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ROP PÅ SOMMER`N  
SÅ KOMMER`N….
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  #boligstylist_heidimichalsen
       #Villaboligstyling

Snart kommer sommeren tilbake og da kan det 
friste å be venner og familie på middag- for nå 
vil vi spise ute….

Å spise ute er noe mange ser frem til når temperaturen kryper 
mot pluss. Nå ser vi oftere at det settes av egne områder til 

utendørs måltider med familien og venner. Da bør uterommet 
inneholde komfortable utemøbler, stemningsfull belysning 
og myke tekstiler. For å lage et skikkelig innbydende uterom 
kommer jeg her med noen flotte produkter du kan gå til innkjøp 
av for sommeren 2020. 

FARGER
Hold de største møblene i duse farger -så kan du heller 
velge noen lekne og gøyale tekstiler i vågale farger. Piff 
opp hammocken med puter i forskjellige mønstre og farger. 
Sammen med et deilig pledd blir uterommet både mykt, lekent 
og innbydende. Bland gjerne ulike former og størrelser for en 
personlig og unik innredningsstil.
Hammock fra Ask 6399,-

PUTER
Er du en som alltid kjøper 2 like puter?
Da vil jeg utfordre deg på å heller kjøpe 1 av hver når 
hagemøblene skal styles.
Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har med 
kunder på innkjøp og de automatisk henter to og to 
like puter. Jeg mener du med hell kan få til en mer 
spennende stil ved heller å kjøpe 1 av hver men heller 
velg pynteputer som harmonerer med hverandre, 
enten i farge, stoff eller stil.

Sjekk ut disse fra house of hackney.
Pris 2062,- hos Moodies, Her er putene  forskjellige 
men i samme tropiske stil.

UTE BELYSNING
En utelampe kan virkelig være prikken over i èn, og kanskje er 
det akkurat det som skal til for å skape den rette stemningen 
på terrassen? Carge LED-lampen gir glede av linjer og kan 
bæres der den trengs (komplett med USB-lader), og gir 
10 timers batteritid. Denne kan brukes både innendørs og 
utendørs. Pris på forespørsel hos ASK.

PLEDD
Et pledd varmer hele året, enten det er en 
kald vinterkveld i foran peisen, eller en kjølig 
sommerkveld på terrassen eller i hagen.
ASK har deilige og myke Peruansk 
alpakkaull fra Elvang. Pris fra 1499,-

www. menuspace.com

AKTIVITETER
Hva med å invitere naboen over på et 
slag beach tennis? Settet består av to 
racketer i teak og to gummikuler og 
kommer i en attraktiv lerretspose. 
Kan kjøpes hos  Ask 1095,-

villaboligstyling@gmail.comwww.villaboligstyling.no mobil 905 41 036

VILLA Boligstyling tilbyr veilednings time for de som ønsker hjelp med farger og innredning.
Når du bestiller interiørveiledning ved salg kommer en stylist hjem til deg på befaring og
går gjennom boligen din rom for rom. Etter befaringen vil du motta en rapport på mail med 
tips til innkjøp, Bestill veiledningstime eller boligstyling her:
villaboligstyling@gmail.com eller mobil 905 41 036 eller www.villaboligstyling.no

TRENGER DU HJELP?

www.skagerak.dk

72 73


