creating better environments

Køkkenskaberne

SIGNATUR INVENTAR
Ved siden af markedsledende producenter af seriefremstillet
elementinventar har vi herhjemme heldigvis også en flok
talentfulde konceptmagere og designere, der udvikler,
fremstiller og leverer ’håndsyede’ løsninger til hjemmets
centrale samlingsrum som køkken og bad.
En af dem er Køkkenskaberne med direktør Martin Helms og
designer og partner Malene Hattens i spidsen.
-Vi bruger rigtig meget Furniture, som det er ret svært at finde
noget dårligt at sige om, lyder anmeldelsen fra Martin Helms,
som også noterer sig materialets popularitet blandt arkitekter.
Det er blandt dem, en del af Køkkenskabernes kunder skal
findes.
’Det er bare mere tilfredsstilende og bæredygtigt at investere i
langtidsholdbare materialer’, er en grundsætning bag driften af
den odenseanske designer – og produktionsvirksomhed.
Et større program af køkkener er med det afsæt udført med
beklædning af Furniture; det samme er eksempler på inventar
og møbler som et arbejdsbord med integreret kabelrum og
skuffer, tegnet af Malene Hattens samt et højskab til fx entré
eller bad.
Malene Hattens om Furniture: - Med tidens nye dristighed i
farver og ønsket om et varieret indretningssprog kan Furniture
artikulere sin helt egen dybde og struktur. Når den samtidig er
både holdbar og venlig i sit udtryk, så er valget jo egentlig ikke
så svært. Det er nok også derfor, vi har arbejdet med Furniture
linoleum siden 2006.
Malene Hattens tilføjer, at det høje indhold af linolie betyder, at
farveudvalget er blødt og dæmpet i sin karakter.
- Det opleves som en fordel i dialogen med andre materialer
som træ og stål, pointerer Malene Hattens, Køkkenskaberne.
UDFØRELSE
Basismateriale: 22 mm spånplade
Lim / spartel: Akryllim, snedkerlim
Beklædning: Furniture Linoleum
Proces: Limes og presses i fladpresse
https://www.forbo.com/flooring/da-dk
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