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3 BOLIGEKSPERTER :

DET TROR
VI PÅ I

Nye trends vælter frem, men hvad skal du satse på?
Vi har bedt tre trendeksperter komme med deres
bud på de største boligtrends i 2018. Og du kan
godt glæde dig, der er masser af farver, smukke
metaller og original kunst på menuen i det nye år.
Af Pia Olsen / Living Stories

Spejl, ‘Imago’, af Pederjessen, i poleret stål, dia
58 cm, 2.000 kr., Mater.
Væglampe,
‘Ballroom The
Wall’, h 37 x
dia 20 cm,
2.490 kr.,
Design by Us.
Lavasten, ‘Checked’,
af Made a Mano, 9,7
x 9,7 cm, 135 kr.,
Stilleben.

Æsker, i
ruskind,
fås i flere
farver og
tre størrelser, fra
249 kr.,
Nordstjerne.

Notesbog,
‘Madone
Byzantine’,
80 sider,
A5, 169 kr.,
Christian
Lacroix.

Magasinholder,
‘Monuments’, af
Dubokk, h 30 cm,
2.999 kr., Menu.

Birgit Tarp
… er indretningsdesigner, skribent, foredragsholder og konceptudvikler og åbnede i 2004 studiet Design Circus, der
leverer kreativ sparring og holistiske og imageskabende indretningsløsninger for både virksomheder og private. Læs mere
på Designcircus.dk, Designcircusblog.dk og @design_circus.

BRUNERET MESSING OG KØLIGE METALLER HITTER
Pendel, ‘Model X’, i bruneret messing,
fås i flere materialer, dia 100 cm,
21.495 kr., Anour.

– I 2018 skal du glemme det hvide look og de lyse træsorter
for en stund. Nedton også den helt blanke messing og velourforbruget i dine boligaccessories. Fokusér i stedet for på
accessories i enten bruneret messing eller kølig metal, der
kombineret med et miks af mønstrede stoffer vil give en
samlende, moderne karakter. Start gerne den helstøbte
stemning i soveværelset, der som regel er overskueligt i størrelse.
Brug her accessories i bruneret messing eller kølig metal sammen
med kulørt marmor eller røget glas, en stofbeklædt sengegavl,
et par lækre gulvtæpper og kunstneriske væglamper.

GÅ EFTER RØD & LILLA

Lysestage, ‘Balance’, 249 kr., pude, ‘Butterfly’, 40 x 25 cm, 649 kr., pude, ‘Bengal’, 40
x 40 cm, 849 kr., pude, ‘Mosaic Sand’, l 41,5 x
dia 16,5 cm, 849 kr., alt fra Ferm Living.
46 Bolig Magasinet

Idé

Miks rødlige og lilla
nuancer, som spiller fint sammen
– tilsæt gerne lidt mønster for at
bryde det ensfarvede look.

Vægdekoration,
‘Roer’, i jern, h 47
x b 90 cm, 698 kr.,
A Simple Mess.

Gulvtæppe, ‘Mezzo’, i 100 %
viskose, fås i flere farver, 240 x
170 cm, 6.499 kr., Bolia.

– Hvis du allerede har investeret i mørkere farver
og lodne overflader i dine puder, gardiner og
sengegavle, er det oplagt at give nyt liv med
en lettere udvidet farveskala i rødlige
og violette toner. Du kan også vælge
en farveskala af de mørkere og naturlige,
brunlige toner, som du holder mest af.
Brug gerne tone-i-tone, eller miks tre
Sofabord, ‘Juul 012’, af Generous Design,
farvenuancer som violet, grøn og mørkt
b 60 x l 120 cm, fra 8.330 kr., Juul.
træ. Tilføj gerne nogle stormønstrede
puder eller andet, der samler farverne
og skaber dit helt personlige univers.
Bolig Magasinet 47

