BOLIGSTYLING

Sika stol kr. 6250,- fra Ask

LOUNGE
-UTEMØBLER
SNART VINKER VI FARVEL TIL MAI – NÅ ER VI LITT NÆRMERE
JUNI, SOMMER, SOLSKINN OG UTELIV PÅ TERRASSEN.
TEKST HEIDI MICHALSEN FOTO CANE LINE OG SANTAI AS OG HEIDI MICHALSEN

T

emperaturen stiger jevnt og sakte og late dager kommer endelig opp.
Nå kan vi få kjøpt lounge hagemøbler
som er så eksklusive at vi kan ha de inne
på vinteren og ute på sommeren.
Om du heller vil bruke pengene på noe
annet så er mitt tips og ikke glemme uterommet men style opp terrassen med
det du allerede har nå.
Sommerhilsen fra

Heidi Michalsen
Heidi Michalsen er medeier og
daglig leder av boligstylingsfirma
DinBoligStylist Asker/Bærum.
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Ta utgangspunkt i hagemøblene dine.
Trenger de kun å vaskes eller må det et
malingsstrøk til?
Etter å ha fått møblene til å skinne så kan

du ta med det du har av puter og pledd
fra sofaen og nå som det er sommer er
det moro med sterkere farger og sommerlige motiver….Dekk på terrassebordet med spisebrikker, fin service ditt, lykter ,flotte vin glass og fargerike servietter
så har du alt kommet et stykke på vei…
Kan du se det for deg? Gjør det like fint
ute som inne og jeg garanter deg at du
kommer i god stemning. På med årets
sommerhit å be mannen i huset tenne
opp grillen! Du kommer til å ville bo på
terrassen!

Flotte høye planter i store
krukker er med på å skape
uterommet like fint ute som
inne. Du kan aldri få for
mange planter.
Varier i høyden og det
mest trendy Ask Interiør
har nå er disse tøffe
papirposer du kan bruke til planter, brød,
garn eller hva det måtte være du trenger
en oppbevaringsløsning til.

Fra ASK finner du også Square pyntepute
til 815kr for ute bruk-Helt vedlikeholdsfrie!
Ja du leste riktig, det er jo helt fantastisk.
Om regner spruter ned så trenger du
ikke bekymre deg for å måtte ta inn alle
putene. Finnes i flere farger.

Men det stopper ikke der for det finnes
ikke bare disse putene. Nei, du kan
også få matchende tepper og puffer til
ditt hagemiljø. Satser du på dette har
du sikret deg en bedagelig tid fremover.
De er laget av vedlikeholdsfritt materiale
så du kan sette på deg solbrillene, lene
deg tilbake og slappe av. Life is good!
Du kan mikse og matche og blande ulike
materialer og farger for din helt egen
personlige stil.

Utendørs pyntepute Kr. 450,fra Ask Interiør

Finnes i forskjellige farger er og
størrelser: Priser fra Kr. 60,På Ask Interiør la jeg også merke til
en eksklusiv sofa. Den var så fin at jeg
måtte spørre om dette virkelig var en
loungesofa som var ment for ute bruk?
Det var den og hvem har ikke lyst til å
synke ned i denne? Modulsofaen er fra
Danske Cane-Line og fordi den består
av forskjellige moduler kan de tilpasses
akkurat de arealene du har til rådighet..

Divine Puffer fra Ask Interiør Kr. 2650,Jeg sier heller ikke nei takk til et Praktisk,
handy og tøft - On -the -move bord
jeg altså. Kan brukes som sidebord,
nattbord, avlastnings bord osv. Er like
tøft inne som på terrassen.
On
the
move
er designet av
det
danske
designteamet
Strand + Hvass
og kommer i
seks farger og to
størrelser.
(Ask -pris på forespørsel)
Stikk innom Ask Interiør og se på noen
av produktene!

Conic 2 seter modul Kr. 19 900,- Sofa inne på vinteren og ute på sommeren.
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BOLIGSTYLING
Hos Xponella satser de på Soo santai
beanbagger som også er egnet for både
inne- og utendørsbruk.100 % vanntett.
Dette er Daddy Cool-årets nyhet fra
Xponella.
Får du ikke bare lyst til å kaste deg ned
på denne? Garantert en favoritt hos de
yngste….
Lett å rengjøre med helt vanlig såpe
og vann. Den er utelukkende laget for
å optimalisere de med god plass og
setter en ekstra spiss på ditt interiør og
eksteriør med sitt flotte design.
Har du sett Daddy så må du også få
hilse på; Big Mama.
Dronningen av saccosekker , er Big
Mama! Kjent for sine ferdigheter - du kan
ha den i hele fem forskjellige stiler. Ha
det på akkurat din egen måte.
Mange lever i en ganske så stresset
hverdag og når vi endelig har fri så skal
det både være tid til stillhet og tid til
samvær med venner og familie. Orker
du ikke tanken på å vaske, grunne og
male hagemøblene denne sommeren
allikevel? Mitt råd til deg er da og heller
å satse på kvalitet enn kvantitet når det
gjelder de store møblene og putene.
Unn deg vedlikeholdsfrie møbler og
inviterer til stunder med nytelse og
nærvær i behagelige og komfortable
hagemøbler. Da unngår du og måtte
kjøpe nye hagemøbler etter kort tid og
med vedlikeholdsfrie møbler er det bare
å legge bena på bordet og

NYTE SOMMEREN!

Soo Santai BIG MAMA hos Xponella
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DADDY COOL Bean Bag hos Xponella

Om du skal selge bolig eller bare
ønsker hjelp med ditt interiør kan
du ringe meg på 9054 10 36 så
kommer jeg på en gratis befaring
til deg.
www.dinboligstylist.no

