KØKKEN 06

Fliser
i fuldt flor
Som indehavere af en ﬂisebutik, var det
oplagt for Lisbeth og Thomas Hesseldahl
at bruge masser af ﬂiser i deres nye
køkken. Så oplagt, at de brugte dem
fra gulv til loft.

Køkkenbord og væg er beklædt med
PTR Avorio-ﬂiser på 15 x 60 cm fra parrets
egen butik. Køkkenelementerne er fra
JKE Design, mens emhætten er fra Thermex.

Skjult, men lettilgængelig. Ideen til nichen
opstod, fordi parret ville have så meget som
muligt gemt væk og alligevel have mulighed
for at komme nemt til visse ting. Først stod
brødristeren her. Nu har espressomaskinen
fra Innova indtaget pladsen.

Rustfrit stål kræver ingen vedligeholdelse, og det var en
af grundene til, at parret valgte bordplade og køkkenvask
i netop dét materiale. Bordpladen er fra Lystrup Rustfrit
og armaturet er fra Vola.

Flisers fordele og ulemper
- ifølge Lisbeth Hesseldahl:
Fordele: • Hårdføre – kan tåle nærmest
alt • Nemme at rengøre • Stort set
vedligeholdelsesfrie
Ulemper: • Svært at lave om • Dyrere
Skabsvæggen rummer blandt andet
indbygget ovn fra De Dietrich.

F

Bordpladen er lavet af terrazzo med
knust glas – fra Terrazzokompagniet.

liser i køkkenet? Umiddelbart vil mange få associationer til
de orange, grønne og ikke mindst brune køkkener fra halvfjersernes parcelhuse.
Men som indehavere af en ﬂiseforretning var Lisbeth og Thomas
Hesseldahl ikke i tvivl: De indrettede sig med ﬂiser fra gulv til loft og
rundt om køkkenbordet.
− Vi ville gerne prøve at lave noget utraditionelt, da vi skulle lave
vores typiske ﬁrserkøkken om. Vores naboer sagde “Det bliver for
vildt og for meget, og I ender med at fortryde det”. Men vi er stadig
meget glade for det, fortæller Lisbeth Hesseldahl.
Parret ville gerne have en minimalistisk stil med enkle og rene

end eksempelvis bare at male

linjer, så det store og åbne køkken kunne virke så roligt og overskueligt som muligt. Også derfor valgte de en skabsvæg fra gulv til
loft, hvor ovnen er integreret, og hvor en lille skærmet niche skjuler
espressomaskinen i hjørnet af køkkenbordet.
− Fliserne er egentlig sat op på samme måde som i halvfjerserne,
men vi gik efter en mere afdæmpet og lys, naturlig farve, som vi vidste, at vi kunne holde ud at se på i ﬂere år, siger Lisbeth Hesseldahl.
Også familiens spisebord er beklædt med ﬂiser.
− Det skulle passe i stil med køkkenet, og derfor ﬁk vi en smed til at
lave det på mål. Vi har selv sat ﬂiserne på, og på den måde har vi fået
et individuelt bord, som ingen andre har, siger Lisbeth Hesseldahl.
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Økonomi

Spisebordet er
speciallavet hos
en smed og så
belagt med ﬂiser
i varierende
størrelser af parret
selv. Lampen hedder
Romeo Moon og er
tegnet af Philippe
Starck. Frugtskålen
er tegnet af Jacob
Borck.

JKE-køkken model Riva

35.500 kr.

Fliser á 510 kr. m2

15.300 kr.

Armatur

4500 kr.

Bordplade i terrazzo

7500 kr.

Hvidevarer

39.000 kr.

Snedker/tømrerarbejde

15.223 kr.

Vvs-arbejde

5183 kr.

El-arbejde

8549 kr.

Murerarbejde
I alt

35.200 kr.
165.955 kr.

Fliser
i fuldt flor

spisebord

blus

ovn/skabsvæg

Familien Hesseldahl ville have ro og
orden og valgte derfor en skabsvæg
fra gulv til loft til at skjule rodet.

Du kan se
ﬂere køkkener på

www.bobedre.dk/koekken
– hvor der også er
tips og ideer.

Flisegalleriet
Lisbeth og Thomas Hesseldahl har siden 2001 haft Flisegalleriet i Galten
mellem Århus og Silkeborg. Efter gymnasiet rejste Thomas Hesseldahl
til Italien for at lære sproget. Med en far, som havde et ﬂiseagentur,
var det naturligt at havne i Modena, der har mere end 450 ﬂisefabrikker.
Efter nogle år på et par fabrikker i byen skiftede Thomas Hesseldahl
drømmen om at blive arkitekt ud med butikken i Galten, der sælger
alt fra rå ﬂiser til eksklusive mosaikker.
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