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«Det verste jeg kan tenke meg,
er å bli vant til luksus...»

Hotellstil

Charlie Chaplin

TEKST HEIDI MICHALSEN

Først var dette noe bare for
trendsetterne, så skulle «alle»
ha den luksuriøse hotell stilen
på soverommet.
Men nå skal vi altså ikke bare ha den på soverommet, nå skal vi våge å omgi oss med
en sofistikert luksus og trekke de mørke fargene ut i flere av husets rom.

Pute og puff fra MissoniHome. Stoff med
striper i velour i en flott grå-beige farge.
(Xponella)

For å skape hotelstilen i et oppholdsrom kan du tapetsere ikke
bare en fond vegg- men alle veggene i rommet. Ja, riktig alle veggene for den helt ultimate hotell
følelsen. På ASK i Strøket 8 har de
masse flotte tapeter du kan bestille
med hotellstil-elementer som vi
nok vil se mer av fremover.
Jeg har valgt ut Eltis Big Croco.
Den koster 1559,-per rull som er på
10m x 0,70m (Fra ASK).
Finnes i flere frekke farger og er et
svært moderne storformat krokodilleskinn tapet. Husk; Kvalitets tapeter kan virke dyre i innkjøp men
de er gjerne tykkere enn billigere
alternativer - og dermed lettere å
legge slik at resultatet blir penere.
Dermed kan det fort lønne seg å
kjøpe en mer eksklusiv tapet enn
det man først mener er nødvendig.

Pris 2995,- (ASK) Vegglampen
«Bellevue Wall Lamp AJ9» designet
av Arne Jacobsen, 1929 vil passe
perfekt inn i hotelstilen som enten
en leselampe i stuen eller som en
sidelampe på kontoret eller ved
sengen, Relansert av &Tradition
2016.
Den Ikoniske lampen Bellevue
Lamp har alltid vært preget av gra-
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TIPS

Kombiner mørke vegger
med friske planter i
grupper på 3 og 3, Bruk
mørke eller fargesterke
tekstiler i velour, skinn og
silke – Et must er tunge
og fotside gardiner. Mange
puter i ulike størrelser er
viktig for å gi rommet den
lunheten vi søker. Et fluffy
teppe under lounge stolen
gjør også mye for rommet.

Friends and founders har den lave lounge
stolen ”La pipe” som er et resultat av designerens lidenskap for raffinerte former og sterke silhuetter. Ida Linea Hildebrand åpenbare
følelse av balanse og hennes streben etter
den perfekte komfort gjør opplevelsen av LA
PIPE til en ny myk, elegant sitte sensasjon laget for å vare. Bena er i gull og sete er trukket i sort fløyel. Finnes også i andre varianter
Pris 4499,- (ASK)

Pernille Folcarellis botaniske univers og hennes grafiske trykk har på kort tid oppnådd stor suksess og
popularitet i inn og utland. Motivene er på én gang
klassiske og supermoderne og treffer oss i tidens
store interesse for organisk design. Plantemotivene
er hentet lokalt i den nordiske skog, i grøftekanten
eller i Pernilles egen hage. Plantene kombineres
med fjærmotiver i et mildt og sanselig utrykk som
er Limited edition og trykkes kun i 100 eksemplarer.
Alle er nummerert og signert. Pris fra 1499,- (ASK)

sisøse linjer og enkle organiske former. Modernisert og fornyet har &Tradition produsert sin egen tolkning av
lampen med en ny kombinasjon av
materialer og farger.
Denne lampen er laget av satin polert
messing med sortlakkert aluminium,
stål og støpejern base. Vegglampen
har en to meter lang stoffledning med
av-og-på-bryter på veggmontering.

Disse fantastiske bordene som oser luksuriøs stil er fra Oxdenmarq. Design: Dennis Marquart. Små bord burde vært obligatoriske for de fleste
hjem - Det kan benyttes til så mangt og man kan sette flere sammen etter
behov og etter personlig stil. Pris på forespørsel hos ASK.

FAKTA

Heidi Michalsen er medeier og
daglig leder av boligstylingsfirma
DinBoligStylist Asker/Bærum
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