Blød det rå, industrielle køkken
op med masser af træ og et par
farvede detaljer – på to budgetter.

97.393 kr.
LUKSUS

Holder til krydderurterne i stentøj med læderophæng, Ø 6 cm, 220 kr. (House of Rym). Antracitfarvet køle-fryseskab med håndtag i messing, 24.750 kr.
(Smeg). Mønstret pendel i bambus, Ø 44 cm, 3.295 kr. (Roomstore). Patchwork, geometriske terrakottafliser med uendelige kombinationsmuligheder, 11 x
12,5 cm, pr. m² 2.500 kr. (Dahl Studio). Loftmonteret emhætte i rustfrit stål, Ø 55 cm, 13.499 kr. (Witt). Masterchef, komfur fra AGA, indeholder to ovne på
hver 67 l, en grillovn samt en slow cooking-ovn. Vælg mellem 6 gasblus eller induktion. B 110 cm, 42.995 kr. (Fired Earth). Tre skærebrætter i olieret eg med
knage, 18,5 x 38,5 cm, 13 x 31 cm, Ø 29 cm, 899 kr. (Nicolaj Engros). Forklæde i læder, 70 x 90 cm, 1.299 kr. (Linum). Støbejernsgryde, Ø 24 cm, 1.299 kr.
(Staub). Trolley i jern og træ, H 88 x B 75 cm, 3.750 kr. (Nordal). Grafisk løber i plast og polyester, kan vaskes på invask, 70 x 270 cm, 1.475 kr. (Room21).
Grydeske og paletkniv i egetræ, L 29,4 cm, 319 kr. (Georg Jensen). Saltkværn i egetræ, H 11 cm, 299 kr. (Eva Solo). Køkkenrulleholder i røget egetræ, 495
kr. (Römer Design). Håndlavede, støbte skåle i porcelæn lavet af Thora Finnsdottir, Ø 14,5 cm, pr. stk. 299 kr. (Unika:k).
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GRIB DEN
INDUSTRIELLE STIL
Sæt metrofliser op fra gulv til loft.
Gå efter elementer i stål og træ.
Montér galvaniserede vandrør
på væggen, og hæng dit grej
op i store kødkroge.
Brug rulleborde til opbevaring.
Hæng planter op i enkle skjulere
med lædersnore.
Varm rummet op med et
lille tæppe eller en løber.

19.990 kr.
BUDGET

Væghængt emhætte fra Gorenje, B 60 cm, 2.969 kr. (Whiteaway). Sticker til at sætte på eksisterende fliser, 14,9 x 14,9 cm, sæt med ni stk., 295 kr. (Tile
Junkie). Cylinderformet lampe i iner, Ø 43 cm, 999 kr. (Bloomingville). Fritstående køle-fryseskab, B 59,5 cm, 3.580 kr. (Gram). Håndlavet skjuler i porcelæn
med lædersnøre, fra Anne Black, Ø 11 cm, 300 kr. (Stilleben). Løber i polyester, kan vaskes i maskinen, 70 x 300 cm, 1.349 kr. (Inkoncept). Rullebord med
to flytbare hylder i massiv eg, H 90 x B 43 cm, 949 kr. (Ikea). Støbejernsgryde, Ø 24 cm, 799 kr. (Eva Trio). Rullebord med to flytbare hylder i massiv eg, H
90 x B 43 cm, 949 kr. (Ikea). Forklæde i indfarvet bomuld, 72 x 82 cm, 130 kr. (Södahl). Skærebræt i egetræ, 20 x 27 cm, 201,50 kr. (Broste Copenhagen).
Gaskomfur med elovn, B 90 cm, 7.899 kr. (Ikea). Køkkenrulleholder i genbrugsteaktræ, 249 kr. (Muubs). Saltkværn i oliventræ, H 14 cm, 125 kr. (House of
Rym). Keramikskåle, Ø 14 cm, 85 kr. pr. stk. (HK Living). Grydeske i bøgetræ, 60 kr. (Imerco).
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