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InsIde uto
LOUNGE – et dejligt blødt engelsk ord, som ganske gnidningsløst er gledet ind i det 

danske sprog, og som egentlig betyder at ligge, sidde eller stå i en afslappet, lidt  

doven positur. Lounge er samtidig blevet synonym med det gode i tilværelsen: det 

uformelle rum, de magelige møbler, det ubekymrede liv, og dermed også synonym 

for de steder, hvor det er legalt at holde et frikvarter, at koble af og flyde ud. Tænk 

bare på lounge-baren, TV-loungen, hotel-loungen, VIP-loungen med flere. Lounge-

stilen, som hører med til det uformelle rum, har for længst indtaget vore stuer, hvor 

kravet om velvære og livsnyderi modsvares af bløde tekstiler, organiske former og 

møbler, der understøtter både individuelle behov og fællesskab. Det nye er, at stilen 

nu rykker ud i det fri. Måske ikke så overraskende, da der længe har været en  

tendens til, at alle hjemmets funktioner i en eller anden udstrækning er trukket  

udenfor i sommerhalvåret: udekøkkener med det hele, bad med spa og douche,  

spiseborde med behagelige stole, liggemøbler i skikkelse af daybeds, chaiselonger 

og solsenge. Nu rykkes så opholdsstuen med ud. To- og trepersoners sofaer med 

vejrbestandige tekstiler og i materialer og med en formgivning, der ligner de inden-

dørs møbler til forveksling. Til at fuldende illusionen tilføjer vi designer-lamper,  

gulvtæpper, puder, plaider, småborde, puffer, barstole – hele paletten, så hyggen 

kan indfinde sig. Ligesom inden døre er stilarterne mange: den klassiske romantik, 

det rustikke farmerlook og det stringente udtryk.

Haven og de lyse nætter lokker bundfrosne 

nordboere ud på fliser og græs. Vi drømmer ikke 

blot om et grønt tæppe under fødderne, udsigt 

til blåt foroven og solbrune næser: Vi vil også 

slappe af og nyde tilværelsen i bedste loungestil. 

1. Det bedste fra Italien og Frankrig samlet i én møbelkollektion: Italienske 
Ethimo har i samspil med den franske designer Patrick Norguet udviklet 
udendørsmøblerne Knit, som er kendetegnet af de vævede reb i samspil med 
teaktræ. 8900 kr. Se mere på ethimo.com. 2. Stolen Breeze Highback fra 
Cane-line tilbyder ren afslapning på terrassen. Det er den danske designduo 
Strand+Hvass, der står bag. Priser fra 5199 kr., cane-line.dk. 
3. Designeren Michele De Lucchi har med outdoorkollektionen Dehors for 
italienske Alias skabt en serie møbler, der, i sit udtryk og med sine bløde 
hynder, kommer meget tæt på det indendørs look. Stellet er emaljeret stål, og 
hynderne er beklædt med vejrbestandigt tekstil. Priser fra        
25.480 kr., fiorinitrading.dk. 4. Den helt rigtige udendørs 
loungestemning kræver lys. Udvalget af udendørs lamper 
er voksende, og man behøver ikke at tænke i nagelfaste 
løsninger. Et alternativ kunne være denne Oslo LED- 
lanterne fra italienske Unopiu, der ikke har forhandler i 
Danmark, men til 5925 kr. i netshop unopiu.com. 
5. Eilersen, der er kendt for sin store kollektion af 
polstermøbler – ikke mindst sofaer – er nu på banen med 
en udendørs sofa. Frost er modulopbygget og kan 
kombineres på flere måder. Den viste opstilling med 
Rain-tekstil fås til 68.512 kr., eilersen.eu.
6. Ama-hængekøjen fra Ok Design er vævet i ægte 
boho-stil med hundredvis af strenge. Håndlavet i Mexico. 
Fås hos designdelicatessen.dk fra 890 kr.
7. Divine er Cane-lines nye bud på en udendørs 
fodskammel. Den er hæklet i et meget holdbart og 
slidstærkt materiale. Fås i flere farver. 2099 kr. hos 
cane-line.dk. 8. Funktionel transportabel lampe med det 
sigende og kække navn FollowMe. Lampen, der er fra 
Marset, benytter LED-teknologi og kan lyse i op til 20 timer. 
Pris 1195 kr. hos  marset.com. 9. Den spanske designer 
Jaime Hayon er en travl herre, der efterhånden har fået en 
stor stjerne i Danmark. Hans lille fine Pina Chair for Magis 
er nu også kommet i en udendørs variant i malet stål og 
vejrbestandigt tekstil. Pris 14.681 kr. hos magisdesign.com.
10. Designeren Rodolfo Dordoni er den kreative kraft 
bag Spool-kollektionen for Roda. Den indeholder blandt andet denne smukke 
udendørs stol i lakeret rustfrit stål, polyestersnore og vejrbestandige hynder. 
Priser fra 26.000 kr. hos casashop.dk. 11. Franske DCW lancerer nu  
Lampe Gras i en udendørs variant. Lampen, der er fra 1922, er designet af  
Bernard Albin Gras. Fås i mange modeller fra 5450 kr. hos roomstore.dk.
12. Flere af Cassinas klassiske møbler fra I Maestri Collection fås også  
i udendørs versioner. En af dem er Tokyo Chaise Longue, designet af  
Charlotte Perriand i 1940. Pris 38.362 kr. hos paustian.dk.
13. Stol, reol, planteopsats. Der er frit slag med Mate fra Living Divani. Bag 
designet står (A+B) Dominoni. 8595 kr., fiorinitrading.dk.
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1. Jaime Hayon er en af spansk designs mest innovative designere. Det 
ser man blandt andet hos BD-Barcelona, som nu præsenterer en ny serie 
udendørsmøbler af mesteren. Showtime-møblerne er fremstillet i plast og 
tåler vind og vejr. Stolen koster 5925 kr., og sofaen 8495 kr. hos 
interstudio.dk. 2. Der findes vel næppe en mere afslappende aktivitet 
end at gynge. Den mulighed får man med Lionel Doyens Bundle – en 
svingende bænk, skabt for belgiske Extremis. 35.000 kr., fiorinitrading.dk. 
3. Spanske Patricia Urquiola har gennem årene skabt en række fine 
udendørsmøbler, blandt andre for B&B Italia, 
som har kollektionen Butterfly – hvor disse lette 
borde er fundet. 10.180 kr., 3falke.dk. 
4. Let og alligevel komfortabel. Rodolfo 
Dordonis enkle og grafisk flotte Harp-stol for 
Roda. Letvægterstolen er udformet i rustfrit stål 
og grå snor. Pris 15.179 kr. hos casashop.dk. 
5. Enkel og stilren: stolen Tacker-Lounge i sort 
aluminium indgår i House Doctors udendørskol-
lektion. Pris 2950 kr. hos housedoctor.dk. 
6. Udendørs hjørnesofa med masser af 
komfort. Louisville-sofa med bord til 19.998 kr. 
hos ilva.dk. 7. Spanske Kettal er også en af de 
producenter, som gør brug af designeren 
Patricia Urquiolas evner. Hun er ophavskvinden 
til Mesh-kollektionen, blandt andet denne sofa. 
Pris inkl. hynder 55.799 kr. hos jacobsenplus.dk. 
8. Det er ikke til at se det, men den supermo-
derne liggestol – Bycycle Chair – er designet af 
Bauhaus-designeren Marcel Breuer tilbage i 
1922. Det unikke loungemøbel er blevet 
produceret hos tyske Tecta siden 1984. Pris 
14.500 kr. hos agneta.dk. 9. Der er pondus  
bag Picnic-lampen fra Serralunga. Trådløs 
LED-teknologi og materialer, der tåler at stå 
udendørs. Det er Joan Gaspar, der står bag 
designet. Pris 3500 kr. hos fiorinitrading.dk. 
10. Dedon laver nogle af markedets mest 
eksklusive udendørsmøbler – fx Dala–Loveseat, 
fremstillet af økofibre og med plads til to, der er 
glade for hinanden. Stephen Burks har designet. Fås i tre farver: Grass, 
Stone eller som her i Fire. Priser fra 63.000 kr. hos sibast.com. 
11. Sjældent elegant udendørsstol Maia i loungestil fra Kettal. Igen er det 
Patricia Urquiola, der er på spil. Pris 17.899 kr.hos jacobsenplus.dk.
12. Den belgiske møbelproducent Extremis er kendt for sit eksperimen-
terende design. Walrus er firmaets første udendørssofa, og den er også 
forsynet med et par overraskende finesser. Blandt andet kan man hurtigt 
hente beskyttende cover og hynder frem fra en lomme i ryggen. Design 
Dirk Wynants. 64.500 kr. inkl. hynder og tæpper hos fiorinitrading.dk.
13. Er man til enkle linjer og grafiske statements, vil man sikkert 
begejstres for Kaffe-bænken, designet af Thomas Bernstrand for 
svenske Blå Station. Serien indeholder også bord og stole, så man kan 
skabe sit eget cafemiljø i haven. Priser fra 5900 kr. hos blastation.se og 
kapitel2.com 14. Det er den italienske designer Monica Armani, der har 
designet den flotte Tosca-clubchair for Tribù. Runde former og ekstra god 
siddeplads. Det bløde look understreges af de flettede, strikkede bånd, 
der tegner en trend indenfor udendørsmøbler netop nu. Pris med hynder 
27.800 kr. hos scaledesign.dk.

Interesserer man sig for moderne, ekspressivt design, 
har man for længst lært at udtale navnet Patricia 
Urquiola. Den spanskfødte designer har gennem et par 
årtier været med til at sætte nye standarder for 
møbel- og produktdesign med sit unikke og derfor også 
ret genkendelige formsprog. Med afsæt i stor materiale-
forståelse og modet til netop at afprøve nye teknikker  
og materialer bliver hun ved med at overraske med 
innovative og fabulerende design. Hun er født i spanske 
Oviedo i 1961, men lever og arbejder i Italien og er, ifølge 
hende selv, italiener af hjerte. Hun er uddannet i Madrid 
og Milano og arbejdede i sin ungdom med nogle af de helt 
store koryfæer, blandt andre Achille Castiglioni og  

Vico Magistretti. I 2001 etablerede hun sit eget 
designstudio og har siden samarbejdet med en stribe af 
de største møbelproducenter. CV’et er næsten uendeligt 
langt og tæller navne som Kettal, Agape, Alessi, 
B&BItalia, De Padova, Molteni, Missoni, Kartell, BMW, 
Flos, Driade, Boffi og mange, mange flere. Hun har også 
samarbejdet med danske Kvadrat, men vil af de fleste 
være kendt for sit tætte teamwork med Moroso, som hun 
blandt meget andet også har designet udendørsmøbler 
for. Her hos den italienske producent har der været så 
højt til loftet, at der sagtens har været plads til Urquiolas 
vilde ideer, og i dag kunne man ikke forestille sig en 
Moroso-kollektion uden Patricia Urquiolas fingeraftryk.

Den ekspressive spanier

1

2

10

11

12

13

14

3

4 5

6

7

8

9



128 BO BEDRE   Nr. 6  2015  129Nr. 6  2015   BO BEDRE

1. Danske Sika lancerer i år et helt nyt materiale, som de kalder 
alu-rattan, kendetegnet ved et stel i kraftigt aluminium monteret med en 
massiv vejrbestandig fiber. Et af de første produkter er Fox-stolen, som 
fås i mint, blå og lilla til 4995 kr. hos sika-design.com. 2. Minimalistiske 
materialer som cement og beton har længe været i spil i indretningen. 
Nu er tendensen rykket ud i det fri. Bauhaus følger op med loungesættet 
Valdemar i fibercement, blødt op af hynder og puder til 14.999 kr. hos 
bauhaus.dk. 3. Et andet aktuelt tema i udendørsindretningen er det 
grafiske. Et eksempel på det er designeren Stefan Diez’ ekspressive 
Yard-sæt fra Emu, bestående af sofa, stol og bord i aluminium og sorte 
elastikbånd. Fås i flere farver. Pris fra 2400 kr. hos 
ambientedirect.com. 4. Tango er en serie organisk 
formede havemøbler fra tyske Dedon, designet af 
Richard Frinier. De er flettede i et fint sildebens-
mønster og fås i farverne bronze og basalt. Her 
en komfortabel solseng. Priser fra 24.500 kr. hos 
sibast.com. 5. Jaime Hayons genkendelige dna 
er tydelig i den skulpturelle Showtime-sofa fra
BD Barcelona Design. Plast, højglans lak og 
læder i fræk forening. Denne variant 
egner sig bedst under tag. Pris 53.900 kr., 
interstudio.dk. 6. Inspirationen er 
kinesisk, og producenten en af de bedste 
spanske af slagsen. Bag designet af 
Jian2-lænestolen for Gandiablasco står Neri 
& Hu, 12.180 kr. hos antondam.dk. 
7. Den industrielle Gras-lampe i en udendørs version i 
størrelse XL passer perfekt til det enkle hus. Lampen,  
der er skabt af Bernard Albin Gras i 1922, er fremstillet af stål, silikone  
og glas og tåler at opholde sig udendørs. Pris 7450 kr., roomstore.dk. 
8. En enkel cylinderform placeret på en aluminiumsfod er den basale 
idé bag Cane-lines nye udendørslampe Drum. Pris 1499 kr. hos 
cane-line.dk. 9. Honoré-serien fra Serax emmer af sommer med sit 
jernstel og hvide hynder. Pris fra 4480 kr. hos designdelicatessen.dk. 
10. Mesh-kollektionen fra Kettal er en samling lette, luftige udendørs-
møbler, som kan sættes sammen i matchende univers. Fra 5530 kr. for 
det mindste bord hos jacobsenplus.dk. 11. Helt i tidens ånd kan man 
nu indrette sig med en udendørs bar. Cane-line lancerer serien Cut i let 
aluminium, der udover denne barstol rummer et barbord. Fås i sort og 
hvid. Pris 1999 kr. på cane-line.dk. 12. Orlando-udendørsmadras fra 
danske Skriver Collection er praktisk i en håndevending. Kollektionen 
består af hynder, puffer og puder i et vejrbestandigt materiale, som ikke 
falmer. Fås i tre farver. Pris for madras er 950 kr., og puder fra 449 kr. 
hos skrivercollection.dk. 13. Formerne er buttede – deraf navnet Fat 
Sofa. Designet er af Patricia Urquiola for B&B Italia, fra 54.220 kr., 
3falke.dk. 14. Udendørs belysning har antaget en anden karakter. Det 
dokumenteres af Bottle-lampekollektionen fra svenske Zero. Fås som 
pendel eller som bord/gulvlampe. Hvid akryl med håndtag i aluminium. 
Pris 3999 kr. for gulvmodellen hos kapitel2.com.
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