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4-ROMS LEILIGHET
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KONSEPT

SOBERT

ROLIG

TAKTILT

12



BOP3103  BACHELOROPPGAVE  INTERIØRARKITEKTUR      |      KANDIDATNR. 6168      |      JUNI 2020

MØBLERINGSPLAN 
(Ikke i målestokk)

KJØKKEN/STUE 
31 m2

SOV 1 
14,4 m2

SOV 2 
7,7 m2

KONTOR 
7,7 m2

ENTRE 
10 m2

WC/BAD 
4,6 m2  

BAD 2 
3 m2

BOD 
3 m2

Ny vegg skaper plass for 
hjørneskap, som lyssettes

Lyssatt bilde på vegg

Stort spisebord som assosieres 
med familie og fellesskap

Lyssatt bilde på vegg

Åpne hyller med belysning for å  
fremheve til spesielle gjenstander

BALKONG 
10 m2
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FUNKSJONALITET OG UTTRYKK 
 
Fordi kjøkken og stue er ett rom, er det brukt samme farger og materialer i 
hele rommet for å skape sammenheng. Kjøkkenet har spesiallaget  
overskap som bryter med resten av kjøkkeninnredningen og gjør sonen 
mindre kjøkkenpreget. Overskapet er malt i samme farge som veggen for 
å gi visuell ro. Det er valgt dempede farger og materialer som gir et rolig, 
sobert og lunt uttrykk, der variasjonen skapes med gjennom ulik taktilitet.  
Overflatene er glatte og lettstelte, og det er lagt vekt på godt med skjult  
oppbevaring for et ryddig uttrykk.

TILHØRIGHET 
 
Et stort, massivt spisebord skaper forankring og signaliserer betydningen 
av fellesskap. Det gir assosiasjoner til samholdet og familiesamlingene 
rundt langbordet i oppveksten. Gulvet har 1-stavs eikeparkett som gir en 
opplevelse av fast, solid grunn under føttene. Bildet på veggen har  
spesiell verdi og fremheves av justerbare downlights. De åpne hyllene i 
overskapet kan brukes til gjenstander med en spesiell betydning. 

KJØKKEN OG STUE

Spisestolene er CH20 Elbow chair  
designet av Hans J. Wegner i 1956. De 
er i oljet eik med sete i brunt lær. Det 
gylne skinnet skaper en sammenheng 
med hjørneskapet i nærheten. 
Pendellampene er Semi pendel fra Gubi 
i matt sort. De har myke former og et 
lett uttrykk som kontrast til det massive  
bordet. Teppet i sisal fra Dixie samler 
spisesonen og tilfører tekstur.
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Hovedsoverommet skal være lunt, beroligende og behagelig å 
sove i. Det er malt i en dempet blåtone og har et mykt gulvteppe.  
Rommet har innbygget skyvedørsgarderobe og adkomst til et 
lite baderom. For å utnytte bredden i rommet og gi lunhet er 
det bygget en sengegavl med spiler i røkt eik med vegghengte 
nattbord med skuffer og åpne hyller. Vinduene har lystette 
plisségardiner. Pendelen gir genrell belysning, mens  
vegglampene montert på gavlen er vendbare og gir godt leselys. 
I tillegg er det downlights foran garderoben.  
 
Veggfargen er NCS S5010-R90B (Jotun Kveldshimmel).  
Gulvteppet er Fallingwater fra Layered i fargen bone white.  
Pendelen fra Flos heter Glo-Ball 1 og er i samme serie som  
veggarmaturene på badene. Leselampen er Volume2 wall small 
fra Rubn.

Det tilhørende badet på 3 m² er langt og smalt. 
Det har dusj med glassdør i den ene enden og 
toalett i den andre. Rommet har store matte fliser 
som øker romfølelsen og gjør uttrykket rolig.  
Det er lagt vekt på mest mulig oppbevaring i 
form av servantskap med skuffer, speilskap og et 
plassbygd oppbevaringsskap i eik over sisternen. 
Baderomsprodukter og belysning er av samme  
type som på hovedbadet.  

Flisen er Dune Elegance fra Kronos i lys grå.  
Servantskapet er fra HTH i fargen støvgrå.

SOVEROM 1
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IA-13

Gnr./Bnr./Festenr.:

Leil. 25 / 4-roms / BRA 87 m2

OBS! Alle mål må kontrollmåles på stedet!
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SENGEGAVL (SOVEROM 1)

Vegghengt sengegavl med
integrerte nattbord i røkt eik med
skuffer og åpne hyller.

Materialer: Bakplate av 50 mm
limtre. Nattbord i 20 mm
eikefiner. Gavl av 35x25 mm
eikespiler.

Montering:
Bakplate skrus i stendere i
veggen. Spiler og topplist festes
til bakplate med treplugger og
trelim. Nattbord monteres på
samme måte og festes til
bakplate med skruer som skrus
på skrå fra innsiden.

PERSPEKTIV
Ikke i målestokk

PLAN

OPPRISS FORAN OPPRISS BAK

SNITT A-A

ORIENTERINGSPLAN
Ikke i målestokk

OPPRISS SIDE
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