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Hvad enten du søger et 
helt nyt køkken, et til-
trængt farvepit eller blot 
en ny grydehandske, har vi 
fundet sæsonens bedste 
køkkenhits her.

AF piA oLSEN | LiViNG SToRiES
LæSERSERVicE SidE 116

GO GREEN

Giv dit køkken 
liv med botanik-
trenden og smukke 
grønne nuancer, som 
her, hvor den breder 
sig ud over tekstiler 
som viskestykker i 
økologisk bomuld 
med tryk, 50 x 70 
cm, 30 kr., eller 
en trææske med 
malede sider, højde 
9,5 x bredde 30 x 
diameter 10 cm, 129 
kr. H&M Home.

Serviet, plain, i 100 % 
hør, fås i grå og hvid, 

45 x 45 cm, 120 kr. 
Georg Jensen damask.

Nyt stel, ombria, har kon-
trastfulde overlader i både 
blank og mat, inspireret af 
naturens egne teksturer. 
Stellet er designet af Anders 
Arhøj, fås i forskellige farver 
og størrelser, fra 170 kr. 
kähler.

krydr din borddækning med mini-udgaver 
af de klassiske kværne fra Le creuset, fås 
i et hav af forskellige farver, højde 11 cm, 
250 kr. Le creuset.

Få styr på dine bø-
ger og skærebræt-
ter med den fine 

holder i messing, 
højde 20 x bredde 
15 x dybde 13 cm, 
699 kr. Nicolaj 
Engros.

Vandglas, premium, 52 cl, 150 kr. 
Rosendahl.

pit dine fliser op.
Sæt kulør på din 
lisevæg med stickere 
designet specielt til at 
sæte på liser, dims; 
14,9 x 14,9 cm, sæt 
med 9 stk. 329 kr. 
Tile Junkie.

Fliser, Riviera, 11 x 11 cm, 
pr. kvadratmeter, 2.480 kr. 
Fired Earth.

Køkkennyheder

Nye MUSTHAVES til 
 dit MADVÆRKSTED
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Håndlavet kurv, 
Viktigt, i klarlake-
ret bambus, hånd-
lavet, med hank, 
højde 22 x bredde 
40 x diameter 31 
cm, 99 kr. ikea.

Damaskdug i nyt design,
Still Life, designet af Cecilie Manz. Her får du tidløst 

design i lækker kvalitetsbomuld med geometriske 
mønstre i afdæmpede farver, fås i forskellige størrelser, 

140 x 200 cm, fra 1.240 kr. Georg Jensen damask.

Salatbestik i asketræ, 
designet af Rebecca Uth, 

bredde 2,5 x længde 32 cm, 
300 kr. Ro.

Karalen Flow passer til de leste køle-
skabslåger. Udført i glas med kobberbelagt 

zinklåg og silikonering, 1 liter, højde 31 x 
diameter 10 cm, 350 kr. Stelton.

Køkkenrulleholder i messing og 
forniklet stål, højde 28 x diameter 
13 cm, 525 kr. Stilleben.

Mangler Du en eKStra SiDDeplaDS?

indret dit køkken med en praktisk udtræksskufe, hvor der er plads til et lek-
sibelt hjemmekontor eller til at spise et hurtigt måltid.  Selve udtræksskufen 
passer til 60 cm dybe skabe, 1.429 kr. kvik.

Køkkenlåger med valgfri farver
drømmer du om at have masser 
af farver at vælge imellem, når du 
skal vælge køkken? HTH har fået 
en ny type slidstærk højtrykslami-
nat, som fås i 8 forskellige farver, 
køkken, Focus Laminat VH-7,den  
viste løsning, ekskl. bordplade, 
lys, armaturer og hvidevarer, 
40.300 kr. HTH.

Vægmonteret emhæte, Udden, 
kan bruges både med udsugning 
og til recirkulation med kulilter, 
højde 20 x bredde 50 x diameter 
52 cm, 1.199 kr. ikea.
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Dyb og rummelig

køkkenet Multi 
Grebsfri har ekstra 
dyb, forskudt bord-

plade i massivt træ, 
der giver plads til an-
dre gøremål, så dine 
børn f.eks. kan sidde 
og lave lektier, mens 

du laver mad. køk-
ken, inkl. bordplade, 

ekskl. hvidevarer, 
vask og armatur, fra 

45.121 kr. designa.

Dug, Circles, 
i jacquardvævet bomuld, 
fås i grå og hvid, i lere 
størrelser, fra 700 kr. 
Bjørn Wiinblad.

Viskestykke, Arch, i 100 % øko-
logisk bomuld; jacquardvævet, 
fås i lere farver, 50 x 70 cm, 79 
kr. Ferm Living.

KøKKen meD hæVe-sænKe-  

og gemme VæK-funKtion

Svane har designet to nye in-
novative køkkenkoncepter. Med 
konceptet Hide-Away Wall kan du 
trække skydelåger hen foran en del 
af køkkenet og på den måde få et 
ryddeligt køkken i en håndevending. 
konceptet Move Section giver dig 
mulighed for at hæve og sænke 
højden på din køkken-ø ved at køre 
den op og ned med en knap. køk-
ken, MS12, i massiv ask med Move 
Section i køkken-øen og Hide-Away 
Wall, den viste løsning, ekskl. bord-
plade, hvidevarer og armaturer, fra 
194.860 kr. Svane.

smørebræt, mini, fås i ubehandlet, 
olieret og røget eg, 12 x 16 cm, 99 kr. 
Nicolaj Engros.

Kop, Blå Elements, 
designet af Louise 
Campbell, med hank, 
35 cl, 549 kr.
 Royal Copenhagen.

glas, i blyfrit krystal, tåler opvaskemaskine, Bourgogne, højde 24,3 cm, 
Bordeaux, højde 25,2 cm, Riesling, højde 25 cm, Mousserende, højde 25,1 
cm, vandglas, højde 10,9 cm, sæt med 4 stk. 500 kr. Le Creuset.

Mangler du en hånd? 
Gå eter gadgets til dit køkken, 
der hjælper dig i din hverdag 
som f.eks. køkkenarmaturet, 
Metris Select. indstil tempe-
raturen med det ergonomiske 
greb, og tænd eller sluk ved 
tryk på en knap, højde 36,5 x 
bredde 15,7 x dybde 25,7 cm, 
4.634 kr. Hansgrohe.

Kande, Hammers-
høi, designet af 
Hans-Christian 
Bauer, i keramik, 50 
cl, 250 kr. kähler.

skålen Cobra er lavet i porcelæn og kan tåle 
at komme direkte fra fryser til ovn – lækker 
og nem opvarmningsmad – fås i lere stør-
relser, fra 139 kr. Georg Jensen.
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NYT KØKKEN FRA IKEA

Køkkenet Torhamn i ask er 
designet af Mikael Axelsson, 
og han har hentet inspiration i 
shakerstilen, hvis mål er møb-
ler i enkelt, rent og perfekt 
design i høj håndværksmæssig 
kvalitet. Samtidig har målet 
været at bruge alle dele af 
træet og mindske spild, fra 
300 kr. Ikea.

NYE SKABSKONCEPTER

2016 byder på lere praktiske opbevaringsløsninger. Bl.a. opbevaringsløsnin-
gen Magic Move, hvor den forreste del af skabet fungerer som almindeligt 
overskab, mens du kan køre den bageste del ned med et tryk på en knap. På den 
måde får du adgang til de ting, der står bagest i skabet og ryddet op på bordet i 
køkkenet med et snuptag; pr. skab, ahængig af model, fra 3.416 kr. HTH.

Køkken, Grå Kvadrat; den 
viste løsning, ekskl. bord-
plade, lys, armaturer og 
hvidevarer, 36.500 kr. HTH.

Giv dit brød en 
lækker skorpe 
med en bagesten, 
der også kan bru-
ges til pizzabag-
ning. Diameter 
35,5 cm, 300 kr. 
Eva Solo.

Bestik, Scandia, designet af Kaj 
Franck, i rustfrit stål, sæt med 24 dele, 
1.749 kr. Iitala.

Forklæde, Atitude, 
i 100 % stenvasket 

bomuld, med messing-
ringe og bindebånd, 

85 x 92 cm, 200 kr. 
Södahl.

 Rustic Evolution-pande i 
støbejern. Panden er kun 
forbehandlet med rapsolie, 
mens den tykke bund giver 
en god varmefordeling; let at 
rengøre, diameter 26 cm, 600 
kr. OBH Nordica.

Bonbonniere, Peak, 
i aluminium, højde 7,5 x 
diameter 11 cm,  487 kr. Stelton. 

Karaffel, Viktigt,  i mund-
blæst glas; karafel, 1 liter, 
glas, 0,2 liter, 149 kr. Ikea.
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klassiker i nye 
farver: Elkedlen Tea 

Rex er designet af 
Michael Graves, 
og i anledning af 

kedlens 30-års 
jubilæum kommer 
den nu i nye farver. 
den lille velkendte 

fugl, der løjter, 
når vandet koger, 
er skitet ud med 

et lille reptil, deraf 
navnet Tea Rex, 
1.649 kr. Alessi.

Spisepinde, Bloom, i hånd-
lavet japansk porcelæn og 
afrikansk blytræ, længde 
22,5 cm, 
2 sæt, 299 kr. 
Georg Jensen.

Køkkenknive i VG-10-stål, 
fås i forskellige 
størrelser; kokkekniv, 
længde 15 cm, 899 kr.
 Le Creuset.

Krenit-kanden er en videreførelse 
af skålserien i stål og silikone, fås i 
forskellige farver og størrelser, 70 cl, 
299 kr. Normann Copenhagen.

Fad, Scarlet, i serien Multifarvet Elements, 
forener det klassiske mønster med innovation, 
designet af Louise Campbell, bredde 38,5 cm, 
1.699 kr. Royal Copenhagen.

Kande, EM77, designet 
af Erik Magnussen, med 
vippe- og skrueprop, nu i 
tre nye farver, højde 30 x 
diameter 10,5 cm, 450 kr. 
Stelton.

Skåle, Peili, designet af VE2, fås i forskellige farver og størrelser; lille, 0,25 
liter, fra 70 kr. Zone.

BLACK’N’WHITE
Skab et kontrastfuldt look med køkkenet MS12, der er udført i sort med 
hvidlakerede kanter – en cool efekt. køkkenet har skufefronter i massiv eg 
og fås i lere varianter; den viste løsning, ekskl. hvidevarer, vask, bordplade og 
montering, fra 93.380 kr., Svane.

STILSIKKERT MED STÅL
Stål er en musthave i det 
industrielle køkken, og 
det er lige, hvad du får 
med køkkenet Nordkap. 
køkkenet kommer med 
en stålbordplade, der 
gør det nemt at jerne 
madrester og fedtpleter 
eter din madlavning; inkl. 
bordplade, ekskl. hvide-
varer, vask og armatur, 
fra 27.571 kr. designa.
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SkrædderSyet køkken
køkkenet Gi12 er specialbygget i sortbejdset ask, sort granit og hvidpigmen-
terede skufer, inkl. Gaggenau-ovne, kolonialvaresystemer, integreret køl og 
frys fra Liebherr og pocket doors; den viste løsning, 400.000 kr. BoxOne by 
køkkensnedkeren.

Mode på tallerkener
den japanske modedesigner issey 
Miyake og inske iitala er gået 
sammen om at skabe kollektionen 
iitala X issey Miyake, der indehol-
der både stel, servieter, vaser, 
pudebetræk og dækkeserviet-
ter. Selve stellet er udført 
i højkvalitetskeramik, også 
kaldet vitroporcelæn. Tal-
lerken, 11 x 11 cm, 190 kr. Skål, 21 x 
20 cm, 360 kr. 
Skål, 20 x 35 cm, 
596 kr. kop, 
0,19 liter, 190 
kr. Bord-
skåner, 15 
cm i dia-
meter, 
270 kr. 
iitala.

Forklædet Vardagen er designet af Maria 
Vinka og har praktisk strop til at hænge 
køkkenredskaberne i. Forklædet 
er lavet i 80 % bomuld 
og 20 % hør, længde 92 
cm, 69 kr. ikea.

Bestik, Hammershøi, designet af 
Hans-Christian Bauer i højglanspo-
leret rustfrit stål: kniv, længde 22,5 
cm, gafel, længde 20 cm, spiseske, 
længde 20 cm, teske, længde 15 cm, 
sæt med 16 dele, 1.400 kr. kähler.

korrekt køl
Opbevar dine dine forskel-
lige madvarer ved deres 
optimale temperatur med 
køleskabet RJ9000f, som har 
3 kølezoner med forskellige 
temperaturer. køleskabet 
har desuden isterninge-
maskine og dispenser med 
ilter, 560 liter, højde 182,5 x 
bredde 90,8 x dybde 73,3 cm, 
34.999 kr. Samsung.

Skål, Skat 
Vinglas, Premium, designet af Tom 

Nybroe; rødvin, 170 kr. hvidvin, 170 kr. 
spiritusglas, 150 kr. Rosendahl.

enkelt i aSk 
køkkenet Focus Lys Ask er i slidstærk laminat med kanter i massiv lys ask. Fås i 8 
farver, som kan kombineres med lere forskellige træsorter; den viste løsning, uden 
bordplade, lys, armaturer og hvidevarer, 64.100 kr. HTH.

lær, MenS du SpiSer
kay Bojesen ønskede at kombinere læring, leg 
og kreativitet. Børnesæt i melamin: Tallerken, 22 
cm i diameter, dyb tallerken, 18,4 cm i diameter, 
kop, 22 cl, pr. sæt 300 kr. kay Bojesen.


