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På barneværelset er 

det barnet som skal 

bo – det må vi ikke 

glemme. La dem der-

for bestemme selv, 

uavhengig av om det står i stil til 

resten av boligen. Kjør på med 

yndlingsfarger på vegger og gulv, 

og la poden få Star Wars-tapet 

selv om det ikke er mors første-

valg. Barnerommet skal nemlig 

ikke være en forlengelse av stua. 

Det skal være et rom der de som 

bor der selv kan vise sin person-

lighet. Der de kan føle seg vel. Et 

rom de synes det er stas å bo i. 

MODIGE
Rommet til minstemann bør få 

skille seg ut fra resten av boligen. 

Og når barna får innrede selv, da 

faller valget sjelden på hvitt. De 

færreste barn har nemlig hvit som 

favorittfarge. De er heller ikke så 

nøye på hva som er riktig i andres 

øyne, så lenge det er riktig for dem. 

De er modigere enn voksne i farge- 

og interiørvalg og vet hva de vil ha. 

Barn ser muligheter der vi andre 

ser begrensninger. For dem er en 

hvit vegg et blankt lerret. La dem 

derfor få være med når barnerom-

met skal innredes.

MEN…
Det kommer alltid et «men». Selv 

om barna bør få være med å be-

stemme, betyr ikke det at vi skal 

pøse på med de aller sterkeste far-

gene på alle veggene. Det er tross 

alt et soverom. Det skal være mu-

lig å slappe av. Ha det i bakhodet 

når guttungen blar gjennom ta-

petbøkene.

La barna  
bestemme
Et barnerom skal ikke være et sted der mors interiørdrøm 

kan komme til live. Her er det minstemann i huset 

som skal trives. La derfor barna få det siste ordet når 

rommet skal pusses opp.

Tekst: Mari Andersen Rosenberg/ifi.no 

VALGETS 
KVAL: La barna 
velge mellom 
morsomme tape-
ter, sprek maling 
og tekstiler i alle 
verdens farger 
og mønstre.   
 Foto: Tapethuset

KREATIVT: En 
gruppe barn fikk 
lov til å innrede 
en femromsleilig-
het i Stockholm 
i samarbeid med 
innreder Isabelle 
McAllister. Re-
sultatet er en 
fargeeksplosjon 
med en rekke 
kreative innslag. 
 Foto: Beckers

TEGN I VEI: 
Legg til rette for 
kreativ utfoldelse 
på barnerom-
met. Et tak som 
kan tegnes på er 
perfekt for den 
kunstneriske.
 Foto: Beckers

MAY THE  
FORCE BE 

WITH YOU: 
Fototapet er 
populært på 

barnerom, og 
perfekt for å vise 

fram personlighet.
Foto: Fantasi Interiør ROLIG: Selv om barna fortjener stem-

merett når barnerommet skal innredes, 

husk at rommet skal være godt for 

avslapping. Foto: Pure&Original

ROM FOR ROM BARNEROM
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LEGGER SJELEN

Gummi, tre, vinyl, tepper og fliser er gulv vi liker  

å tråkke på.  Nå kommer også 1970-tallsgulvet tilbake  

i norske hjem. – Kork er hot, sier arkitekt Siv Senneset.

Tekst: Robert Walmann/ifi.no

Vis meg gulvet ditt og 

jeg skal fortelle deg 

hvem du er. Eller?
– Hehe. Så enkelt 

er det nok ikke. Men 

at gulv gir eleganse, særpreg og 

personlighet til huset er det ingen 

tvil om, sier Siv Senneset. 

39-åringen fra Bergen er utdan-

net interiørarkitekt og arkitekt. 

Hun er også president i NIL (Nor-

ske interiørarkitekters og møbel-

designeres landsforening). Til 

daglig jobber hun hos JM Norge 

med større boligprosjekter. Hun 

har også lang erfaring fra pro-

sjektmarkedet. 
– Folk blir stadig mer bevisste 

på hva slags gulv de vil ha. De får 

inspirasjon gjennom blogger, ma-

gasiner og tv-programmer. 

KORK ER TILBAKE

En trend som ifølge Siv er på full 

fart tilbake er kork. Gulv laget av 

barken på korketreet. Dette er 

gulv som var brennhett på 70-tal-

let. 
– Korkgulv har helt klart fått sin 

renessanse. Kork i flisformat gir 

en spesiell lunhet i rommet. De 

moderne korkgulvene tåler også 

store belastninger og gir en na-

turlig isolerende effekt. Dessuten 

er korkgulv miljøvennlig og slite-

sterkt. Det er jo slik at vi vil at et 

gulv skal vare lenge, sier hun. 

Den erfarne arkitekten forteller 

at mange sier de vil prøve nye ting, 

men ender opp med å velge trygge 

og tradisjonelle løsninger. 

TRYGT MED TRE
Tregulvet står fortsatt høyest i 

kurs i norske stuer. Eksklusiv og 

bred 1-stavsparkett har truffet den 

norske folkesjelen. Jo bredere, jo 

bedre. Spørsmålet er hva slags far-

ger som egner seg best. 

– I en stue uten mye lys vil jeg 

anbefale lyse gulv. De lyse gulvene 

gir et stilrent og eksklusivt inn-

trykk både inntil lyse fargeto-

I GULVET

HOT MED KORK:  
Siv Senneset er interiørarkitekt og 

arkitekt. Hun er også president i NIL 

(Norske interiørarkitekters og møbel-

designeres landsforening). 

 Foto: Robert Walmann/ifi.no

n Naturlig utseende med korkoverflate.

n Gode egenskaper med vinyloverflate.

n Varmt.
n Lyddempende. 
n Komfortabelt. 
n Slitesterkt.
n Enkelt å legge.

n Et levende naturmateriale.

n Komfortabelt. 
n Skaper atmosfære.

n  Forholdsvis slitesterkt og enkelt å vedli-

keholde, noe sårbart for riping.

n Enkelt å legge.  
n  En oljet overflate krever hyppigere, men 

mer lettvint vedlikehold, sammenlignet 

med en lakkert flate.

KORK/VINYLKORK

PARKETT OG HELTRE 

→

«Korkgulv har helt 
klart fått sin  
renessanse.»
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TEMA: GULV
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Fem enkle grep som gir

"NYTT" KJØKKEN
Det er enkelt å fornye kjøkkenet uten å måtte  

tømme sparegrisen.  Her er fem tips til deg som vil 

pusse opp på sparebluss.

Tekst: Robert Walmann/ifi.no  Foto: Storeys

1 
FRONTENE

Tre- eller laminatdører kan 

males. Er dørene folierte eller i 

høyglans, finnes det en smart 

folie eller kontaktpapir 

som kan limes på. 

3
BENKEN

Puss ned benkeplaten og sett 

den inn med olje. Du kan også 

gi den en ny farge med 
beis, lakk eller  
hardvoksolje. 

5
GULVET

Legg en sprek matte på gulvet. 

Tregulv og parkett kan males. 

Velg en solid gulvmaling 

som tåler hard medfart. 

4
VEGGEN

Du kan fornye veggene og 

halvmeteren over kjøkken-

benken med maling, tapet 

eller fliser. Bruk maling 
som tåler vask. 

2 
HÅNDTAK

Knottene på skap og skuffer 

kan males. Det er gjenbruk på 

høyt nivå. 

Noe så enkelt som fargerike kjøkken-

kluter kan være med på å piffe opp et 

kjøkken. Grønne planter hører også 

med. Og ungene vil elske om du maler 

en krittvegg, eller om du tapetserer en 

vegg med et festlig motiv.  Å male to kjøkkenstoler i 

gøyale farger kan også gi en «energiboost» til rommet.  

ROM FOR ROM KJØKKEN
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Tre ganger Norgesmester og tre ganger Gull Coach 

i Bocuse d’Or, Odd Ivar Solvold, og Gullvinner av 

Bocuse d’Or 2015, Ørjan Johannessen er stolte 

eiere av BORA Professional.

«Jeg har aldri før kunnet steke på så 

høy varme og fått stekeosen så lett 

og elegant unna. Designet er helt 

fantastisk, men det er effektiviteten 

som er unik.»

KOM OG BLI INSPIRERT I VÅRT

NYE SHOWROOM PÅ SKØYEN!

ÅPNINGSTIDER:

MANDAG-FREDAG 10:00 – 18:00

LØRDAG 11:00 – 15:00

REN LUFT. RÅ KRAFT. BORA BENKEVENTILASJON

Drammensveien 127 | 0277 Oslo

22 47 75 90 | post@engebretsen.no

engebretsen.no

Annonse
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PERSONLIG, PRAKTISK OG  

PENT MED VINYL
Boligvinyl er en vinner i de fleste kategorier. Det er suverent 

slitesterkt og tåler fukt, det er lett å legge og enkelt å holde rent. 

Det demper lyder og er varmt og godt å gå på. At design og 

utseende også er oppdatert etter gjeldende trender gjør det til et 

populært valg.

Tekst: Chera Westman/ifi.no

MODULÆRT med klikk-linoleum

Linoleumfliser for boligmiljø lages i tre 

ulike størrelser og over 20 farger, som alle 

kan kombineres fritt etter eget øns-

ke. Det finnes også designhjelp å få i en 

gulvplanlegger på nett. Flisene er laget 

av en hard trefiberkjerne med et naturlig 

linoleumbelegg på toppen og en lyd-

dempende bakside av kork.

MYKT OG  
EFFEKTFULLT med teppefliser

Vegg-til-vegg-tepper gir et lunt rom 

med dempede lyder og varme gulv. 

Med regelmessig støvsuging reduseres 

mengden støv som virvler rundt i rom-

met, og vi får et godt inneklima. Er du 

uheldig og får en flekk som ikke lar seg 

fjerne, kan enkelte teppefliser lett skiftes 

ut. Teppeflisene er stabile og legges løst 

uten bruk av lim.

102 www.ifi.no

Foto: Forbo Flooring

Foto: Musum Interiør

TEMA: GULV

Du skal lete lenge for å finne 

en gulvtype med så stort 

spenn i design og utse-

ende som vinylbelegg. Her 

finner du gode, moderne 

design som kler alle slags interiører. 

Uansett om du liker en rustikk stil med 

slitte tregulv, foretrekker trendy orien-

talske fliser, klassiske sjakkruter, retro-

inspirerte geometriske mønstre, eller 

røff betonglook finnes en design for din 

personlighet. 

ENKELT Å LEGGE 
Boligvinyl er en banevare som egner seg 

for alle rom i boligen. Det finnes spesiel-

le kolleksjoner som er beregnet for våt-

rom. At belegget kommer i 2, 3, 4 og opp 

til 5 meters bredde gjør det mulig med 

skjøtefrie gulv. Vinylbelegg kan legges 

løst i mindre rom, i større rom anbefales 

helliming. 
Det kan brukes sammen med gulvvarme, 

men mange ganger vil det ikke være nød-

vendig. Boligvinyl er bygget opp av flere 

sjikt, blant annet med en skumdel eller en 

tekstilbakside som isolerer og gjør gulvet 

behagelig å gå på. 

KVALITET OG PRIS HENGER SAMMEN

Til tross for at materialet egentlig er en 

type plast, ser det ikke plastisk ut. Over-

flaten er matt og preget, og hvis gulvet ser 

ut som fliser, kan du føle forskjellen mel-

lom flis og fug, og treimitasjonene har en 

tekstur i overflaten som minner om 

RETRORUTER: Geometriske mønstre 

er trendy og populære blant annet i hjem 

med retrostil, og i interiører med grafisk 

inspirasjon. 
Foto: Gerflor
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FRIHET med maling
Stort sett alle gulvmaterialer kan males. 

Gulvmalingen hefter godt til treverk, 

laminat, linoleum og andre materialer. 

Hovedsaken er at underlaget er rent, 

tørt og fast. Malingen kan brekkes i 

hvilken farge du ønsker, og det er enkelt 

å lage mønster med maskeringstape og 

sjablonger.

RUTEBONANZA med parkett 

Mønsterlagt parkett står øverst på de 

fleste trendlister over gulvmaterialer i 

Norge og Skandinavia i dag. På samme 

måte som vi legger parkett til vanlig, ved 

å klikke bord for bord sammen i lange 

rekker, legger vi nå mønstrede parkett-

gulv.  Velg blant hollandsk rutemønster 

eller store eller små blokkruter i farger 

som sort, brunt, grått, hvitt eller gyllent.

• Slitesterkt
• Mykt
• Tåler vann
• Lett å renholde

• Vedlikeholdsfritt

• Demper trinnlyder

• Varmeisolerende 

• Lave emisjoner

• Resirkulerbart

KORTFAKTA BOLIGVINYL:

→
Foto: Tarkett

Foto: Beckers
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FLERE VEIER TIL

VANNTETT

På badet sverger de fleste nordmenn til fliser på veg-

ger og gulv. Riktig utført er det et trygt og godt valg. 

Men det finnes mange flere måter å bygge fuktsikre 

våtrom på. Vinyl, baderomspaneler, malingsystem og 

et spesielt tapet er også godkjente alternativer.

Tekst: Chera Westman/ifi.no

VÅTROM

BADEROMSPANELER FOR VEGG

FLISER
n  Keramiske fliser monte-

res på et vanntett sjikt. 

Fugene tettes.
n  Ser eksklusivt ut, et ofte 

foretrukket valg.

n  Vedlikeholdsfritt og 

slitesterkt. 
n  Enkelt å rengjøre.

n     Fungerer godt med 

varmekabler.
n  Mange muligheter for 

mønsterlegging.

n  Stort utvalg i farger og 

former og størrelser. 

n  Enkelt å finne matchende 

design.
n  Kan kombineres med fliser 

eller andre produktgrup-

per på vegg. 
n  Ekstra sklihemmende 

flater med småfliser, 

eller anti-sklibehandlede 

glasurer.

n  Kan monteres av fagfolk 

eller som et gjør-det-selv-

produkt.
n  Monteres direkte på sten-

derverket eller bakenforlig-

gende vegg, uten bruk av 

ekstra platematerialer eller 

rupanel. 
n  Til panelene hører 

monteringslister, spesielle 

fugemasser og rengjø-

ringsmidler for bruk ved 

montering.
n  Prisgunstig produkt.

n  Membran er innebygget i 

produktet.
n  Finnes i mange design, 

både glatte og flismøn-

strede. De flismønstrede 

har gjerne både høyde- og 

overflateforskjell mellom 

«flisene» og «fugene».

n  Glatt og sterk overflate, 

som tåler vannsprut og 

store temperatursving-

ninger.
n  Rask å tørke av og enkel å 

holde ren. 

LAMINERT TREFIBER- ELLER SPONPLATE SOM  

TÅLER VANN.

KERAMISKE FLISER MONTERES PÅ ET VANNTETT SJIKT. 

VINYLBELEGG FOR VEGG OG GULV 
n  Vinylbelegg for våt-

rom i boligkvalitet er et 

spesialtilpasset produkt 

som er helt tett. Mange 

prosjektkvaliteter er 

også godkjente for bruk i 

våtrom. 
n  Et slitesterkt materiale 

som er lett å gjøre rent og 

behagelig å gå på.

n  Fungerer godt sammen 

med gulvvarme. 

n  Både vegg- og gulvvinyl 

selges i den lengden du 

trenger. Veggvinyl kom-

mer i 2 meters bredde, og 

monteres horisontalt. Det 

fører til at skjøten havner 

tett opp mot taket, vekk 

fra vannsprut. Gulvvinyl 

finnes i bredden 2, 3 

eller 4 meter, og det går 

derfor ofte an å finne et 

belegg som gjør skjøting 

unødvendig. 
n  Alle skjøter varmsveises.

n  Enkelt å få tett rundt sluk.

n  Gulvvinyl kan brukes 

sammen med et mat-

chende veggvinyl eller 

med andre veggprodukter. 

n  Mange ulike design – 

mulighet for fargemat-

ching med et tilsvarende 

produkt for vegger. 

n  Prisgunstig.

MEMBRAN OG OVERFLATE I SAMME PRODUKT.
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1 
MARKISE

Pollen, støv og sur nedbør 

kan gi misfarginger, også på 

en impregnert markise. Vask 

duken og kappen med 

markiserens hvert år. 

3
UTETEKSTILER

Impregner duken på bordet og 

putene til hagemøblene. Da 

blir kaffe-, vin- og saft- 

flekkene enklere å få 
vekk.

5
GRILL

Rens av grillen jevnlig. Bruk et 

rengjøringsmiddel for fjerning 

av innbrent fett og sot. 

Gjenstridig skitt fjernes 
med skurepad. 

7
PLEN

Gi gressklipper og annet mot-

ordrevet hageredskap en liten 

rens med rengjøringsspray.

9
BEGROING

Begroing får du vekk med bruk 

av steinvask eller alge- og mo-

sefjerner. Spray på middelet, 

og la vær og vind gjøre 
jobben!

6
KUNSTROTTING

Møbler i flettet kunstrotting er 

enkle å holde rene med ren-

semiddel og beskyttelse på 
sprayflaske.

8
FLEKKER 

Gjenstridige flekker på treplat-

tingen kan lett vaskes vekk 

med et spesialmiddel for 

rensing av kompositt- 
treverk.

10
NEDLØPSRØR

Sjekk at nedløpsrør og henge-

renner ikke er fulle av rusk, at 

de ikke ruster og at  

malingen ikke flasser. 

4
TEPPE

Pynt terrassen med et teppe. 

Tepper for utendørs bruk har 

perforert bakside, som  

slipper gjennom regn-
vann. 

2 
HAGEMØBLER

Dypp møbelbeina i impreg-

neringsolje når du setter dem 

ut om våren. Edeltreolje gir 

møblene fargen tilbake og 

beskytter mot været.
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REN NYTELSEREN NYTELSEREN NYTELSE
PÅ TERRASSENPÅ TERRASSENPÅ TERRASSEN

Tekst: Chera Westman/ifi.no   

Foto: Anne Manglerud/Green AppleTekst: Chera Westman/ifi.no   

Foto: Anne Manglerud/Green AppleTekst: Chera Westman/ifi.no   

Foto: Anne Manglerud/Green Apple

Nyt late dager på en lystbetont terrasse med god 

samvittighet. Få de små – men viktige – vedlikeholds-

oppgavene unnagjort litt etter litt.
Nyt late dager på en lystbetont terrasse med god 

samvittighet. Få de små – men viktige – vedlikeholds-

oppgavene unnagjort litt etter litt.
Nyt late dager på en lystbetont terrasse med god 

samvittighet. Få de små – men viktige – vedlikeholds-

oppgavene unnagjort litt etter litt.

ROM FOR ROM UTE
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Båtfolket har båtpus-

sen. Landkrabber har 

terrassevask. 
En terrasse bør all-

tid starte sesongen 

fri for snø, sot, salt, sur nedbør og 

vintermøkk. Så når våren banker 

på, er det bare å finne frem hage-

slange, vaskekost og rensemidler.

VANN OG SÅPE
Vi trenger ikke å fyre opp høy-

trykkspyleren når terrassen skal 

vaskes. For mye trykk kan skade 

overflaten og gjør ikke treverket 

rent. Det er to ting som gjelder: 

mye vann fra hageslangen og 

Tid for å la seg impregnere

NY VÅR 
NY TERRASSE

Terrasselivet er selve symbolet på «utekos» om som-

meren. Men før vi får satt barbeinte føtter på tre-

plankene må det gjøres en jobb. 

Tekst: Robert Walmann/ifi.no. Foto: Kristian Owren/ifi.no

→

n  Terrassebeisen skal trenge inn i 

treverket og ikke danne film.

n Unngå påføring i sterkt sollys.

n  Unngå påføring i fuktig vær og ved 

lave temperaturer.

n  Beisen må være tørr før den utsettes 

for fukt. 
n  Les produktenes bruksanvisning 

nøye.

TERRASSETIPS

VÆRBITT: Naturen setter sine spor. 

Også på terrassen. Derfor må vi 

behandle terrassen.

ROM FOR ROM UTE
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FINN DIN STIL 
TRINN for TRINN

Tekst: Bjørg Owren/ifi.no

Når du bygger nytt eller pusser opp, virker ofte alle mulighetene 

mer som et hinder enn hjelp. Her er en oppskrift på hvordan du 

finner fram i jungelen av materialer og farger slik at hjemmet

ditt blir skreddersydd for deg

Gå i tenkeboksen og lek med ulike løsninger 

før du starter jakten på en riktig farge. 

2. FINN DIN TYPE
Tenk på hvilken atmosfære du ønsker. Vil du ha 

det lunt og koselig eller svalt og luftig? Lyst, mørkt 

eller midt i mellom? Eller kanskje noe helt annet. 

Bli kjent med deg selv og noter ned stikkord.

3. KLIPP OG LIM
Hvilken stil liker du? Moderne og stramt eller 

rustikk og landlig? Klassisk og elegant eller en salig 

blanding? Klipp ut bilder du liker fra magasiner, 

brosjyrer og nettet. Sett dem sammen i en collage. 

Her er du på sporet etter en rød tråd til din smak.

1. START VED KJØKKENBORDET

TEMA: FARGE

Foto: IN
TAG

Foto: Nordsjö

Hvilken
tapet-type

er du?

Hjemmet ditt skal være inspirerende, energisk og levende – akkurat som deg.

Med tapeter endrer du farge, stil og stemning i et rom raskt og enkelt.

 
Få mer inspirasjon på finndintapet.no

Decorama 2016

Allegro

Beautiful Traditions

Annonse
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GAMLE VEGGER 
NYE HISTORIER 

PUSSET OPP SMÅBRUKET: 

DE BESTE SOVEROMSGULVENE 
STENG SOLEN UTE 4 KJØKKENTIPS 
MAL FASADEN SMART 6 TERRASSETIPS 
NYE GULV MED MØNSTER 6 TIPS FOR 
STUEN

HERSKAPELIG 
ELLER MODERNE 
KJØKKEN – SLIK 
FÅR DU STILEN

20SIDER  
INNRED MED FARGER

4 trendpaletter 
Mørke vegger på soverommet
Finn din stil – slik lager du et personlig interiør
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SKAP TRIVSEL PÅ SOVEROMMET

TAPET PÅ FIRE VEGGER

ROMMETS BLIKKFANG

BRUK TEKSTIL UTE
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FIRE STILER OG

PERSONLIGHETER

SIDER  
FARGETREND

SANSELIG BALANSELEILIGHET I SVEITSERVILLA:

MAL MØBLER OG SKAP

VANNTETTE VÅTROM

BARNEROM I SMÅFOLKSTIL

TEPPER OG TAPET

BEHAGELIG TERRASSELIV

VAKRE VALG FOR FASADE

SIDER

GODE GULV

Fem tips for et 
nytt kjøkken

Her treffer du kjøpeklare kunder som skal pusse opp! Det unike med Inspirasjon 
er at butikken kjøper magasinet av IFI og deler dette ut til sine kunder.
Her har du muligheten til å nå oppusningsklare kunder samt å få markedsført 
dere med profil samt produkter i ulike butikker uavhengig av avtaler.

FORBRUKER-
MAGASINET

UTGIVESESDATO:

nr 1/18
23.03.2018
Uke 16

FRISTER:

ANNONSESALG:  
Hilde Holtekjølen 
tlf.: 90 12 70 06 
e-post: hilde@a2media.no
A2media AS, Postboks 2, 2271 Flisa

TRENDER, 
TIPS, RÅD OG 

INSPIRASJON TIL 
FOLK SOM SKAL 

PUSSE OPP

BAD 
STUE

KJØKKEN
ENTRÉ

SOVEROM
UTEROM

TEMA I  
INSPIRASJON

 

OPPLAG:

300 000 
LESERE:

1 000 000 

UTGAVER PR. ÅR:

1

Dobbeltside: 
 Netto: 400 x 260 mm 

Utfallende (4mm):  
424 x 286 mm

Helside: 
Netto: 192 x 260 mm
Utfallende (4mm):  

212 x 286 mm

Halvside liggende:
Netto: 192 x 130 mm
Utfallende (4mm):  

212 x 147 mm

Halvside stående: 
Netto: 96 x 260 mm
Utfallende (4mm):  

112 x 286 mm

Kvartside liggende: 
Netto: 192 x 65 mm

Kvartside stående:
Netto: 96 x 130 mm

FORMATER

UTGAVE:
MÅLGRUPPE:
�  PRIVATPERSONER I KJØPEMODUS SOM HAR BE-

STEMT SEG FOR Å PUSSE OPP. 
�  ANSATTE OG LEDELSE I BUTIKKER FOR VALG AV 

PRODUKTER.

DISTRIBUSJON:
VIA 750 FORHANDLERE


