 
unikke fornemmelse af det organiske 
ægte egetræsmateriale og indikerer 
samtidig kompetent snedkerhånd-
værk” forklarer Birgit Tarp, der dagligt 
beskæftiger sig med indretning, design 
og kreativ udvikling for virksomheder 
og private kunder.

Balancekunsten, der gør forskellen.
Når et køkken skal skabes og skræd-
dersyes til en bolig, så forpligter det at 
tænke langsigtet da der ofte er tale om 
en af de større investeringer i boligen, 
pointerer Birgit Tarp. Det er samtidig 
også et af de mest brugte rum, ikke 
mindst privat hos indretnings-
eksperten, hvor husets to døtre elsker 
at udfolde sig sammen og enkeltvis i 
gastronomiens kunst.  Netop derfor 
er funktionaliteten i køkkenets design 
også essentiel. Med sigtet på en indret-
ning, en stil og et udtryk med ønsket 
om en længere levetid, så skal det hele 
gerne på en eller anden vis matche 
den øvrige arkitektur, i dette tilfælde 
en ældre villa med fine detaljer såsom 
ekstra høje sprossevinduer. Hertil blev 
der også ihærdigt drøftet hvor åben 
eller lukket køkkenafdelingen skulle 
være, med de varierede fordele og 
ulemper der kommer på tale ved disse 
overvejelser. Dog er familien meget til-
fredse for den valgte beslutning om en 
halvmur, der dels lukker af og skjuler 
køkkenarbejdsbordet fra spisestuen - 
som er placeret parallelt med køkkenet. 
Men samtidig nyder de at kunne være 
sammen uanfægtet om man er placeret i 

køkkenet, i spisestuen el. den åbne stue 
i forlængelse af sidstnævnte. 

Med rækken af sprossevinduer i toppen 
af vægåbningen mod køkkenet afsluttes 
overgangen helt enkelt. Glasrammerne 
falder naturligt ind i villaens øvrige 
arkitektur og vinduesstil. Balancen 
er også i fokus vedr. bordpladen, som 
er valgt til at falde i ét med den sorte 
træbejdset egetræsfront og består af 
naturgranitten Nero Assoluto, som 
oveni købet er supernem at vedlige-
holde. Udtrykket er rent og skulpturelt 
hele vejen rundt og fastholdt af den 
underlimet vask og sorte kogeplade. 

Køkkenet betragtes som et møbel.
Med den etablerede halvmur er der 
samtidigt direkte view fra spisestuen og 
ind på køkkenvæggen, hvor emhætten 
af samme årsag er beklædt med mar-
morlignende italienske keramikfliser 
fra Flisegalleriet, der danner en ensartet 
flade fra bordtop til loftet. Højskabene 
mod vinduet rummer køleskab, inte-
greret kaffemaskine og ovn med en ren 
mat hvid grebsløs front hvilket result-
erer i et minimalistisk møbellook, der 
giver visuel plads til husets byggestil og 
øvrige detaljer – ikke mindst betragtet 
fra spisestuen. 

Detaljerne helt ned i køkkenskufferne. 
Alle skuffer, der i øvrigt er håndlavet og 
tappet sammen med svalehalezinkning, 
har sider fremstillet af håndsorteret 
ahorn. Som sikring af en ensartethed i 
overfladerne er låge- og skuffefronterne 
beklædt med et 3 mm tyndt finérlag i 
sortbejdset europæisk eg. 

Personlighed med en helstøbt 
belysningsløsning.
Indretningsdesigneren elsker generelt 
belysning, de varierede muligheder 
og de altid nye designs, der er med 
til at gøde markedet for unikke sam-
menspil. Kunsten er at finde den helt 
rette løsning, hvor både æstetikken og 
funktionaliteten spiller maksimalt i 
indretningen, forklarer hun dedikeret. 
Belysningen er en vigtig ingrediens, 
nærmest en perle i indretningen, der 
bør stråle i lighed med møblerne og 
materialerne. Det vanskelige ligger i 
at få lamperne til at matche hinanden, 
vælge hvilken der skal have hovedpri-
oriteten og hvilke der på bedste vis skal 
spille anden violin i indretningen. 

Minimalistisk, stringent og grafisk skarpt. 

Form2 køkkenet fra Multiform matcher på bedste 

vis den 90 årlige arkitektur. Køkkenets fronter er 

sortbejdset egefinér med en fortløbende åretegning, 

som bibringer en organisk fornemmelse og som 

samtidig understreger det horisontale look i det 

sort-hvide køkken. 

A F  B I R G I T  T A R P  l  F O T O :  J O A C H I M  W I C H M A N N  l  I N D R E T N I N G  +  S T Y L I N G :  D E S I G N  C I R C U S  l  K Ø K K E N :  M U L T I F O R M

Birgit Tarp valgte at løse udfordringen 
i de to parallelle åbne rum ved at lade 
nærmest designmæssige usynlige Lotis 
spots fra Luceplan give basisbeslysning-
en til køkkenet, der på bedste vis er 

D

suppleret af de matte sorte rørpendler 
Austere fra Trizo21. Ialt 4 på en lige 
række der er dæmpbare, og gengiver 
en helstøbt scenarisk belysning over 
køkkenets centrale arbejdsplads. Mens 
spisebordet ved siden af køkkenets 
halvmur er besmykket med et par af de 
nye Aballs rundet af messing detaljer 
og runde lysende glaskugler designet 
af Jamie Hayon i 2015. Disse iøjnefal-
dende pendler er ligeledes dæmpbare 
og giver en funktionel belysningsflade 
samtidig med, at de er yderst dekorative 
og binder både historien fra villaens 90 
årlige oprindelse og den moderne nutid 
helstøbt sammen. 

Der er visuel og rummelig forbindelse ind til 

spisestuen, og derfor er fronterne tilpasset 

dette særlige view – ind og ud fra køkkenet til 

spisestuen. 

I spisestuen er denne fulde opmærksomhed 

rettet mod de 2 messingbeklædte glaspendler 

fra Parachilna sammen med den minimalistiske 

møblering fra MDF Italia og Gubi kombineret 

med det oileret sildebensparket gulv.

Fra spisestuen ses kun 2 hvide 

højskabe, rækken af sprosse-

vinduer og den enkle marmor-

beklædte flisevæg, der skaber 

et harmonisk udtryk. 

Foto: Irina Boersma
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Vellykket dagdrømmersofa komposition
Quilt og lyst træstel er en vellykket komposition, som er tryllet frem af den 
danske, vidtfavnende designer Charlotte Høncke, som har tegnet KK Daybed. 
Daybeden fås også uden ryghynder og med en enkelt siddehynde, mens resten 
af daybeden i så fald kan bruges som sidebord. 
Afhængigt af antal hynder og polster er vejl. pris: fra 12.000-24.000 kr. 
www.byklipklap.dk

Lysende håndlavede 
glaskupler
De store gulvlamper med gløde-
pærer og kork el. træsokkel giver 
en særlig glød gennem de røg-
farvede gigantstore glastoppe, som 
glødepæreren stikker op af fra en 
kobber el. spejlbund. Alle detaljer er 
gennemført af designeren Kirsten 
Storesund, som har døbt lampen 
Milovat Lamp. Vejl. pris: 16.000 kr. 
www.kirstenstoresund.no

Birgit Tarp er designer, indretningsekspert, foredragsholder 
og konceptudvikler i sit designstudio Design Circus. 
Referencelisten tæller både virksomheder, interiørmagasiner 
og private kunder, mens livsstilsbranchens brands også 
booker designs og visuelle “numre”. 
www.designcircus.dk / www.designcircusblog.dk

Tandhjulslysestager i 3 hotte metalfarver
Gear lysestagerne findes i to varianter – de kan deles i 2 stykker og bruges samlet 
eller individuelt, de føres i tre stærke farver nemlig guld, kold grå og grafit guld. 
De er født af inspirationen fra et københavnsk museumsbesøg og designet af Rikke 
Frost for New Works. Lysestagerne måler H: 75 x Ø: 90 mm H: 110 x Ø: 58 mm. 
Vejl. pris: 300 kr. 
www.newworks.dk

Japansk inspireret papirslampe med hyggefaktor
Moon er en simpel og mobil grandiøs gulvlampe designet af Lars Vejen for JensenPlus. 
I midten af lampen bringes lyskilden via en opal globepære, og det læderomviklede greb gør 
det til en luksusoplevelse at flytte lampen, som både fås som gulv- og bordmodel. Lampen 
er udført i 4 mm sortlakeret stel, og skærmen er en papirstruktur. Den viste gulvlampe måler 
40x130 cm. Vejl. pris: 4.390 kr. www.jensenplus.dk 

Unikke bæredygtige glasvaser
Disse smukke og helt unikke funklende glasvaser er i 100% bæredygtigt 
design, genbrugt af thermoflasker. Størrelser og formerne er varierede, men 
alle vaser er udstyret med en stabil korkbund. De er designet og produceret af 
designeren David Derksen og koster 270 kr. (ex. fragt fra Holland). 
www.davidderksen.nl

Eventyrlige og langtidsholdbare papirsblomster
I december måned har Ordrupgaard museum haft en udstilling 
med bl.a. Sofie Børstings håndlavede og bemalede papirsblomster. 
Disse unika papirsblomster i blå, creme og guld blev også udstillet 
på designmessen Northmodern i sidste måned og kan nu bestilles 
efter aftale og størrelsesønske direkte fra designeren selv.
Pris: fra 500 kr. pr. stk.
www.sofieboersting.com 

Kvadratiske GunPowder bord
Der er næsten altid plads til et ekstra lille 
sidebord el. mulighed for en ekstra stille-
bens opstilling i indretningen. Bordpladerne 
fra Kasper Thorup er ganske unikke med 
deres varierede topmønstre i et råt og 
abstrakt gråtonet look. Vælg i ren metalstel 
el. med en egetræsrammen, der er udformet 
som et bakkebord. Mål 30x30 H40 cm. 
40x40 H42 cm. 50x75 H45 cm. 
Vejl. pris: fra 3.000 - 5.500 kr.
www.bythorup.dk 

Klassiske danske hits
Sølvarbejder går ikke af mode, og disse skinnende kander designet af Henning Koppel er 
en luksus at servere vand og andre drikkevarer af. De tre elegante bonbonniere med drejede 
trælåg eller træskål gør sig også ekstra godt på favoritlisten og er smukke sammen i deres 
varierede størrelser. Både kander og bonbonniere er fra Georg Jensen. 
Kande vejl. pris: 1.599 kr. Bonbonniere vejl. pris: fra 599 -1199 kr.
www.georgjensen.com

D E S I G N  N Y H E D E R

Foråret rimer på de store af livets fester og begivenheder. De attraktive gaver er de sjoveste at give brudeparret, 
værtinden el. værterne - og hvis du næsten ikke kan undvære gaven selv og har lyst til dens mage, så er det højst 

sandsynligt, at du har fundet en kærkommen og ekstra fin gave, som modtageren vil værdsætte. 
En gave skal helst både glæde og overraske, så find nogle forslag her, som hverken du eller modtageren måske har set 

før. Lige nu er materialerne metalliske, syrebehandlede, blanke, skinnende, glasbåret, bemalet eller quiltet 
i de mest eftertragtede interiør og møbelnyheder fra ind- og udland. 

- eller skønne forkælelsesgaver 
til dem du holder af

Bryllupsgaver 
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Delikat champagnekøler
Håndbanket kobber metal champagnekøler kaldet HEX, er en sand fryd for øjet! 
Designet af Tom Dixon og super dekorativ – selv uden champagnen. Den 
skulpturelle køler måler Ø 20 x H 23 cm. Pris 2.250 kr. www.lerchedesign.dk

Nordiske 
viskestykker
Dekorative viskestykker til 
serveringen derhjemme med 
nordiske motiver i gråskala-
farver. Super flot bomuldsk-
valitet med varierede motiver 
udført i 50% bomuld og 50% 
linned. Designet af By Nord. 
Pris 130 kr. 
www.trendyliving.dk

Birgit Tarp er designer, indretningsekspert, foredragsholder 
og konceptudvikler i sit designstudio Design Circus. 
Referencelisten tæller både virksomheder, interiørmagasiner 
og private kunder, mens livsstilsbranchens brands også 
booker designs og visuelle “numre”. 
www.designcircus.dk / www.designcircusblog.dk

Glasserien, uden alder
Tidløse og klassiske krystalglas 
til drinks og hverdag. Crispy 
Lowball glas fra Frederik Bagger 
har et elegant og sofistikeret 
udtryk, som vil pynte i hjemme-
baren og på middagsbordet. 
Crispy glassene er fremstillet af 
certificerede råvarer, som giver 
en smuk klarhed og skøn glans. 
Brug Crispy Lowball til en drink-
saften med dine veninder eller til 
cognac på herreværelset. Tåler 
maskinopvask. 2 stk. Pris 299 kr. 
www.livingshop.dk

Kærlighedserklæring til ananas og cocktails
Det Brooklyn basede designfirma W & P Design sørger for at hjemmebarens servering kan 
blive både dekadent og eventyrlig. Designet er skabt ud fra en kærlighed for ananas, vintag-
estilen og skønne cocktails. Efter 1 års research omkring cocktails servering i ananasforme, 
blev resultatet serien The Pineapple Co, der rummer ægte retro referencer til din hjemmebar. 
Pris ca. 200 kr. for 2 små ananas drinksholdere. www.wandpdesign.com

Barmøbel født i 1956
Invester i et mobilt barmøbel, der kan bruges til hjemmebaren i stuen. Minimalis-
tisk smuk og med glashylder. Designet af Herbert Hirche tilbage i 1956, den har 
originale hjul fra 50´erne og struktureret sikkerhedsglas. Den måler L 70 x W 
46,4 X H 50,6 cm. Pris 6.243 kr. www.plesewaittobeseated.dk

Den lette servering
De smukke flasker og ikke 
mindst det appetitlige indhold 
fra Nohrlund, kan nemt give 
succes i hjemmebaren. Den nye 
serie består af færdig bland-
ede drinks i skandinavisk look 
og forfriskende varianter af 
originale opskrifter. Hver smag 
er autentisk, kreeret af den fin-
este cocktailetikette helt uden 
unaturlige tilsætningsstoffer. Fx 
havtorn, hyben og rom 6 flasker 
200 ml. Pris 225 kr. 
www.nohrlund.dk

Tjekket istang
Den elegante tang vil pryde en hver hjem-
mebar. PLUM er udført i metal belagt med 
kobber, herefter er den lakeret for at bev-
are dens flotte finish. Tangen er rundet af 
smukke detaljer, tænkt og designet af Tom 
Dixon. Måler L23,5 x B6,5 cm. 
www.roomstore.dk

Bambus orienteret citronkurv
Lad frugterne pynte og vær synlige bl.a. med 
en transparent opbevaring på køkken- el.. 
barbordet. Bambus skål med tydelig hand-
made attitude, håndlavet og dekorativ til 
citroner el. andre oplagte ingredienser til 
aftenens drinks. Skålen er en del af serien 
Bamboo Collection fra Alessi. H 31,5 B 36 
cm. Pris 570 kr. www.alessi.it 

Rullende drinks
Super stilren trolley barbord på 
hjul, som nemt kan blive et hit i dit 
moderne nordiske hjem, møblet 
oser af retro og funktionalitet. Det 
mobile bord fungerer perfekt som 
sidebord, og den har rigeligt med 
plads til dine smukke stillebens 
og foretrukne boligmagasiner. I 
køkkenet vil den ligeledes fungere 
perfekt som barbord / opbevaring. 
Trolleyens fine træhjul giver kant 
og personlighed. Vælg mellem sort 
el. hvid. Mål H 53 x L 48 x D 38 
cm. Pris 1.895 kr. 
www.nordicvilla.dk

D E S I G N  N Y H E D E R

Ovenpå julen er der måske ekstra behov for at hygge og fortsat kæle 
for familie og venner indendøre i den kolde januar måned. 

Se hvad der skal til for at få skabt ingredienserne til en hyggelig aften omkring 
hjemme-baren og pejsen i stuerne derhjemme. 

Let´s 
shake, 
baby! 
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REJSEFEBEREN 
STÅR FOR DØREN!

SEVÆRDIGHEDER PÅ RAD OG RÆKKE.
Det kan anbefales at købe nye el. retro print fra din rejsedestination. 
Går rejsen derimod blot til Tivoli dette efterår, så kan der købes nye Tivoli-
inspirerede plakater og print. 
Vælg mellem motiverne: Nimb, Indgangen el. Ballongyngerne. VisseVasse 
visual stories, vejl. pris fra: 40 kr. www.vissevasse.dk

NYD VINEN PÅ REJSEN 
- HUSK PROPPERNE!
Den ultimative rejse starter med den bedst 
tænkelig forberedelse. 
På turen ud i det fri er der intet som et afkli-
matiseret glas vin, få glæde af at kunne gemme 
dråberne et par aftener på hotelværelset el. 
i naturen med Wine & Bar korkpropperne. 
Serien indeholder også  kombineret prop og 
hældetud, en dråbefanger, folieskærer, proptræk-
ker og øloplukker. Designet af Normann Cph.
Vejl. pris: 149 kr. for 3 stk. 
www.stormagasinet.dk

Birgit Tarp er designer, indretningsekspert og koncept-
udvikler i sit design studio Design Circus. Referencelisten 
tæller både virksomheder, interiørmagasiner og private 
kunder, mens livsstilsbranchens aktører også booker 
designs og visuelle “numre”. 
www.designcircus.dk & www. blog.dk

KULØRTE OG GRAFISKE 
NOTESBØGER
Skriv dine rejseindtryk ned og vælg din notes-
bog i din yndlingsfarve af den stærke slags i 
PLAYTYPE´s nye kollektion fx 150 x 210 mm. 
Vejl. pris: 65 kr. www.playtype.com

Så er det tid til at pakke rejsekufferten eller måske tage på weekendtur! Hent fornyet inspiration, anderledes indtryk for alle sanser og bring talrige og positive oplevelser med hjem. 
Sæsonen byder på lækkert design,  som kan gøre gavn og skabe ekstra fornøjelse både når rejsen forberedes, når du er på farten og  kommer hjem, igen. God rejse!

DANS I HOTELSUITEN, PÅ STRANDEN EL. LYT BLOT TIL MUSIKKEN
Med en lille rejsevenlig størrelse og kraftige pantonefarver, kan du ganske veludstyret bringe den nye mini bluetooth 
højtaler QB Spectra yellow inkl. indbygget mikrofon med ud i verden. Design fra Kakkoii, 48x53x53 mm, lydniveau 60 DB. 
Vejl. pris: 399 kr. www.bahne.dk

TAG TE MED… FRA NORGES ÆLDSTE TEHUS 
Følg rejsens klokkeslag med en teoplevelse fra Norges ældste tehus i løbet af 
døgnets timer, eller nyd de 3 ekstra varianter Detox, Chai el. Goia & Acai.  
Teen er i sig selv en ren dufteksplotion, du kan glæde dig til at bringe med ud i 
den store verden. 15 teposer med tørrede urter fra Black Cat, vejl. pris: 119 kr. 
www.cahetu.dk

 
GEOMETRISK REJSEPLAID
Vær beredt på kølige aftener med en smuk plaid til omkring kroppen eller som en lille 
blød siddeplads, der nemt kan komme med i kufferten. 
Ferm-Living Squares plaid 120 x 150 cm. Vejl. pris: 695 kr. 
www.livingshop.dk

STEARINLYSHYGGE KAN GØRE REJSEN PERSONLIG
En nem måde at skabe stemming og hjemlig hygge på, når du er ude er en lille lysestage i 
feriekufferten. Et bud er den allernyeste lysestage i Kubus familen af messing og i det karakteristiske 
kvadratiske formsprog. Design af By Lassen. Vejl. pris: 599 kr. www.illumsbolighus.dk

LIMITED WEEKENDTASKE & SMUK GARDEROBESTANDER
Den nydesignet luksus weekendtaske er funktionel og kun udført i et begrænset antal. Den er kreeret af varierede Kvadrat 
stoffer. Garderobestanderen er oplagt til at få overblik over ferie-garderoben. Begge dele er designet af Helle og Jonas Herman. 
Vejl. pris: 795 kr. for tasken og 1.500 kr. for garderobestanderen. www.hermancph.dk

D E S I G N  N Y H E D E R

LÆKRE REJSEHÆNDER
Giv dine hænder luksus med på rejsen, den smukke enkle emballage og gode kvalitet vil forkæle dig med ren velduft og pleje. 
L:A Bruket håndcreme med coriander, 70 ml. Vejl. pris: 139 kr. www.trendyliving.dk
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TID TIL DIN 
TJEKKEDE ARBEJDSZONE!

GÅDEFULDT GLAS PÅ BORDET
De halve glaskugler fra N’omades Authentic er gådefulde og 
dekorative både som element i et stilleben eller som brev- 
og papirholder på arbejdsbordet. Vælg mellem varierede 
designs. Vejl. pris fra 110 kr. www.designdelicatessen.dk

DET NYFORTOLKEDE NORDISKE SKRIVEBORD
Fleksibelt kan du placere det supermoderne og smukke skrivebord fra Woud midt i stuen, du får samtidig det 
perfekte arbejdslys og en diskret hylde med i det samlede arkitektoniske look. 
AA Desk designet af Spant Studio udført i  linoleumsbelagt birkefiner måler 150 x 152 x 75 cm. 
Vejl. pris 12.995 kr. www.woud.dk

NET VÆGOPHÆNG
Et elegant og moderigtigt vægophæng 
kaldet Pinorama, der hjælper dig med at 
holde orden på skrivebordet. 
Cool design af Inga Sempé for HAY, udført 
i stål og kork, vælg blandt mange farver og 
størrelser. Fra vejl. pris 1699 kr. 
www.designdelicatessen.dk 

Birgit Tarp er designer, indretningsekspert og konceptudvikler i sit design studio Design Circus. Referencelisten 
tæller både virksomheder, interiørmagasiner og private kunder, mens livsstilsbranchens  aktører også booker 
designs og visuelle “numre”. www.designcircus.dk & www.designcircusblog.dk

DEN TWISTEDE OPBEVARING
En delikat lille kommode til at opbevare dine dokumenter og ekstra kontorartikler kan ske med Muuto´s 
Reflect Drawers designet af Søren Rose. Minimalistisk og med et personligt twist og i flot håndværk. 
Vælg mellem massive g el. sortbejdset eg. Kommoden måler  B:74 x D:42 x H:100 cm. Vejl. pris 16.900 kr.  
www.muuto.com

Skab et stilfuldt, personligt og energigivende kontor og arbejdssted 
- derhjemme eller på arbejdspladsen, hvor du nemt kan tilføje en el. flere udvalgte objekter, der rummer et ekstra æstetisk og unikt touch. 

Gør arbejdspladsen mere attraktiv ved at neddæmpe de traditionelle standardløsninger men i stedet lade nyfortolkningerne og kreative designs træde i karakter. 

POETISK KUNSTKALENDER
Hæng en smuk kalender på væggen, og få overblik over aftaler 
mens du får en smuk dekoration til arbejdsuniversets væg. 
Glæd dig over hver måneds lækre Bob Noon print  
- du kan fortsat nå at få godt styr på 2015. Vejl. pris 299 kr.  
www.luxoliving.dk 

SKRIVEBORDSKOST
Lad dine finde skriveredskaber, sakse og lign. Få plads på 
skrivebordet I den rustikke og humoristiske kost. 
Den er udført I massiv olieret eg med børster I kokosfibre. 
Forhandler og pris oplyses via www.nicolajengros.dk 

MINIMALISTISK SPOT 
PÅ ARBEJDSBORDET
Smuk minimalistisk  lampe designet af 
Norm Architects for Menu. 
Peek bordlampen har et super simpelt 
udtryk, perfekt til et hvert arbejdsbord. 
Lampen er designet med en funktion 
der gør det muligt at dreje selve lyset og 
lampen rundt om sin egen fod for fleksibelt, 
at kunne flytte lyset. Vejl. 1995 kr. hos
www.cahetu.dk

RULLENDE BILLE STOL
En af mine favoritstole pt. er Gubi´s Beetle Chair som er designet af GamFratesi. Ideen og inspirationen er fundet i billen. 
Stolen  føres med og uden hjul og i et flot polster, der matcher enhver indretning. Vejl. pris 4.995 kr. 
www.gubi.com

TRANSPARENT OPBEVARING
Fine opbevaringsboxe inspireret af hatteæsken dansk design i varierede størrelser og med mulighed for individuelt at udskifte 
PCV håndtagssnoren blandt hele 8 farver. Ø20 x H10 cm vejl. 349 kr., Ø25,5 x H15 cm. Vejl. pris 399 kr., Ø30 x H20. 
Vejl. pris 499 kr. www.okdesign.dk
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Lad den nye elegante 
badeserie ”Mellibi” 
designet af FurnID for 
Kähler opbevare dine 
smykker, tandbørste og 
sæber 149 kr. for opbev-
arings- krukken, 249 kr. 
for tandbørsteholderen og 
349 kr. for sæbedispens-
eren.  
www.kahlerdesign.com

Gør noget ekstra ud af detaljerne og forfin 
badeværelset med den glaserede hvide 
keramiske toiletbørste designet af FurnID. 
Pris 399 kr. www.kahlerdesign.com
www.walnutstreet.dk

Tilføj badet lidt farve med bade-
forhænget Colourbox i den 
sarte farve nude. Mål 150 x 200 
cm. Pris 258 kr. 
www.notredame.dk 

Opdækningen kan elegant foregå 
med den designet træværktøjskasse 
fra Ro Collection, materialet er ask 
og stilen er ganske ren. Mål H18 cm. 
W47cm, D24 cm. Pris 1000 kr. 
www.rocollection.dk 

Cremefarvet pendler med gylden stof ledning 
effektfuldt samlet i en klynge over køkkenets 
arbejdsplads, køkkenøen el. spisebordet. 
Keramikpendlen hedder Mini Bullet og er 
lavet af Helenaa Hedegaard. Vælg blandt 
flere farver. Pris 1000 kr. pr. stk. 
www.hhedegaard.com
www.gubi.dk 

DESIGN
KØKKEN

& BAD

Sofistikeret spejl i både væg- og gulvudgave vil eksklusivt løfte dit baderum. 
Kombinationen af læder og metal skaber en effektfuld og skøn kontrast på 
minimalistisk vis. Adnet Rectangular mirror måler 70 x 48 cm. Pris 4995 kr. 
www.gubi.dk 

Sæt KUL på både køkkenet og badet. Shoppingkurven er fyldt med forårsnyheder 
i en næsten nordisk Hammerhøisk stemning af nye designfortolkninger, som er i 

højeste fokus til husets favoritrum: baderummet & madværkstedet. Skab 
harmoni i indretningen og glæd dig over opløftende materialer og overflader 

såsom elegante glasurer og maskulin kul flyde over badekars kanten.  
Mens køkkenets glæder suppleres af et moderne nyfortolket stel, boblende 

tekstiler og andet håndplukket køkkengrej.

Birgit Tarp er designer, indretningsekspert og konceptudvikler i sit design studio Design Circus. Referencelisten 
tæller både virksomheder, interiørmagasiner og private kunder, mens livsstilsbranchens  aktører også booker 
designs og visuelle “numre”. www.designcircus.dk & www.designcircusblog.dk

Skab den klassiske stil med en nyfortolk-
ning af stellet Hammershøi, tidløst design af 
Hans-Christian Bauer for Kähler. Priser fra 
149 kr. pr. del www.kahlerdesign.com 

Funktionel løber i et grafisk mønster, som 
visuelt samler køkkenets gulv. Tæppet  Max er 
udført i PVC plast og vævet i Sverige. Det tåler 
vask ved 30 grader, og det viste billede er i 
farverne sort og vanilla. Vælg mellem 
fem størrelser pris fra 590 kr. 
www.kalejdoskop.dk

Enkel og ligetil serveringsbakke i bukket 
metal, Nur er dansk design og føres I seks 
størrelser. Pris fra 150 kr. www.nur.dk  

Vælg de ekstraordinære ingredienser til 
badets ofte stramme udtryk. Giv baderum-
met en frisk hav inspirerede brise af vand-
melon og rav moskus som Tom Dixon har 
skabt den, duften spredes gennem britisk 
kul i den mundblæste glas beholder med 
håndskreven guldskrift 0,2 l. Pris  ca. 749 
kr. forhandlerinfo hos 
www.roomstore.dk

Delikat bademåtte i en dyb 
grå farvetone, der matcher det 
både lyse og mørke baderum. 
Måtten er udsmykket med 
monogram a la Georg Jensen 
Damask, frottémåtten måler 50 
x 70 cm. og er i bomuld 
Pris 290 kr.  
www.damask.dk

Lad tekstilerne tegne stilen. 
Smukt bomuldsvisketykke i et 
klassisk boblemønster, vælg blandt 
bløde farver og i den allerbedste 
bomuldskvalitet.  Viskestykkerne 
måler 50x80 cm. Pris 110 kr. 
www.damask.dk

K Ø K K E N  &  B A D K Ø K K E N  &  B A D



OH SKØNNE 
SHOPPINGSTUND

EN SKULPTUREL MOBILE,  
DER VIL FORTRYLLE 
STEMNINGEN
Denne dekorative ”Mirror Mobil” er et æstetisk 
stærkt mix i både formsprog og materialer, og vil 
uden tvivl stråle og snore rundt i dit  hjem. Den 
er udført i transparent akryl med spejl effekt, 
tilført et messing stykke og monteret med en 
vokset snor. Mobilen måler 16 x 50 cm. Designet 
af Ida Elkeland, Vejl. pris: 950 kr. 
www.elkeland.dk

SMUK SOM EN  STRIN-
GENT SHOPPINGTASKE
En kombineret vase og lanterne der nemt kan 
bringes fra sted til sted. Funktionel og yndefuld 
holder designet blomster eller stearinlys på 
plads, skaber stil og hygge i efteråret både 
inden- og udendørs. Designet af Norm Archi-
tects føres i sort el. hvid størrelse Ø 20 cm. 
H 38 cm. Vejl. pris: 495 kr. 
www.menu.as

Birgit Tarp er designer, indretningsekspert, foredragsholder 
og konceptudvikler i sit design studio Design Circus. 
Referencelisten tæller både virksomheder, interiørmagasiner 
og private kunder, mens livsstilsbranchens brands også 
booker designs og visuelle “numre”. 
www.designcircus.dk &  www.designcircusblog.dk

LÆKKERI FOR ØJET – LIGE TIL AT BRINGE MED HJEM
De tidløse smukke messing skåle med emaljeret inderside, vil både pynte og give mulighed for en delikat lille 
servering el. opbevaring af småsager i hjemmet. En fryd for øjet og skønne at røre, de kan kombineres med 
tilhørende bakker. Vælg skåle i 5 farver og varierede størrelser fra Ø 13 H 6 cm. Vejl. pris: fra 249 kr. 
www.louiseroe.dk 

Det er nu du helt sikkert får ekstra lyst til at gøre hjemmet personligt, særligt og helt dit eget! Skru op for shoppinglysten med de håndplukkede designs, der netop vil give karakter 
og kant til indretningen og vil opgradere dit hjem på moderne og allerskønneste vis. Lad indretningseksperten finde de stærkeste nyheder at lægge i shopping kurven netop nu. 

GRØNT LIV I INDKØBS-
KURVEN OG HJEMMET
Design By Wirth, –råt og genialt ophæng til 
både planter og småting. Lad den grønne 
trend brede sig på din væg, ”Wall Belt” er 
en justérbar læderstrop til ophæng af bl.a. 
potter, vaser og tandbørstekrus. 
Stroppen kan justeres i størrelse på samme 
måde som et bælte og let hægtes af 
og på krogen, når planterne 
fx skal vandes. 
Vejl. pris: 265 kr. 
Nærmere info og forhandlere: 
www.walnutstreet.dk 

NOGET BLØDT 
OG NOGET STRAMT… 
Du kan med fordel blande bløde tekstile puder, 
møbler og stram vægdekor med et grafisk 
udtryk. Alle 3 dele er nyheder,  der matcher 
den minimaliske men samtidige personlige 
bolig. ”Quilt cushion” er strikket i 3 lag og giver 
ekstra blødhed, vælg mellem 2 formater og 
flere farver fx 60 x 40 cm. Vejl. pris: 749 kr., 
”Turn sofa” i gråt polster 2 pers. Sofa. 
Måler 160 x 73 x 71 cm.  Vejl. pris: 13.999 kr. 
Vægdekor ”Cutline Wall” udført som et stilfuldt 
stykke vægdekor i malet mdf, laserskåret og 
inspireret af Bauhaus og Art Deco  30 x 42 cm. 
Vejl. pris: 699 kr. 
Alt fra  www.ferm-living.com 

HOLD STYR PÅ NØGLERNE PÅ SHOPPINGTUREN!
Investere i et elegant gemmested til nøglerne, så du kan have dine nøgler tæt på dig 
hele tiden og alligevel gemt væk. Key Wallet er opstået ud fra et personligt behov hos 
designeren. Nøgleholderen er i kernelæder og fås i sort og natur med lang el. kort rem. 
Designet af Signe Wirth Engelund. Vejl. pris: 349 kr. Nærmere info og forhandlere  
www.walnutstreet.dk

HYGGEPUDER,  DER SAMTIDIG PASSER PÅ NATUREN
Den nye strikket pudekollektion fra Bjerregarden indeholder de klassiske farver i beige og blålige toner 
foregnet med cremehvid, foruden komforten vil de også lune din miljøbevidsthed, da de er udført i 100% uld i 
øko-tex garn str. 45 x 45 cm. Designet af Torben Bjerregaard. Vejl. pris: 599 kr. 
www.bjerregarden.com

PATCHWORK KUNST PÅ GULVET 
Moderne patchwork tæpper kaldet ”Vintage” er udført af gamle håndknyttede tyrkiske tæpper i afdæmpet farver. Vælg mellem 
6 farvevarianter og lad gulvet binde indretningen flot sammen, det viste  tæppe er i Natural Light. Vælg mellem størrelserne 100 
x 240 cm, 170 x 240 cm. el. 200 x 300 cm. Vejl. pris: fra 7.900 kr. www.massimo.dk

D E S I G N  N Y H E D E R

MAJESTÆTISK SPEJL 
TIL DIT HJEM
Dekadent spejlserie designet tilbage i 1925 og nu 
atter sat i produktion med sit særkende af den 
atypiske kongelig udsmykning i spejlets øverste 
kant. Spejlet findes i 3 størrelser Ø 42, 60 og 70 
og alle med en antik messing overfalde. 
Serien er designet af Gio Ponti fra Gubi. 
Vejl. priser er henholdsvis 4.395 kr., 5.395 kr. 
og 5.995 kr. www.gubi.com

KUNSTNERISKE 
BORDSKÅNER, DER 
NEMT SPRINGER OP PÅ 
BORDET
Denne bordskånerserie i udført et både 
elegant og tidløst design som en del af stilen 
i Ferm-Livings nye kollektioner. Bordskåneren 
hedder ”Outline Trivet – Circle”. Den er udført 
i røgede egefinér, er laserskåret og i et mod-
erne mønster. Gør noget ud af borddæknin-
gen og skån samtidig dit spisebords sarte 
overflade. Bordskåneren bør plejes med olie. 
Bordskåneren måler fra Ø 13,5 cm. 
Vejl. pris: fra 149 kr. 
www.ferm-living.dk 
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JANUAR RIMER PÅ NYHEDER 
OG SARTE NUDE NUANCER

- som vi har lyst til at vågne op til. De sprøde gyldne og de lyse træsorter i ask og birk byder os velkommen. Klart 
og frisk med mod til et helt nyt år. Sammen med de lyse toner, den scenografiske belysning og en tydelig luftighed 

møblerne imellem,  skaber du nemt nye nytårsfortsætter med en indretning, der giver energi i vintermørket. 

Vægur
Dekorativ og samtidig enkelt vægur kaldet Origami Clock Lawa Design i 
flot egetræ. De sorte visere giver en grafisk stramhed
til det gyldne træ. Vejl. pris: 699 kr.
www.lawadesign.dk

Prints
Skab dine helt egne statements og nytårsfortsætter el. vælg mellem de 
mange flotte prints hos I Love My Type. Pris fra: 200 kr. pr. print
www.ilovemytype.com

Sprællebjørn
Sød, smuk og 34 cm 
høj sprælle-bjørn i en 
pige- og drengeversion til 
børneværelset fra Strups. 
Vejl. pris: 549 kr. 
www.strups.bigcartel.com   

Multifunktionel værktøjskasse
Skab ro og orden med den multi-
funktionelle værktøjskasse til hjem-
met´s løse dele – på nær lige netop
værktøjet, måske… Fra Ro Collec-
tion designet af Aurélien Barbry.
Vejl. pris 1000 kr.
www.rocollection.dk

Cirkelformet hjemmebar
Invitere vennerne forbi i starten af det nye
år, og fyld den cirkelformede hjemmebar.
De tydelige vintage referencer lader sig
ikke fornægte, det mobile bakkebord er
fra Madam Stoltz. Vejl. pris: 3.000 kr.
www.madamstoltz.dk

Møbler
Kom flyvende ind i 2015 med Fly Pouf i lyst polster fra Space Copenhagen 
lanceret af andtradition og Fly sofaen. Moderne klassikere med lang hold-
barhed. Lampen Blown er også fra andtradition og reflekterer lyset smukt 
i rummet. Priser: 6.995 kr. og 22.995 kr. www.andtradition.com

Belysning
Pendel i birkefinér
Matrix pendant er et
strålende bevis på at dansk
design flot og scenografisk
lever videre i 2015. Nyheden,
der sikre den gyldne glød er
udført i birkefinér.
Vejl. pris: 1.999 kr.
www.lawadesign.dk

Skulpturelt spejl
Billion Square er det nye skulpturelle spejl, der forstørre
din indretning og dine rum på den seje måde. Kreeret af
Hugua & Larsson spejlet måler 120 x 94 cm. 
Vejl. pris 7.900 kr.
www.andrealarsson.com

Gulvtæppe
Canvas Collage 
tæppet med en særlig
dybde skabt af de mange
farvevarianter af den gyldne 
slags fra Ege Carpet, designet 
af Nicolette Brunlaus, 
fx. 140 x 200 cm.
Vejl. pris: 2.595 kr.
www.ege.dk

Birgit Tarp er designer, indretningsekspert og konceptudvikler i sit design studio
Design Circus. Referencelisten tæller både virksomheder, interiørmagasiner og 
private kunder, mens livsstilsbranchens  aktører også booker designs og visuelle 
“numre”. www.designcircus.dk & www.designcircusblog.dk

”Bæredygtig skrue”
FSC awardvinderen Sigrid Juel
Jensen står bag denne smukke
prototype af en ”bæredygtig
skrue” til, at spænde ind i enhver
bolig, og holde styr på de løse
tøjdele på en æstetisk og smuk
facon. 
Prisen er endnu ikke fastsat.
www.dk.fsc.org

Wall hanger
Wall hanger, hyggesprederen i 
flotte varierede garnstrukturer, der 
bringer varme på de lyse vægge.  
Den vævede dekoration i støvede 
afdæmpede gyldne toner er skabt 
af Gefilte Fish. Vejl. pris: 700 kr. 
www.gefiltefish.bigcartel.com
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DET GEDIGNE HÅNDVÆRK OG 
DE KREATIVE HJERNER, DER STÅR BAG 

SKAL HYLDES DENNE JUL.

Pynt op med kvalitet og raffinementer, du kan glædes over år efter år. Juleinspirationen går i år  til de helt særligt 
håndplukkede gaver i bl.a. de altstedsværende skind og messingmaterialer, men også i kraft af de sjældne sete vævede 

tekstile billeder, nye skulpturelle spejle eller de miljøbevidste og bæredygtige møbler og den mundblæst glas. 
Der er masser af muligheder for at træffe nogle både personlige og langtidsholdbare indretnings- 

og julegavevalg, der vil stråle så snart de er pakket ud.

Glædelig jul til dig og dem du vil forkæle i år 

Den raffinerede skulp-
turgave udført i blot 
100 eksemplarer desig-
net af Kristina Dam, 
er tidløs og samtidig 
et tydelige vidnes-
byrd om den store 
forkærlighed vi drager 
for metal vejl. 2.990 kr. 
www.4north.dk

Birgit Tarp er designer, indretningsekspert og konceptudvikler i sit design studio
Design Circus. Referencelisten tæller både virksomheder, interiørmagasiner og 
private kunder, mens livsstilsbranchens  aktører også booker designs og visuelle 
“numre”. www.designcircus.dk & www.designcircusblog.dk

Flotte ternet glas vaser i serien City. Louise Roe´s 
geniale vaser til opbevaring af småting el. som 

elegante plantepotter vejl. fra 399 kr.
 www.louiseroe.dk

Super cool julebord. Det lakerede bord er produceret af gamle gulvbræd-
der – og er dermed den bæredygtige gave el. det cool bord i din nye indret-
ning som hentes hos www.genbyg.dk

Håndværket går ikke af mode. Julepynten, som kan boltre sig i boligen 
hele året er lanceret af Copenhagen Craft og danskproduceret. De flotte 
enkle ophæng føres i varierede str. og er udført i kobber og messing vejl. 
fra 149 kr. forhandles bl.a. hos Louisiana www.copenhagencraft.com

Fåreskind i naturel grå, der vil lune enhver siddekomfort og samtidig hygge 
omkring dig eller den du holder af. Skindet er fra Island vejl. 1999 kr. fra www.
blommingville.com

Flamingo, er det sublime og sofistikerede vægtæppe, der er håndknyttet 
i de allerfineste materialer. Vægtæppet er kreeret af Wallpapers tidl. art 
director Suzy  Hoodees. Nærmere oplysninger vedr. tæppekollektionen 
fås hos www.therugcompany.com

Plat du jour er en ny designduo fra Aarhus, som 
leger med gamle dyder som  nyfortokninger 

af mormor´s platter. Den unikke gave 
el. det kreative twist til din indret-

ning, du netop mangler. 
Tal lerken fra 299 kr. 

www.plat-du-jour.dk

Spejlhjørner – en helt ny idé. Mirror Mirror fra Paustian – det award-
belønnede hjørnespejl designet af det nye designtalent Maria Bruun, 
som skaber helt nye indretninger. Spejlene føres i forskellige mål. Fra 
2.000 kr. til 3.500 kr. hos www.paustian.dk
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KVALITET … OG MEGET MERE END BLOT 
DET KØNNE OMKRING KØKKENBORDET

I mange hjem er køkkenet i dag det helt centrale og måske er køkken- alrummet hele hjemmets hjerte hos dig?  
Derfor vil en personlig drejet indretning og en funktionel kærlighedserklæring i form af lækkert grej og  

kønne materialer blive en kærkommen og værdsat investering. Her har jeg håndplukket nogle af de helt nye  
ingredienser til efterårets køkken og borddækning. Velbekomme og velkommen omkring køkkenet. 

Ren køkken gejst 
Gedigen kombineret bordskåner og smørebræt, der måler Ø15 & Ø22  
udført i egetræ og læder vejl. 220 og 320 kr. pr. stk. hos fynske 
www.gejst.com 

Bravo for bronze på bordet  
Fuga Pale bestik fra Gense designet af Tias Eckhoff  i 1962. Efterårsny-
heden er en trendy relancering af bestikserien i bronze look. Få 24 dele 
for 2.999 kr. www.gense.dk 

Kløgtig klokke 
LESS er væguret i messing hvor designet 
er reduceret til det minimale af Milia 
Seyppel. Brug væguret som et billede i 
sig selv. www.petitefriture.com   

Røget køkkentaburet anno 1942/2014 
Smuk og rustik tr.taburet ML42 fra
1942 af Mogens Lassens hånd. Vælg 
mellembøg, sortbejdset bøg, eg og nu 
også røget eg. Fra 3.195 kr. hos
www.bylassen.com 

Pendel med mobileffekt 
Den mest enkle og lette bordbe-
lysning denne sæson lanceres af 
Flos med Chandelier 3 designet af 
Michael Anasstasiades. Pendlen 
er i patineret sort messing med 
mundblæst glas. I butikkerne fra 
midten af oktober nærmere info 
www.flos.dk  

Cirkelrunde dækkeservietter 
Mørkegrå cirkelformer til 
borddækningen fuld af 
humørfyldte hvide prikker. Ø 
39 2 stk. 160 kr. www.oyoy.dk 

Værdig værktøjsinspireret holder 
Gear, aksler og tandhjul er kilden 
bag den rustikke og moderne 
køkkenrulle- holder fra Gejst. 
Herligheden måler 35x15x15 cm. 
Materialemixet er ganske naturligt i 
beton, mahogni og læder. 395 kr. hos 
www.gejst.com 

Flyvende køkkenfliser
Skab din egen køkkenstil med
de håndlavede fliser “LITTLE
BIRDIE”. Cecilia Pettersson
er designeren bag cement-
fliserne, der måler 13mm. 20
cmÅ~20 cm. 25 pr. m2. Vejl.
135 Euro pr. m2 nærmere info
www.houseofrymn.com

Musik på bordet 
Med en farverig trådløs højtaler er der ingen grund til 
ikke at invitere musikken direkte op på spisebordet. Dette 
efterår præsenteres 3 nye interiørfarver bl.a. den viste 
mos farvede model Zipp fra 1.799 kr.  
www.libratone.com 

Forkæl spisebordet  
Gør spisebordet personligt med en grafisk iscenesættelse af et kulørt gulvtæppe. De 
viste tæpper “Another Rug” i 80% new zealandsk uld og 20% bomuld fås i flere str. 
fra 90 x 140 cm. til 170 x 240 cm. Priser fra 1495 kr. 
www.andtradition.com 

Birgit Tarp er designer, indretningsekspert og konceptudvikler i sit design studio
Design Circus. Referencelisten tæller både virksomheder, interiørmagasiner og 
private kunder, mens livsstilsbranchens  aktører også booker designs og visuelle 
“numre”. www.designcircus.dk & www.designcircusblog.dk
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Birgit Tarp er designer, foredragsholder og 
indretnings- ekspert i sit designbureau: Design Circus. 
Hun rådgiver både erhvervs- og private kunder, mens 
livsstilsbranchens aktører også siden 2004 flittigt har 
booket designs og visuelle “numre”.

Tjek www.designcircus.dk - www.designcircusblog.dk

OYOY , Tippetop knage, Form 1, 2 
og 3, fra 129 kr, bøgetræ, Form 1: 
Ø5,4, Form 2: Ø7,8, Form 3: Ø7,8, 
findes i flere farver og kombina-
tioner. De fine og farverige knager 
er perfekte at mikse på kryds 
og tværs af former og farver og 
skaber sammen en flot vægdeko-
ration
Forhandler: Casa Casino, Jægers-
borg Allé 2920 Charlottenlund

SEPTEMBER STORIES…

Nye indretningshistorier kan begynde. Tryl med børneværelset og gør processen til en leg… 
Resultatet bliver noget ganske særligt, når du bruger andre ingredienser end det oplagte kulørte, 

børnemættet. Tilføj i stedet poetiske tapeter, kæledyrsprintede puder, livagtige sækkestole og slut af 
med kulørt sengetøj. Tilpas farver og stil efter barnets alder og lad dem endelig bygge med… 

det bliver helt sikkert både festligt og overraskende!

Leander Taburetsæt, 1 bord og 2 stole, bord: B73 x H48 x D58, Stole: B52 
x H39 x D25 x SH28, Bøgetræ, vandbaseret lak, 2.499 kr for et sæt, fås 
også i valnød og whitewash, Forhandler: Børneværelset med udsigt, 
Jægersborg allé 27 2920 Charlottenlund

Fauna Pouch English Bulldog, 138 kr, 
Areaware, pung med lynlås, 
www.designdelicatessen.dk 

Lissa Thimm, Family, Limited adition art print, 
300 kr, A3, www.42gallery.com

Normann Copenhagen,  Sengetøj, 
Cube, mint, 550 kr, H200 x B140, 100% 
bomuldssatin, Normann Copenhagen, 
Østerbrogade 70, 2100 København

Design Letters 
Børnebestik 
Melamin, 199 kr, 
sæt bestående af 
4 dele: en kniv, en 
gaffel, en ske og 
en teske, www.
livingshop.dk

Artecnica Prism Mobile, 399 kr, 
www.designdelicatessen.dk 

A2 Designers, White Cabinet, 
10.560 kr, B 98 x D 35 x H 110, 
Hvidmalet MDF og Egetræsben, 
www.casanovafurniture.dk

AndTradition, Shuffle bord, H69 x Ø45, lakeret mdf og solid bøg. Med 
Shuffle Table kan du bygge du dit eget bord,  Forhandler: Casa Casino, 
Jægersborg Allé 7 2920 Charlottenlund

Normann Copenhagen, Color Box, 34 cm x 26 cm x 17, 
Pulverlakeret stål, fåes i 6 farver, 600 kr, kan stables og 
hænges på væggen, Forhandler: Normann Copenhagen, 
Østerbrogade 70, 2100 København
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LuckyBoySunday, Polly dukke, Måler 26 
cm, Yndig håndlavet dukke med trut mund 
og knold på hovedet, 349 kr. Forhandler: 
Børneværelset med udsigt, Jægersborg allé 
27, 2920 Charlottenlund

Ferm Living, Kids sæk-
kestol, uglen Olivia 749 
kr H60, elefanten Edward 
999kr H80, 100% Økologisk 
bomuld med styroporfyld, 
aftageligt betræk, 
www.kalejdoskopshop.dk
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FORLÆNG SOMMEREN MED 
HUMØRFYLDTE FARVER OG 

LUNE NYHEDER

Bland ildens gløder med grafiske tekstiler, nye møbler, kulørt borddækning  
- og fornøj dig over en helt personlig terrasse el. hængekøjetur!

  

Birgit Tarp er designer, foredragsholder og 
indretnings- ekspert i sit designbureau: Design Circus. 
Hun rådgiver både erhvervs- og private kunder, mens 
livsstilsbranchens aktører også siden 2004 flittigt har 
booket designs og visuelle “numre”.

Tjek www.designcircus.dk - www.designcircusblog.dk

Hængekøje fra Bloomingville, Sort offwhite, 449 kr, 
100 x 200, Stol og Stage, Strandvejen 92, 
DK-2900 Hellerup

Morsø Kamino – en udepejs 
i støbejern. Udepejsen Morsø 
Kamino er formgivet i støbe-
jern og kan – ud over at pynte 
og varme i alle udemiljøer 
– også forlænge anvende-
ligheden af terrassen, så den
kan benyttes fra de tidligste
forårsmåneder, på kølige som-
meraftener og helt hen til det
begyndende efterår.
Morsø Kamino er flytbar og
kan drejes i forhold til både
vind og indretning Morsø
Kamino udepejs vejl. 8.495 kr.
Forhandler bl.a. pejseforum.dk

Menu - Pin table, H66 x 
Ø40, 950 kr, lakeret træ, 
Bordets top sidder fast 
på en stolpe, som du 
simpelt skubber ned i 
jorden, for øjeblikkeligt at 
skabe en plads til picnic 
eller en kop kaffe,
www.designdelicatessen.dk

Hollow strikpude,  Bolia, 45x45, 329 kr, 
Forhandler: Bolia, Chr. IX gade 7
1111 København K

HAY, Strike, tændstikker, 
der med sin grafisk svolside
næsten bliver en dekoration i 
sig selv fra 19 kr, 
Forhandler: HAY,
Waterfront, Tuborg 
Havnevej 4-8, 
2900 Hellerup

RICE, Melamine pitcher 
1,75L, 179 kr H22 x Ø13, 
Børneværelse med uds-
igt, Jægersborg Allé 27, 
2920 Charlottenlund

Uhang chair, Urban Living, 
2.990 kr, stål og PVC, 8 kg, 
B 86 x H 70 x D 70, www.
urban-living.dk

3 Fold single multi madras til funktionelle hvilesteder 
fra By Klip Klap vejl. 2.599 kr.

Udendørs plastik tæppe, Floral 
Swirls Design RICE, 299 kr, L180 
x B120, Børneværelse med udsigt, 
Jægersborg Allé 27
2920 Charlottenlund

Kartell, Dolly klapstol til indendørs 
og udendørs brug, 1980 kr, poly-
popylen, Mål: B 52 x H 82/94 x D 
53/25 x SH 46 x AH 68/75, Forhan-
dler: Kartell Flagship Store Hell-
erup - Strandvejen 189 - DK-2900 
Hellerup

Fire bowl, Raumgestalt, 
med grillfunktion,  
made of rawsteel, mål 
med bænk: Ø60 x L 80 
x B30 x H23, 3750 kr 
for et sæt, 
www.nicolajengros.dk
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