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Petra Majentie rev alle vægge ned og startede 
forfra i den nyerhvervede lejlighed.  

Alt blev vendt op og ned. Køkken blev til  
børneværelse. Værelse til køkken.  

Og det hele åbnet op og lysnet. Side 4-7

Helt forfra  
i Helsinki

Trelleborg har bygget “0-energi-
huse” i snart 40 år, og tilbyder i dag 
50 års garanti mod råd og svamp, 
30 års garanti på tagbelægning 
og 10 års garanti mod byggefejl. 
Medbyghuset er leveret og monte-
ret færdigt udvendigt på bygher-
res fundament, og prisen er pr. m² 
beboeligt areal. Inkluderet i prisen 
er byggeandragende, arkitekt og 
ingeniør samt 1. års forsikring.

“0-energi-huset”®

Medbyg fra kr. 3.000,- + moms pr. m²

www.trelleborg.dk
48 17 75 28 - 97 12 18 37

Prøvehuse: Kongevejen 191, Birkerød - Åbent hus onsdag og søndag kl. 16-18
Fejerskovparken 138, Herning - Åbent hus onsdag kl. 16-18 og søndag kl. 14-16

Nice / Vence 
Côte d’Azur

Bo på La Tour de Vence eller kig forbi og få en snak om tryghed 
og garanti ved boligkøb, valg af område og om fordele og  
ulemper ved at leve i Sydfrankrig. Se www.latourdevence.com 
vedr. ophold og www.cabinetlatourdevence.com vedr. huskøb  
og ejendomme til salg.

Køb og salg af bedre boliger 
og liebhaverejendomme i Vence, 
Saint Paul, Cannes, Valbonne...

2014 er startet godt med salg af tre dejlige ejendomme 
på Côte d’Azur. Interessen er stor og vi har fået mange 
nye ejendomme til salg. Klik ind på hjemmesiden 
og lad dig friste af drømmen om dit eget hus i 
Sydfrankrig. Kontakt os. Vi er her for dig.

Kontakt statsaut. fransk ejendomsmægler 
Mikkel Aaby på tel. +33 614 88 02 23 
Email: info@latourdevence.com 
www.cabinetlatourdevence.com

Vores Gastroback saftpresser 
er en sand kickstarter.
Presser saft af hele  
frugter og grøntsager.
1500 watts motor.  
Alle dele går  
i opvaskemaskinen

Før kr. 3.699,- 

Nu kr. 2.999,-
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Alessi Julekugler 
Håndmalede
stk. kr. 140,-

leD elektriske lys 
Med voks overflade
fra kr. 399,-

topstJerne 
Med LED lys 
kr. 199,-

knivblok 
Voodoo i krom komplet 
med knive kr. 1.299,-

smykkeskrin 
Pianolakeret træ med spejl 
og lås kr. 1.299,-

etAgere
Porcelæn Højde: 38 cm. 
kr. 299,-

nøDDeknækker
Egern der knækker  
valnødder kr. 249,-

steAk bestik 
”Laguiole” 4 dele i flot 
gaveæske kr.1.899,-

bøfformer
Velformede bøffer til grill 
og pande kr. 199,-

vAnDbADsgryDe 
”Bain marie” med  
termometer kr. 999,-

tAllerkenvArmer
Varmer 12 tallerkener op 
til 70 grader kr. 599,-

isskrAber   
Pylones
stk. kr. 100,-

skopuDser Elektrisk 
med to børste hoveder  
og cremer kr. 1.295,-

skolæst 
Flot sæt i gaveæske  
kr. 129,-

ClACk æggesAks  
klipper toppen af  
morgen ægget kr. 229,-   

roCk æg
Spiller bl.a. ”smoke on  
the water ” når ægget  
er blødkogt kr. 199,-

Julen i 
Contrast

En dejlig og varm  
tradition hvor vi hver dag  
byder på varm julegløgg,  

godter og knas, og på den 
måde byder velkommen  

til en dejlig juletid.
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KicKstarter

WWW.EBK.dK

Tænk nyt når du tænker 

friTidshus
se vores åbent hus udstillinger på:
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Fra hoveddøren ses køkken og lidt af entréen. Det 
er et og samme rum, hvor alt er hvidmalet og enkelt 
bygget op. Køkkenelementerne er specialbygget. 

Et hyggeligt hjørne med Arne Jacobsens Ægget, små 
teaktræsborde og lampen Taccia fra Floss. Elegant i 
både former og farver. 

 ■ FoRFRA
Af Lykke Foged  
Foto: Morten Holtum

indretningsarkitekt Petra 
Majentie bor med sin søn 

Milo på syv år i en lejlighed, 
der byder på lys, luft og åben
hed på kun 80 kvadratmeter. 

i et boligkompleks i Helsinki 
har hun købt en fireværelses 
lejlighed og er startet med at 
rive samtlige vægge ned for at 

skabe en helt ny rumoplevelse 
med masser af lys og åbenhed. 

Siden da er alt blevet vendt 
op og ned. Køkkenet er blevet 
til børneværelse, værelse til 
køkken, og entréen er åbnet 
op og i direkte forbindelse med 
køkkenet.

Rum, lys og åbenhed
Fornemmelsen for rum, lys og 
åbenhed har været aksen, hvor
om indretningen har drejet sig, 

og de selvsamme 80 kvm har 
foldet sig ud på ny i en væsent
lig mere moderne planløsning.

Allerede fra opgangen af 
kommer man direkte ind i en
tréen, der fortsætter og bliver 
til køkken med åbenhed til alle 
sider. Fra dørtrinnet ser man 
samtlige kvadratmeter som 
et hele, og alligevel er der en 
følelse af opdeling. Det er ikke 
et stort åbent plan. Halve og 
hele vægge eksisterer, og døre 

er det også blevet til. om end 
det kun er to af slagsen, den 
til badeværelset og den ind til 
Milos værelse. 

Ellers er det store høje åb
ninger mellem rummene, der 
præger overgangen mellem 
rummene. og mellem sove
værelset og køkkenet er det 
gardiner, der klarer afskærm
ningen.

Fortsættes på side 6-7

Med lys, luft og  
højt til loftet

en 80 kvadratmeter stor lejlighed i et  
boligkompleks i Helsinki fik den helt store 

overhaling og genopstod med en helt  
ny rumoplevelse, masser af lys og åbenhed

Hyggelige små kukure, der tager sig charmerende ud 
på den røde dør med filtbeklædning i sønnen Milos 
værelse.

“Jeg føler mig som kaptajnen af  
lejligheden, når jeg står i mit køkken  

og kan overskue det hele”
Petra Majentie, indretningsarkitekt
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Fra køkkenet kommer man direkte ind i stuen.  
Her ses den store tavlevæg med et væld af bøger up 

front. En helt igennem charmerende løsning.  
Kontrasterne mellem tonerne bløder rummet op.
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1.  Fra soveværelset ses mod køkkenet, hvor de åbne vidder kommer til deres ret. Her 
opleves den 80 kvm lejlighed stor i al sin åbenhed. Ingen vægge stopper blikket, ingen 
overgange, der skal passeres, heller ikke for lyset, der flyder delikat mellem rummene.

3.  De fleste hårde hvidevarer er integreret i de hvide 
elementer. Kun Smeg-komfuret her er synligt og 
placeret i midten af den store disk midt i rummet.

2.  Lejligheden set fra spiseafdelingen og ned mod 
sofahjørnet. Den store flydersofa er en Eilertsen  
i beige fløjl.

“Jeg føler mig som kaptajnen 
af lejligheden, når jeg står i mit 
køkken og kan overskue det 
hele,” fortæller Petra Majen
tie. Et sjovt udtryk, der trods 
alt giver mening, når man 
kigger lidt rundt. lyset fra de 
store karakteristiske vindues
partier i henholdsvis stue, 
soveværelse og børneværel
set sender lyset rundt. og de 
selvsamme åbninger mellem 
rummene giver lyset frit spil i 
hele lejligheden. 

oplevelsen af, at lejligheden 
er større end sine 80 kva
dratmeter, er helt tydeligt 
til stede overalt. Alle træg
ulvene i lejligheden er malet 
højglanshvide og reflekterer 
lyset elegant. 

Sorte tavler
De hvide vægge og lofter 
understreger også det rolige 
og ensartede, der hersker, og 
de sorte tavlevægge giver en 
god kontrast til resten. De 

bliver et hit. Her er sjove ind
slag, tegninger og gode råd 
at finde mellem kruseduller, 
nyttige numre og andet.

Alt åbnet op
Der hvor man i dag finder 
familiens sofa, var her oprin
deligt et lillebitte soveværelse, 
der blev revet ned og indret
tet til en del af stuen. Køkkenet 
var tidligere et værelse, forrige 
ejer havde benyttet som stu
die. Ved at åbne alt op opstod 

“Jeg har altid  
haft en tavlevæg 

i de hjem, jeg 
har boet i, de er 
foranderlige og 
tilfører rummet 
noget livsånd”

Petra Majentie,  
indretningsarkitekt

BLå Bog
Petra Majentie

Uddannet som indretnings-
arkitekt og møbeldesigner 
på univercity of Industriel art 
i Helsinki – det, der i dag er 
kendt som aalto-universitetet. 

Hun har i dag eget firma 
Petra Majentie ltd, som hun 
startede i 1995. Her laver hun 
hovedsagligt specialindret-
ninger helt fra bunden for 
både private og firmaer. Ikke 
færdige elementer, der blot 
skal sættes på plads, men helt 
nye løsninger tegnet specielt 
til de enkelte opgaver. På 
samme måde, som hun har 
lavet sit eget hjem.

1 2

3
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Fra åbningen mellem soveværelse og køkken ses det 
meste af lejligheden i sin fulde udformning.

Wegners Y-stol i selskab med det hvidmalede trægulv i 
stuen, og det flotte lysindfald fra vinduet samme sted. 

Sønnen Milos værelse. Bokse og kasser løser opbeva-
ringsproblemet med legetøj etc.

der en positiv synergieffekt, 
og hele lejligheden blev en 
helhed. 

Køkkenet lå i Milos værelse, 
og der var et væld af døre. Da 
vægge og døre forsvandt, kom 
et helt nyt lys ind, og Petra 
Majentie valgte derfor ikke 

at sætte gardiner op nogen 
steder. Dog er der benyttet 
gardiner som rumdeler mel
lem køkken og soveværelse 
samt inde i selve soveværel
set foran garderobeløsningen, 
da det fungerede godt for aku
stikken.

Tonen hvid er valgt som basen 
i hjemmet. 

“Det skyldes, at en stor del 
af mine klienter gerne vil have 
farver, så jeg selv får nok af at 
arbejde med dem. Jeg har mere 
brug for den rene hvide tone, 
når jeg vender hjem til mig 

selv,” siger Petra Majentie og 
tilføjer, at lyset også har en 
stor betydning for valget af 
den hvide tone.

Petra Majentie har det på 
samme måde med kontraster 
som med lys. Det skaber energi 
i rummene, når de får masser 

af lys, og på samme måde føler 
hun også, at kontraster giver 
rummene energi.

“Jeg har altid haft en tavle
væg i de hjem, jeg har boet i, 
de er foranderlige og tilfører 
rummet noget livsånd,” for
tæller Petra Majentie.

Livet er ikke så firkantet

Nyhed: SMART køkkenet er ikke bare smart udenpå. Det er også fyldt med 

praktiske detaljer og smarte features indeni… der gør din hverdag nemmere. 

Kom til premiere på SMART køkkenet hos din Svane butik og oplev det tæt på.

Kig ind på svane.com inden og se flere SMART køkkener.

Køber du køkken for min. 
kr. 50.000* inden den 30. 
marts 2014, følger der en 
SMART Siemens push-open 
opvaskemaskine med.
Værdi: Vejl. pris kr. 14.995,-

*Inkl. bordplade og vask, ekskl. 
hvidevarer og montering. Tilbud-
det kan ikke kombineres med 
andre rabatter.

smart
2014 nyhed

køkkenet

svane.com

få en smart
siemens
opvaskemaskine
for 0 kr.

GØR HVERDAGEN SMARTERE

Hent den nye 2014 
LOOKBOOK i butikken

Kr. 81.533,-
Prisen er inkl. bordplade og vask. 
Ekskl. hvidevarer og armatur.

køkken
WEEKEND 

KL. 10-15
1. & 2. feb.


