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Konseptet jeg har valgt for paret er «less». 
Et kjent engelsk ordtak er «less is more», som er noe kunden er ute 
etter med tanke på at de vil bo i en container med begrenset plass. 

—

Bildet til konseptet er av en person med hendene i kryss og en åpen 
papiravis som dekker hodet. Avisforsiden er også uklar. Dette kan tolkes 
som at personen tar avstand fra det materialistiske og detaljer. 

—

Jeg valgte å ha «less» i en rolig font over avisen som gjenspeiler 
konseptet av å ha mindre av unødvendige ting som ikke trengs i 
hverdagen. Derfor er konseptet mitt til kunden stilrent, minimalistisk, 
men bærekraftig og vil ha en holdbarhet over mange år.
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MØBLERINGSPLAN
1:50

1. Etg 2. Etg

spisesone

jobbsone

baderom

soverom

vaskerom

inngang

sosialsone

kjøkken
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1.

2. 3.

4.

5. 6.

1 VEGG - KLASSISK HVIT 9918 - JOTUN 2 FLISER - CANCUN - EUROTILESANDBATHROOMS 3 SOFA - AIACE 340 - B&B ITALIA  4 
BENKEPLATER OG BACKSPLASH 5 SITTEPUTER - DIVINA MD 0913 - KVADRAT 6 GULV - ASK HVITOLJE PARKETT - PARKETT
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KJØKKEN

Romslig og behagelig kjøkken med fronter av ask, med et stort vindu som åpner kjøkkenet. Her kan du slappe av 
og lage god mat. Det er mye plass til oppbevaring for kunden. Skap og skuffer er designet slik at de ikke lager 
lyd ved åpning og lukking, noe som underbygger den rolige atmosfæren. 



HJEMMEEKSAMEN                         VÅR 2020                                  FAGSKOLEN KRISTIANIA                KANDINR: 664 

VASKEROM

Vaskerommet er gjemt bak en dører av ask. Materialene tilsvarer de man finner på badet. Det gjør at 
det blir mer helhetlig og ser mer stilrent ut. Inne på vaskerommet finner man hyller over vaskemaskinen, for å 
kunne ha vaskemidler lett tilgjengelig. På den andre siden av rommet er det flere hyller, og plass til tørkestativ, 
bøtter og liknende.
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STUE

Med to store vinduer er det mye naturlig lys som slipper inn i stuen. Smart design på sofaen gjør at man får 
med seg alt som skjer både ute og inne. Sidebordet er et Menu Plinth bord, og har et robust og moderne 
design. Ved trappen til 2. etasje er det en veggfestet ballettbarre tilpasset kundens behov. Det er også knagger 
på andre siden av trappen til å henge fra seg jakker og diverse. Persienner utenfor vinduet gjør det mulig å 
justere hvor mye lys som slipper inn.
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SOVEROM

Det er viktig med søvn og her får du en virkelig god natt. Som på kjøkkenet er skapene dempet og lager 
ingen lyd ved åpning og lukking. En smart skapløsning gir mye plass til oppbevaring. Bruk av ledlys gjør det 
enkelt å finne frem i skapene og egner seg godt for kveldslesning. Persienner på utsiden av vinduet gir 
muligheter for mer privatliv.
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ARBEIDSSONE

Her blir jobben gjort. Pulten gir god plass til PC og bøker. Stolen av eik retter godt opp ryggen slik at 
man kan sitte godt å jobbe. En fin sone å kunne trekke seg litt tilbake og jobbe uten å bli forstyrret. 
Lampen gir også gode arbeidsforhold hvis det skulle bli mørkt. 
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BAD

Nydelig hvit marmor gjør badet både friskt og elegant. Med fronter av glass på dusjen føles badet mer 
romslig, og overflatene er enkle å gjøre rene. Detaljer av ask løfter det hvite i marmoren og skaper en 
fin kontrast til resten av badet.
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OPPRISS
1:50

1. Etg

2. Etg

1 Etg. Fra venstre til høyre ser man TVen på veggen i stuen, bort til trappen opp til 2. etasje. Vaskerommet 
er bygget inn i trappen. Det er skjult bak to dører av ask, som gjør løsningen mer ryddig og elegant. Til slutt 
er det kjøkkenet med vask, komfyr og kjøleskap, kombinert med skuffer under kjøkkenbenken i ask og hvite 
skap over.

2 Etg. Fra venstre til høyre ser man badet med toalett, servantskap, og speil på veggen. Herfra kommer 
man ut til hallen hvor trappen går opp, etterfulgt av arbeidsplass med stol og pult. Til slutt er det sover-
rommet, med en skapløsning bygget rundt sengen til oppbevaring av diverse klær, sengetøy og diverse.
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1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

1 60 KRAKK 3 BEN, BJØRK AV artek 2 NIGHT OWL 1 WALL AV Gregory Kay 3 THE DOTS (s, m, l, xl) AV muuto  4 COSY LAMPE LITEN 
AV muuto 5 CH24 Y-STOLEN, ASK AV Hans J. Wegner 6 HOVET SPEIL AV ikea 7 TUFTY-TIME AV Patricia Urquiola 8 NJP GULVLAMPE 

AV Louis Poulsen 9 THE FLOATING BED AV Axel Wannberg 
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1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

1 VERO SERVAN AV Duravit  2  Vola 121 servant AV vvskupp 3 LIND BELLEVUE 120 BADEROMSMØBEL I HVIT  AV megaflis  4 
VASKEMASKIN AV elkjop 5 VEGG-TOALETT AV Duravit 6 DUSJVEGG AV vvskupp 7 KJØKKEN VASK AV kohler 8 VENTILATOR  

AV Thermador 9 SPEIL AV ikea


