Cool køkken

INDRET I FACTORYSTIL
Miks sæsonens hotte items af kobber, sort-hvidt porcelæn
og råt træ til en cool køkkenstil, der giver plads til, at både
mænd og kvinder kan føle sig hjemme ved kødgryderne.

AF STYLIST LONE MONNA. FOTO: CAMILLA HEY/CAMILLAHEY.DK
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RÅ HYGGE

I CENTRUM: AGA TC5 Emaljeret støbejernskomfur, total control, med fem ovne,
bl.a. varmeovn og slow cooking-ovn, og to
store kogeplader. Perfekt til alle, der elsker
at kokkerere. 145.500 kr. (Fired Earth). Komfurhylde fra Fired Earths Bastide-køkken. Et
tidløst og robust køkken af fransk egetræ med
antikmalet korpus efter eget farvevalg. Ring
for tilbud. (Fired Earth). PÅ KOMFURHYLDEN: Gylden glasflaske med korkprop, 130
kr. (House Doctor). Metaldåse med låg, sød
til opbevaring af alt fra slik til køkkenelastikker,
sæt med tre stk., 175 kr. (Broste). Office-sæt
med tre opbevaringsdåser beklædt med stof,
250 kr. Lille kobberlysestage, 110 kr. Mat
sort lysestage, 150 kr. (Alt fra House Doctor).
Antik kalenderskilt af metal, 650 kr., fotoramme af metal, 170 kr. (Begge fra Hübsch).
Urtepotte, 170 kr. (House Doctor). Sort metalskilt med et sødt budskab, 99 kr. (isabellas.dk/life). PÅ BORDET VED KOMFUR FRA
VENSTRE: Metaldåse med låg, sæt med tre
stk., 175 kr. (Broste). Smuk termoflaske, H
37 cm, med bronzelook, 230 kr. (House Doctor). Rustfri stålkedel, 899 kr. (H. Skjalm P.).
Viskestykker med stjerner fra Rie Elise Larsen
i sort og grå, to stk., 130 kr. (isabellas.dk/viskestykker). Antik sølvdåse 229,95 kr. (Hübsch).
Stor ske af teaktræ, 149 kr. (Bloomingville).
Sorte køkkenredskaber fra Pantone, 249
kr. (isabellas.dk/pantone). Håndlavet italiensk
spækbræt af oliventræ, 499 kr. (isabellas.dk/
spaekbraet). Små spækbrætter af oliventræ,
139 kr. pr. stk. (H.Skjalm P). Pistaciefarvet KitchenAid Artisan Mixer, 5.000 kr. (Thuesen
Jensen). Kopper med pistaciefarvet skrift, tre
stk. 49 kr. (Bloomingville). Mat metallampe,
Beatrix, 1.000 kr. (Broste). FORREST: Barstol
af antikt kobber, 999 kr. (Trademark Living).
Kobberfarvede trådkurve, sæt med to størrelser, 279 kr. (isabellas.dk/traadkurve). Kobberkande, H18 cm, 670 kr. (House Doctor).
Grå keramikurtepotte med forskellige urter
i, Ø 20 cm, 125 kr. (Broste). Sort- og navystribet keramikskål, Ø 17 cm, 150 kr. Sort- og
navystribet krus, 90 kr. (Tine K Home). Keramiktallerken i grå og offwhite, Ø 22 cm, 80
kr. Mundserviet af hør, pakke med fire stk.
150 kr. (Broste). Purity-bestik med kobberfinish, fire dele, 300 kr. (Nordal).

MODERNE BORDDÆKNING

Ud over at det er utrolig praktisk med siddepladser i køkkenet, er et par rå barstole eller taburetter
også spot on stilmæssigt i factorykøkkenet. Barstole af antikt kobber, 999 kr. (Trademark Living). PÅ
BORDET: Sort- og navystribet keramikskål, Ø 17 cm, 150 kr. Matchende krus, 90 kr. (Tine K Home).
Keramiktallerken i grå og offwhite, Ø 22 cm, 80 kr. Mundserviet af hør, pakke med fire stk. 150
kr. (Broste). Purity-bestik med elegant kobberfinish, fire dele, 300 kr. (Nordal). Gråtonet vandglas,
45 kr. Matchende vinglas, 55 kr. (House Doctor). Fyrfadsglas med sort stjerne, 40 kr. (Tine K Home).
Kobberfarvet trådkurv, del af sæt med to størrelser, 279 kr. (isabellas.dk/traadkurve). Søde servietter med print af træ, 28 kr. (Broste).
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TID TIL TE

Bordplade af granit, Oscuro Mist, med læderfinish, pris efter tilbud (Fired Earth). Lysestager
af matsort mangotræ, sæt med tre stk., 150 kr.
(Broste). Vase af ler med brændt guldtop, H 23
cm, 200 kr. (Hübsch). Antikt sølvfad, Ø 35 cm,
450 kr. (Hübsch). PÅ FADET: Tepotte med bambushank og striber, 260 kr. Matchende tekrus, 35
kr. pr. stk. Mælkekande og sukkerskål, 100
kr. (Alt fra House Doctor). Teskeer med sort skaft
34,50 kr. pr. stk. (H.Skjalm P.). Phantom-kande,
150 kr. (Tine K Home).

EKSTRA PLADS

Komfurhylde, ring for tilbud. (Fired Earth). Opbevaringsdåse, sæt med tre stk., 250 kr. Antik
kalenderskilt af metal, 650 kr. (Hübsch). Matsort lysestage, 150 kr. Kobberlysestage, 110
kr. (House Doctor). Grå rustiklys, 15 kr. pr. stk.
(Broste). Urtepotte, 170 kr. (House Doctor). Sort
metalskilt med tekst, 99 kr. (isabellas.dk/life).
TIP En komfurhylde giver mulighed for at have et
lille galleri af forskellige personlige ting stående
fremme. Kombiner farverne sort og grå med materialer af metal for at få en moderne fabriksstil.

FEST PÅ KØKKENBORDET

PÅ HYLDEN: Små keramikskåle i sort og navy, Ø 10 cm, 90 kr.
(Tine K Home). Alfabet-kopper, Ø 7 cm, 70 kr. pr. stk. (Bloomingville). PÅ KØKKENBORDET: Stor skål, lavet af en teaktræsrod, Ø
30 cm, 670 kr. (Hübsch). Grå rustiklys med flad top, 15 kr. pr. stk.
(Broste). Viskestykke, Eye Text, 40 kr. (House Doctor). Håndlavet
italiensk spækbræt af oliventræ, 499 kr. (isabellas.dk/spaekbraet).
Smørekniv med træskaft, 34,50 kr. Lagirole-brødkniv med sort
skaft, 169 kr. Patentglas, 12,50 kr. pr. stk. (Alt fra H. Skjalm P.).
Opbevaringsglas, Vitamins, 50 kr. (House Doctor). Klassisk tesi
med metalskal, 125 kr. (Ib Laursen). Tedåse med grøn te, Normann
Green Tea, 129 kr. (Normann Copenhagen).

KØKKENNIPS

Krukke af antikt træ, Ø 13 cm, 230 kr. (Hübsch).
Sorte køkkenredskaber fra Pantone, sæt med
5 stk. 249 kr. (Isabellas.dk/pantone). Stor ske af
teaktræ, 149 kr. (Bloomingville). Termoflaske,
H 37 cm, med bronzelook, 230 kr. (House Doctor). Brevholder af naturtræ, 24 x 16 cm, 200 kr.
(Hübsch). I BREVHOLDEREN: Hvid notesbog,
100 kr. Kuglepenne, 40 kr. Notesbog med
harlekinmønster, 100 kr. (Alt fra Tine K Home).
Saks med kobberlook, 280 kr. (House Doctor).
AGA-stentøjsfade i creme med sort kant, 149
kr. og 249 Kr. (Fired Earth). Dåse af metal, 230
kr. (Hübsch). Kogebog, Newyorker by Heart af
Birthe Lynggaard, 270 kr. (Saxo). Mønstret udklipsholder, 45 kr. (House Doctor).
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