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Bring naturen
og bæredygtigheden
ind i husets hjerte
Køkkenet er for mange hjemmets vigtigste rum – det skal ofte lægge rammer
til både madlavning, spisning, lektielæsning og hygge med gæster. Uanset om
du står foran den helt store udskiftning eller bare gerne vil forny køkkenets
udtryk, får du masser af inspiration på de følgende sider.
Af Sarah Marie Winther
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ORGANISK BELYSNING
Drop de indbyggede spots over køkkenbordpladen – pendler skaber en hyggeligere belysning og tilfører karakter til indretningen. Lyfa lancerede for nylig serien
Repose, der er formgivet af den dansk-italienske designduo GamFratesi. Skærmene i trelagsopalglas spreder lyset jævnt og komplementeres af en pind i enten
messing eller sort metal, der går igennem skærmen og giver lampen et stærkt,
graﬁsk udtryk. Pendlen fås i tre størrelser fra 2.499 kr.
www.lyfa.com

INGEN OVERFLØDIGE ELEMENTER
Minimalisme og bæredygtighed fylder mere og mere i vores bevidsthed – også
hos køkkenﬁrmaet Kvik, der nu udvider køkkenserien Veda med et grebsfrit design, hvor minimalisme og genanvendelighed kombineres. Kernen i fronterne er
lavet af genbrugte træﬁbre, MDF, og den matte folieoverﬂade er fremstillet af
genbrugte PET-plastﬂasker. Designet fås i hvid, mosgrøn og mørk egetræ, og 47
pct. af versionen i hvid og mosgrøn kan genbruges, mens det for versionen i egetræ er hele 99 pct., der kan genbruges. Prisen starter ved 18.092 kr. inkl. skabe,
sokkel og bordplade, ekskl. vask, armatur og hvidevaremontering.
www.kvik.dk
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BERØMTE MØNSTRE
Viskestykker i smukke mønstre kan virkelig gøre en forskel for et køkkens samlede udtryk, og hvis der var nogen, der kunne skabe smukke mønstre, var det Vibeke Klint. I en ny kollektion viderefører Nordicmodern den berømte vævers arv
i en serie af viskestykker. Ud fra en bred palet af originale materialeprøver har
Nordicmodern i samarbejde med Vibeke Klints datter, Le Klint, fundet et mønster, der tager udgangspunkt i sort-hvide striber, som kombineres med et midterstykke i enten rosa, olivengrøn eller petroleumsblå. Viskestykkerne er vævet i
100 pct. GOTS-certiﬁcerede bomuldsgarner, der udover at have en god sugeevne
også tørrer meget hurtigt. Viskestykkerne måler 50 x 70 cm og koster 295 kr. for
to stk.
www.nordicmodern.dk

TRÆ TIL DE MINDSTE
Det er de små detaljer som saltkarret, kaﬀekopperne og skærebrætterne, der tilfører personlighed og kant til et køkken, og med Ferm Livings nye stabelbare
træbrætter bliver ostemaden eller eftermiddagssnacken til de mindste lidt sjovere. Brætterne, der er formet som buttede dyr, er designet af Tina Glage og fremstillet i massivt FSC-certiﬁceret egetræ. Pris: 179 kr. pr. stk.
www.fermliving.dk

SMUKT GEMT VÆK

FARVE MED GOD SAMVITTIGHED

Det er vigtigt at sortere sit aﬀald korrekt, og det smarteste er at gøre det i køkkenet, når du alligevel er ved at pakke tomaterne ud af deres plastik- og papemballage. Men det kan være svært at ﬁnde et overskueligt system, der også er pænt
og passer til køkkenets indretning. Recollector har skabt en diskret, lugtfri sorteringsboks i genanvendt plast, der kan hænges op på væggen og ikke stjæler opmærksomhed fra resten af rummet. Den er lavet af genanvendt plast og er udstyret med håndtag, så hele skuﬀen kan tages ud, samt mulighed for at sætte affaldsposer i spænd. Boksen fås i otte forskellige afdæmpede nuancer og koster
399 kr. pr. stk.
www.recollector.dk

Farver gør noget ved humøret, og nu kan du vælge et farvet køkken med god
samvittighed – Epoqs køkkenserie Trend, der fås i 20 forskellige farver fra terracottarød til solgul, er nemlig blevet certiﬁceret med Svanemærket. For at kvaliﬁcere sig til Svanemærket skal et produkt være blandt de mindst miljøbelastende
i sin markedskategori. Det betyder, at det skal påvirke miljøet mindre, brugen af
ressourcer skal være bæredygtig, og holdbarheden skal være lang. Derudover
skal produkterne påvirke indeklimaet mindre gennem reducerede niveauer af
skadelige giftstoﬀer i materialerne. Prisen starter ved cirka 40.900 kr.
www.elgiganten.dk/epoq
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KLASSIKER I KULØR
Kaﬀen smager bare lidt bedre, når den er blevet brygget i en smuk kande, og
denne farverige variant fra HAY er en moderne fortolkning af den klassiske stempelkande. Den er lavet af slidstærkt borosilikatglas, rummer 1 liter vand og fås i
enten klart glas med gult låg og blå knop eller turkist glas med grønt låg og rødbrun knop. Prisen er 499 kr.
www.byﬂou.dk

EGETRÆ MØDER MØRKE FRONTER
Det hvide, strømlinede køkken er på vej ud – nu er drømmen et stemningsfuldt
og personligt køkken, der taler til sanserne med et miks af materialer. Det har
Svane Køkkenet forsøgt at imødekomme med en ny kollektion, der udvider serien af snedkermoduler med ﬂere nye fronter i massivt egetræ med ﬁne ﬁngertapninger. Med disse snedkermoduler kan du bringe naturen ind i køkkenet med alt
fra et enkelt skuﬀemodul til en hel langside eller køkkenø. Kollektionen rummer
også S19-køkkendesignet i en ny, mørkebrun nuance, der spiller ﬂot sammen
med egetræets varme udtryk. Prisen starter ved 94.140 kr. ekskl. bordplade, vask,
armatur og hvidevarer.
www.svane.com

LUKSURIØST TAGTØJ
Smukt tagtøj, der også er nemt at anvende, er en lille luksus i hverdagen, som du
bliver glad for igen og igen. Nordals nye Goldies-serie er et godt bud på tagtøj,
der pynter på spisebordet. Den består af en tang, en serveringsske, en pastaske,
en hulske samt en holder, du kan lægge grydeskeen på, så bordet eller kogepladen ikke bliver fedtet ind i mad, og de er alle fremstillet af rustfrit stål med en
mat guldbelægning. Prisen er 75-125 kr.
www.nordal.eu

STILREN SIDDEPLADS
En uformel siddeplads i forlængelse af køkkenet inviterer familiemedlemmer og
gæster til at sætte sig ned og holde den, der laver mad, med selskab. I Form &
Reﬁnes nyeste kollektion ﬁnder man skammel- og bænkserien Lightweight, der
blev udviklet til Snedkernes Efterårsudstilling på Sophienholm i 2021. Under temaet Tid, Takt & Tone skabte Jonas Herman Pedersen de lette, minimale og
smalle bænke, hvor slanke trælameller udgør det bærende æstetiske og konstruktive element. De massive trælameller er robuste og stabile, mens bænken
som helhed er ekstremt let. Pris: 6.500 kr.
www.formandreﬁne.com
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