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Genbrug fra Atlasbjergene
En sprudlende farveklat sat til grå, brune og sorte nuancer 
er alt andet end kedeligt og skaber energi i rummet. Højt 
oppe i Atlas bjergene i Marokko sidder berbere og  væver 
de smukkeste tæpper. Marokkansk Boucherouite-tæppe 
af strimler revet af gammelt tøj, mål ca. 260 x 185 cm.  
Prisen oplyses på forespørgsel. www.berber-arts.com

Stringent design
Sofa fra MDF Italia, designet af 
Jean Marie Massaud. Sofaen er 
polstret med tyk, grå uld stof 
og fås i moduler så der også 
kan skabes individuelle hjørne- 
og chaiselounge løsninger. 
Måler i længden 218 / 250 / 
292 cm, dybde 91 cm x 70 cm., 
sædehøjde 36 cm. Arch sofa 
koster fra 24.800 kr. www. 
interstudio.dk

Lun og beroligende middagslur
Moderne fortolkning af den klassiske gyngestol, små vug, der 
får kroppen til at slappe af. Stål, massivt træ og blødt og lunt 
sæde betrukket med langhåret pels. J.J designet af  Antonio 
Citterio. Pris fra ca. 2280 euro. Forhandles i  Danmark 
bl.a. af 3 Falke Møbler på Frederiksberg i København. 
www.3falke.dk

 Baby it’s cold outside. En helt weekend uden arrangementer. Hjemmeliv og afslap-
ning. Ligge i sofaen og se en god fi lm, tid nok til avisen og en god bog sunket dybt 
ned i den bløde lænestol. Simremad og god rødvin i glasset. Skønne farver i brun, 
sand, grå, sort og hvid fra den samme tone-familie komplementerer hinanden. For-

skellige overfl ader og materialestrukturer skaber harmoni inden for samme farveskala, 
når der mikses og matches i boligens indretning. Uld, hør, blødt læder og bomuld mod rå 
og hårde over fl ader i træ, metal og glas. Afrund looket med vinterens hotte accessories i 
 naturmaterialer og et enkelt frækt indslag i multikulører. Få lækre møbler, der oser af stil 
i enkelt formsprog og med en komfort, der hygger. Vi giver forslag til et storslået vinter-
varmt indendørs scenarie. 

Vintervarmere

Arketypisk hvilemøbel
Another Country skaber moderne håndlavede møbler. Familiært og 
traditionsbundet upretentiøst design i ægte British Country Style. En-
kel daybed i massivt egetræ med polstret madras inkl. en pude, der støtter 
nakken. Pris 1595 pund. www.anothercountry.com

Smuk vintage
Historie genfortælles i det ægte, gamle kelimtæppe, der er barberet 
og indfarvet på ny. Hvert tæppe er fremstillet med unikt udtryk og er 
 noget helt særligt. Priseksempel Reza Blue Mosque, mål 103 x 203 cm., 
12.420 kr. www.casashop.dk
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En ugle, en kat
Fabulerende motiv med træer, en ugle, en kat, fl ere fugle 
og en enkelt blå af slagsen pryder pude i hør af den pris-
vindende tekstildesigner Charlene Mullen. Pris 270 pund. 
www.charlenemullen.com 

Casual i læder
Sofa i massivt birketræ er lige til at slænge sig i. Elegant og casual vamset 
design af Cini Boeri for Poltrona Frau. Sofaens volumeniøse udtryk un-
derstreges af fi ne, slanke ben i krom eller med en lakeret stålgrå fi nish. 
Prisen på Behop oplyses på forespørgsel. www.poltronafrau.it

Håndbygget tre-benet
Skammel i egetræ, pris 145 pund. 
www.anothercountry.com

Stemningfuld 
belysning
Elegant bord-

lampe Abat-Jour designet af 
Ettore Sottsass for BebItalia. 
Lampen med blommefarvet 
glasskærm har farvet stofbe-
trukket ledning i skrap grøn 
der giver det nedtonede de-
sign kant. Pris 658 euro. www.
bebitalia.com, www.3falke.dk

Habitfarvet luksus
En af verdens førende producenter af møbler i luksus-
klassen, italienske Flexform, står bag lænestolen Happy 
Hour. Design: Antonio Citterio. Stolen er polstret og 
fyldt med blødt dun i sæde og ryg. Mål bredde 69 cm., 
dybde 92 cm. Pris fra 30.843 kr. www.casashop.dk
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DAHLS GULVE
så er vi igang!

14 mm lamelparket 3-stavs 
Eg eller Ask med lak, 

normalpris  kr. 289,- pr m2, 

Kampagnepris  kr. 169,- pr m2.

Alt gulvarbejde indenfor trægulv og belægninger udføres.

www.caroline-e.dk - Usserød Kongevej 18 - 2970 Hørsholm - Tlf. 45 79 12 10
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