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”
Uterommet er et rom for 

familie, spontane besøk og 
lek. Lykken av å skape sitt eget 
uterom skal ikke beskrives, den 

skal oppleves. 

• Bredt utvalg av kvalitetskunst i alle prisklasser
• Innramming til konkurransedyktige priser
• Personlig veiledning og service
• Åpningstider: Man-fre 10-18, lør 10-16

Velkommen til vårt flotte galleri midt i Asker sentrum!

Meierisvingen 2 , 1383 ASKER | Tlf: 66787081, linda@gallerietiasker.no
fb: Galleriet i Asker, instagram: @gallerietiasker

SOMMERUTSTILLING
med Trudy Wiegand

21. juni

HUS  
& HAGEMAGASINET

5  / LEDER  
Rom ute

6  / BOHUS  
Skap det perfekte uterom

10  / DRIVHUSDRØMMEN   
14 / HAGELAND FOSS 
Alt til hagen på et sted

18 / MALERSTUA 
Riktig pleie av treverket øker  
hyggefaktoren 

20 / MOWER SPESIALISTEN 
Veltrimmet gressplen med minimal 
arbeidsinnsats

23 / KOLSÅS HAGELAND 
Dette er sesongens hagemøbler

26 / DUN OF NORWAY 
Verdens beste sommerdundyne

28 / ØSTERBY KJØKKENSENTER 
Håndverksarven

30/ HA DET PÅ KJØKKENET 
 

32 / ITALIAN HOUSE 
Treffsikkert fra Italian House

34 / POLARBAD 
Massasjebadene går online

36/ SUPER TOMAT 

38 / SIGVARTSEN 
En ekstra dimesjon for hus og hage

42 / HA DET I HAGEN 

44 / KJØKKENPROFFEN 
Profesjonell kjøkkenhjelp

BOTREND BILAG 
HUS & HAGEMAGASINET

Hus & Hagemagasinet er et 
 annonsebilag basert på innspill fra 
 annonsørene. Stoffet et er skrevet av 
eksterne journalister og ikke levert av 
Budstikkas redaksjon. Vil du vite mer 
om  innholdsmarkedsføring?
Vi hjelper deg gjerne.  
Ta kontakt med annonseavdelingen: 
annonse@budstikka.no

Ansvarlig utgiver: Budstikka Media
Salgsdirektør: Ulf Kvalvik
Produksjon: B17 Media
Prosjektleder: Hanne Mette Tønnesen
Prosjektleder: Fanny Dehn Arvesen
Utgivelsesdato: 21. april 2018
Opplag: 17.000

Forsidefoto: Skagerak
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DESIGN SOM GLEDER
Velkommen til Ask Interiør
Strøket 8, Asker – Tlf. 66 79 70 00 – post@askinterior.no
Åpningstider: Man.-fre. kl. 10-18, lør. kl. 10-16.

VÅR HOS ASK
Vi fører

Skagerak, Cane-Line, Sundays, Lafuma og Fatboy



Overalt ser vi tegn til at våren er i ferd med å bryte 
frem; gjennom solen som varmer og gir oss 
lange, lyse kvelder, grønne knopper på trær og 

busker. Behovet man ganske plutselig føler for å åpne 
døren på vidt gap.

Vi nordboere tilbringer store deler av sommerhalvåret 
ute. Når det endelig er lyst og temperaturene tillater det, 
visker vi ut skillet mellom ute- og innerom. Vi ønsker 
oss et større areal vi kan benytte oss av så lenge sesongen 
tillater det, kanskje til og med inn i vinterhalvåret. 

For best mulig utnyttelse av uterommet bør man plan-
legge på en god måte, tilpasset en typisk norsk sommer.

I dette magasinet kan du lese om sesongens hagemø-
bler, sommerens blomster, busker og trær, drivhustren-
den i Asker og Bærum og om hvordan du lykkes med 
kjøkkenhagen. Få nyttige tips til hvordan du kan gi 
hagen din et oppgradert utrykk ved å bruke stein eller 
hvordan du kan få en velstelt hage ved hjelp av en robot-
gressklipper. Les om hvordan du med enkle grep kan 
fornye kjøkkenet ditt og hvordan du skal lagre vinter-
dynen din. 

Uterommet er et rom for familie, spontane besøk og 
lek. Lykken av å skape sitt eget uterom skal ikke beskri-
ves, den skal oppleves. 

Legg til rette for en lang sesong ute.

ROM UTE

FERIE OG FRITIDS-
MAGASINET

Distribueres med Budstikka lørdag 26. mai

Ferie og fritidsmagasinet passer for deg 
som vil annonsere dine produkter til vår 
målgruppe i Asker og Bærum. 

Artiklene blir også publisert digitalt som et 
e-magasin på budstikka.no.

BESTILLINGSFRIST:
Onsdag 26. april
Kontakt din faste kontaktperson
eller annonse@budstikka.no

VIL DU ANNONSERE ELLER HA EN  
ARTIKKEL I VÅRT NESTE MAGASIN?

M
AGASINETS TEMA

SJØEN
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Bohus Signature Collection by 
Halvor Bakke bærer preg av ele-
ganse, fleksibilitet, sans for detaljer 
og fornuftig pris. Det er store for-
ventninger til premieren for de nye 
møblene.

VARIERT OG TO SETT 
 PUTETREKK
Halvor Bakke gir uttrykk for 
at han ønsket å skape anvende-
lige møbler for hagen. – Jeg ville 
at hagekolleksjonen skulle være 
fleksibel både i uttrykk og møble-
ringsmuligheter. Du kan tilpasse 
møblene til ditt hus og uteområde 
og kombinere på ulike måter slik 
at ikke alle får samme løsning, 
forteller Bakke.

Bohus Signature Collection by 
Halvor Bakke kombinerer tett og 
åpen flett. Alle møblene inkluderer 
to putetrekk, en i mørk grå og en 

i natur. På den måten kan du selv 
velge hvilken stil du ønsker.

- Å kombinere ulik flett gjør 
uttrykket mer lekent og gjør at 
møbleringen virker mer tilfeldig. 
Det er en stor fordel å få to pute-
trekk i ulike farger med i prisen. 
Er man på hytta på fjellet velger 
man gjerne det koksgrå trekket for 
et mer lunt uttrykk. Slik kan man 
velge det som passer best til sitt hus, 
fortsetter Bakke.

SOLID INTERESSE
Mye tyder på at Bohus Signature 
Collection by Halvor Bakke er en 
fulltreffer, skal man tro de første 
inntrykkene som har dukket opp.

- Vi har sett en stor interesse 
rundt Halvor Bakkes andre design-
produkter, det skaper selvfølgelig 
forventninger til utekolleksjonen. 
Allerede før snøen løsnet hadde vi 

SKAP DET  
PERFEKTE UTEROM
TV-personligheten og interiøreksperten Halvor Bakke har 
 samarbeidet med Bohus i flere år. Nå lanseres utemøbler i hans regi 
som selges kun gjennom Bohus. 

H
AL

VO

RS HAGEKOLLEKSJO
NUterom
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kunder som ville se møblene og det 
har blitt mange kjøp på kort tid. Fak-
tisk har møblene solgt over all for-
ventning, avslører interiøransvarlig 
Lisbeth Aasengen hos Bohus på Rud.

Det fremgår fine og artige detal-
jer ved møblene. For eksempel kan 
man variere utrykket med å blande 
fargene på putene i sitte- og ryggfla-
ten. Eller den lekre, lave puffen som 
enkelt kan gjøres om til et lite avlast-
ningsbord. Parasollen er utstyrt med 
fine detaljer i skinn som definitivt 
hever inntrykket, eller putekassen 
som har lik flett og er tilpasset pute-
nes størrelse.

KOMFORT OG HYGGE
- Jeg vil ha følelsen av å sitte i inne-

sofaen ute. Da kan man sitte lunt og 
deilig. Jeg liker at uteplassen er full 
av myke puter og grønne planter. I 
tillegg liker jeg å ha ulike uteområ-
der med sittegrupper tilpasset ulike 
aktiviteter. Noen kan være under 
tak, og noen uten, men det er vik-
tig at uteplassen er tilpasset vær og 
vind, avslutter Bakke.

Bohus
Tlf: 67 18 60 00
Løxaveien 5, 1351 Rud
design@bohus.no 
bohus.no 

HA
LVORS HAGETIPS!Fyll ute- 

plassen med  
myke puter og  

grønne planter. Tilpasse møblene til ditt hus og uteområde og kombinere på ulike måter.

Noen utemøbler bør være under tak, og 
noen uten. Det er viktig at uteplassen er 
tilpasset vær og vind.

• Sengetøy
• Laken
• Håndklær
• Duker

• Dyner
• Puter
• Gardiner
• Solskjerming (ute/inne)

Din moderne faghandel innen:

Tlf. 67 53 26 70
www.inspireahome.no

post@inspireahome.no

SOLSKJERMINGSKAMPANJE!

Utvendig solskjerming
Stopp solen og varmen før den kommer inn!
Vi tilbyr høykvalitets markiser, screen og persienner fra Vista. 
Alle produktene kan du få med motor eller med manuell betjening. 
Vi kan også sette opp en TaHoma system i huset, der du kan styre alt 
via mobil eller pad.

20%
RABATT

14. - 30. april

Med vårt store utvalg av innvendig 
solskjerming klarer vi å finne 
løsninger for de fleste vinduene.

Vi kan også kombinere solskjermingen med 
tradisjonelle gardiner. Vi har gardiner fra Green Apple, 
Pagunette, PT, Holmen-Tex, Nya Nordiska, Clark&Clark, 
Baumann, Romo og Villa Nova for nevne noen. 
Kom innom for en faglig prat om solskjerming 
og gardiner!

Uforpliktende
og gratis
befaring!

Plisségardiner
Persienner
Lameller

Rullegardiner
Liftgardiner
Panelgardiner

Innvendig solskjerming

Vi tilbyr:

• Markiser
• Screen
• Persienner

facebook.com/inspireahome
@inspireahome

Følg oss:

annonsebilag
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At interessen for drivhus har 
økt i Asker og Bærum de 
siste årene, er det liten tvil 

om. Den norske sommersesongen 
er kort og uforutsigbar. Det er der-
for ingen garanti for at plantene 
du har stelt i vinduskarmen rekker 
å modne på friland. Et drivhus gir 
plantene bedre vekstvilkår, slik at de 
kan vokse seg større.

Du skaper helt enkelt det beste 
mulige klimaet for det du ønsker å 
dyrke.

TENK GJENNOM DETTE FØR DU 
VELGER DRIVHUS

Før du investerer i et drivhus, bør 
du tenke over hvilke behov du har. 
Tenk gjennom hva du skal bruke 
drivhuset til og hva det skal romme. 

Ser du hovedsakelig etter et sted 

til dyrking av urter og planter, eller 
ønsker du deg et sted for avkobling 
midt i hagen? De litt større drivhu-
sene kan lett forvandles til små oaser 
med både utemøbler og arbeidsben-
ker.

Takhøyden er viktig for utnyttel-
sen av et drivhus. Når tomatplan-
tene strekker seg mot himmelen, 
trenger du et drivhus med takhøyde.

Frittstående drivhus under 50 m2 
krever vanligvis ikke byggesøknad, 
så fremt mønehøyden er under 4 
meter. Vær oppmerksom på at det 
kan være reguleringer i ditt område 
du må ta hensyn til, for eksempel 
når det gjelder utnyttelsesgrad av 
tomt. Det kreves også byggesøknad 
og samtykke fra naboene dersom du 
skal bygge nærmere enn 1 meter fra 
tomtegrensen.

Drømmer du om et eget drivhus? 

DRIVHUS 
DRØMMEN

De litt større drivhusene kan lett 
forvandles til små oaser med både 
utemøbler og arbeidsbenker.

G
RØ

NN GLEDE

Drivhus
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Ser du hovedsakelig etter et sted til dyr-
king av urter og planter, eller ønsker du 
deg et sted for avkobling midt i hagen? 
Foto: Willabgarden

Hva skal du bruke drivhuset til
Hvor stort skal drivhuset være?
Hvor skal drivhuset stå?
Hvilken stil skal drivhuset være i?
Hvor høyt må drivhuset være?
Hvor varig skal det være?
Hvor mye vedlikehold ønsker du?
Hvem skal montere drivhuset?
Hvilket gulv skal du ha? 
Hva trenger du av ekstra utstyr?

TENK PÅ DETTE 
NÅR DU SKAL VELGE 
 DRIVHUS

Drivhus finnes i flere stiler og pris-
klasser 

Uansett om drivhuset består av 
glass eller plast, konsentreres solvarmen 
inne i huset. Også luftfuktigheten økes, 
noe de fleste planter trives med. Det fin-
nes mange tekniske hjelpemidler forbe-
holdt drivhusinstallasjon som gjør din 
dyrkning enda mer effektiv. Et drivhus 
det skal dyrkes i, bør plasseres slik at det 
får mange soltimer. 

Hvis du har liten hage kan du velge en 
veggmodell, et lite drivhus med god plass 
til å dyrke samtidig som det ikke tar opp 
plass i hagen.

Et drivhus uttrykker ofte din personlig-
het.

Et drivhus varierer i pris, på samme 
måte som drivhusene varierer i størrelse 
og innhold. Det finnes mange forskjellige 
leverandører på markedet. 

G
RØ

NN GLEDE

Drivhus

Det finnes et drivhus som passer for alle, 
til hage, balkong eller vinduskarm, uav-
hengig av størrelse og lommebok. Foto: 
Designhouse Stocholm

Et drivhus gir plantene bedre vekstvilkår, slik at de kan vokse seg større, raskere. 
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Vi er heldige 
som får lov 
til å arbeide 

med det vi brenner 
for og det vi kan, 
sier Marius Foss 

hos Hageland Foss. For 
Marius og familien dreier 
det seg om mer enn drift, 

det handler om livsstil.
Snaue 15 minutter utenfor Asker 

sentrum ligger Hageland Foss; 
500 m2 med drivhus, 3000 m2 med 
utstilling, sommerblomster, planter 
og trær. Det innholdsrike hagesen-
teret drives av anleggsgartnermester 
Hans-Petter Foss, hans kone Rig-
mor og deres barn Marius og Jane. 
På Villingstad gård har det vært 
drift siden 1300-tallet.

I år feirer Hageland Foss 40-års 
jubileum. 

- Min far, Hans-Petter, startet 
Foss Hagesenter våren 1978, i et lite 
lokale på 36 m2. Gradvis har Hans-
Petter bygget opp hagesenteret til 
å bli et stort og solid hagesenter. 
Etter at vi for tre år siden ble en 
del av Hageland, har vi oppgradert 
hagesenteret med et nytt og større 
drivhus med plass til dobbelt så mye 
planter og hageartikler, fortsetter 
Foss.

STORT UTVALG SOMMER-
BLOMSTER OG BUSKER
Hagesenteret har et spesielt bredt 
utvalg planter som busker, trær og 
sommerblomster når det er høysesong.

Hageland Foss tilbyr også mange 

spesielle sorter og store størrelser 
av planter som man ikke finner hos 
andre hagesentre. Til inspirasjon og 
glede for hagesenterets besøkende, 
kan man oppleve Vilingstadparken 
besøkshage som er tilknyttet hage-
senteret. I besøkshagen med sine 
6000m2 finnes rundt 100 forskjellige 
sorter Rhododendron og ca. 500 
andre planteslag som små stauder 
og store trær. En stor bonsaitresam-
ling er også utstilt i hagen.

- Vi har i alle år vært særlig store 
på Rhododendron, hva gjelder ulike 
sorter, varianter og størrelser. Her 
kan du se hvordan busker og trær 
ser ut i et naturlig miljø. Hagen er 
på sitt flotteste i midten av mai, da 
blomstrer Rhododendron, oppfor-
drer Marius. 

ALT TIL HAGEN PÅ ET STED
500 m2 med drivhus, 3000 m2 med utstilling, 6000 m2 besøkshage, sommerblomster, planter og spesielle 
trær. Her finner du alt du trenger til hagen, på et sted. 

Foss Hagesenter Foss Hagesenter

I tillegg til Rhododendron er 
Japanlønn og Bonsai trær et av hage-
senterets store satsningsområder. 

Japanlønn er et løvtre med karak-
teristisk bladverk og som oftest med 
flotte høstfarger på de aller fleste 
sortene. Hageland Foss har et spesi-
elt stort utvalg av sorter i salg og har 
de siste årene spesialisert seg på et 
bredt utvalg av Japanlønn. 

- Vi selger mange av de kjente 
Japanlønn sortene, men vi har også 
mange spesielle varianter som man 
kanskje ikke har hørt om før, legger 
han til. 

Også Bonsai er stort hos Hageland 
Foss.

- Vi startet med salg av Bonsai-
trær i 2016 fordi vi ønsket å tilby 
våre kunder en mulighet til å kjøpe 

bonsaitrær, bonsaipotter og bonsai-
utstyr i Norge. Vi arrangerer for-
skjellige kurs og workshops i bonsai. 
I september i år avholder vi vår før-
ste bonsaiutstilling hvor målet er å 
få vist frem det beste av Bonsaitrær 
som finnes rundt i landet vårt. Vi 
opplever økende interesse, forklarer 
han. 

HØYSESONG PÅ TRAPPENE
Familien Foss går en travel vår i 
møte. 

Etter utbygging av nytt drivhus i 
2016, byr Hageland Foss på dobbelt 
så stort areal med et rikelig utvalg av 
sommerblomster i salg. Over halve 
drivhuset er smekket fullt med duf-
tende sommerblomster i sesong, i et 
deilig fargehav. 

- Det beste med å drive Hageland 
Foss er at vi har en glødene interesse 
for planter og hage, det er en stor 
glede å jobbe med levende planter 
og vi er heldige som har muligheten 
til å arbeide ute. Vi gleder oss til å 
¬ hjelpe våre kunder med å velge 
planter til deres hager, nå som ende-
lig våren er her, smiler Marius.

Hageland Foss
Tlf: 31 28 49 56
Hurumveien 11, 3440 Røyken
post@fosshagesenter.no 
fosshagesenter.no 

Hageland Foss har et spesielt bredt utvalg 
planter som busker, trær og sommerblomster. Etter utbygging av nytt drivhus i 

2016, byr Hageland Foss på dobbelt 
så stort areal med et rikelig utvalg av 

 sommerblomster i salg. 

Til  inspirasjon 
og glede for 
hage senterets 
 besøkende, kan 
man oppleve 
Vilingstadparken 
besøkshage.

SIDEN 1978

Hagesenter  
i 40 år

annonsebilagannonsebilag
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 Kirkeveien 220, 1383 Asker. Tlf 67 49 50 01 • Møllergata 6, 0179 Oslo. Tlf 22 00 82 40
Man–fre 10–18, lør 10–16. www.ahuseby.no

Forbered deg til sol og 
sommer – med nye 
utemøbler

Frame sittegruppe

Endelig er våren her! Vi har fylt butikkene med flotte utemøbler fra Cane-Line og Sundays.
La våre interiørkonsulenter hjelpe deg med å finne de riktige modellene til din balkong, terrasse eller hage – Velkommen.

Parc rockingchair fra Cane-Line

Peacock lounge chair, roll trillebord, Level bord, Moments sofa og flowerbox

Traveller lounge 
klappstol fra 

«On the move»-bord

annonsebilagannonsebilag annonsebilagannonsebilag



G enerelt deles overflaten på tre-
terrasser inn i 3 grupper, og de 
er lett gjenkjennelige på over-

flaten. Det vil si om de er holdt ved-
like, eventuelt om terrassen er helt ny.

- Ubehandlet  - Oljet - Beiset
Spørsmålet er hvordan disse 

skal behandles optimalt, det er 
nemlig markante ulikheter man 
skal være klar over og forholde 

seg til i praksis. Det er derfor 
grunn til å lytte etter fagfolkets 
råd. For ingen ønsker skjem-
mende skjolder i treet eller beis 
som flasser?

Det er mange grunner til å holde terrassen eller plattingen av tre i god stand. To av de innlysende er 
 levetiden og hyggefaktoren med en velpleid utesone. Hos Malerstua venter fagfolk med gode råd for å lose 

kundene i havn med riktige pleiemidler.

RIKTIG PLEIE AV TREVERKET 
ØKER HYGGEFAKTOREN

Malerstua
Tlf: 67 52 29 70
Slependveien 56, 1341 Slependen
malerstua@jernia.no 
malerstua.no 

NÅR TREVERKET HAR VÆRT 
 BEISET TIDLIGERE

- Igjen vil overflatens tilstand avgjøre 
hvor mye forarbeid som må til. Er beisen blitt 
stedvis slitt, må terrasse-rensen atter en gang 
frem for å fjerne alt. Vi fører Stabil´s ”3-i-1” 

terrasse-rens, men det finnes andre varianter 
også, forklarer Dignes. 

Beis har en holdbarhet på mellom 3-5 år, 
avhengig av produktet som er benyttet. Igjen 
kan det være lurt å rådføre seg med forhand-
leren om hva man er mest tjent med å bruke 

– og hvordan.
Malerstua har prøver på de ulike produktene 

slik at man kan få en idé om resultatet.

3

HVIS TERRASSEN  
ER  UBEHANDLET

- Her står man ovenfor to ulike muligheter, enten kan terras-
sen påføres treolje eller terrassebeis. Forarbeidet er derimot likt 
for begge variantene. Bruk mild husvask og en  børste (skrubb), 
skyll deretter nøye vekk såperester. Deretter skal  terrassen tørke 
i noen dager – avhengig av temperatur – til den er helt tørr, for-
teller Jon André Dignes hos Malerstua.
• Hvis terrassen skal dekkes med treolje, skal denne påføres til treet 

er mettet. På fagspråket kalles dette ”vått-i-vått”-prinsippet.
• Skal den beises begynner man med et strøk på 1-2 bord av 

gangen, hvor overskudd tørkes vekk med lofri klut. Jordan har 
utviklet et ”terrasse-rullesett” som forenkler jobben.

Det hører med til saken at begge disse variantene kan brytes i 
forskjellige farger.

2

HVIS TERRASSEN ER  
OLJET TIDLIGERE

Er overflaten fin og tidligere innfarging OK, så holder det med en 
runde kraftvask før ny olje påføres. Hvis ikke, må man bruke terrasse-

rens (treolje-fjerner) for å fjerne rester. Dette må gjøres hvis man vil 
unngå skjolder og krakelering når ny olje smøres på.

Hvis man har brukt terrasse-rens vil man ha mulighet til å påføre 
terrasse-beis i stedet for olje. Det vil gi en overflate med lengre intervaller 

mellom vedlikehold.
- Vær klar over at terrasse-rens er kraftige saker som kan gi fiberreising, 
da kan det være lurt med en mellomslip for penere overflate. Er du i tvil 

om hva slags metode du skal bruke, ta et par bilder av terrassen og la oss 
kikke på det, foreslår Dignes.

1

ALLE FOTO: Ifi.no
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Unntaket heter Husqvarna 
Automower, er batteridrevet 
og jobber effektivt gjennom 

hele sommeren. 
- Når robotgressklipperen er 

montert, programmerer du klippe-
høyde og klippetid. Så har du gjort 
hele jobben, sier Geir Aandahl, dag-
lig leder hos Mower Spesialisten.

Automower gjør det enkelt å all-
tid ha en veltrimmet gressplen 
med minimal arbeidsinnsats, selv 
når hagen er stor eller kompleks. 
Den takler utfordrende plener på 
opptil 5000 m2 og skråninger med 
opptil 45 % helling. GPS-guide og 
automatisk passasjestyring gjør at 
den enkelt navigerer rundt hindre i 
hagen og kommer gjennom passa-
sjer så smale som 60 cm. 

En regn-, sol- og tilvekstsensor 
tilpasser klippingen automatisk 
utfra hvor mye gresset vokser: hyp-
pigere når det er varmt og fuktig og 
sjeldnere i svale, tørre perioder.

Allerede ved levering er den opp-
koblet til skyløsningen Automower 
Connect, som gjør at klipperen kan 
styres og konfigureres via mobilen, 
uansett hvor du er. Dermed er den 
ekstra sikret mot tyveri, siden du 
blir varslet når klipperen befinner 
seg utenfor det virtuelle GEO-gjer-
det rundt hagen din.

Via mobilappen har du full kon-
troll over maskinen. Du kan starte, 

stoppe og parkere klipperen, samt 
endre innstillinger for blant annet 
klippehøyde og klippetider.

TID TIL FAMILIE
- Vi bestemte oss for å prøve en 
robotgressklipper fra Husqvarna, 
sier Kristine Briså.

Robotgressklipperen til familien 
Briså har fått navnet Gressulf, og gir 
familien både fritid og glede i hver-
dagen. Gressulf styres av kabler som 
er legges ned i bakken. I hagen til 
familien Briså ligger kablene under 
belegningssteinen, slik at Gressulf 
på egen hånd forflytter seg rundt på 
tomten og over plenen på flere nivå. 

- Vi har stor plen, så Gressulf 
gjør ikke ferdig jobben på en dag. 
Den husker hvor den klippet sist 
og starter et annet sted dagen etter. 
Den vet når den er på gresset for 
å klippe, og at den ikke skal klippe 
når den forflytter seg, sier Kristine 
imponert.

LYDLØS HJELPER
Gressklipperen er svært stillegå-
ende, og kan klippe på natten hvis 
man ikke ønsker å bli forstyrret når 
man bruker hagen på dagtid. Ikke 
bare gjør Automower gressklipping 
til en lek, den er lett å vedlikeholde 
også. 

- Du trenger bare å snu den en 
gang av og til for å ta bort overflødig 

Mower Spesialisten
Tlf: 67 54 82 00
Frøytunveien 6, 1357 Bekkestua
post@mower.no 
mower.no
 

gress. Det bør byttes kniver en gang 
iblant, det er gjort på to minutter, 
sier Aandahl.

Hos Mower Spesialisten kan du 
lagre robotgressklipperen din over 
vinteren. Klipperen og ladesta-
sjonen kan hentes om høsten, og 
leveres tilbake til eieren neste vår. I 
mellomtiden har gressklipperen fått 
service, og er klar for en ny sesong i 
din hage. 

At familien Briså er fornøyd med 
robotgressklipperen, er det liten tvil 
om. 

- Om det er verdt investeringen? 
Absolutt, sier Kristine og smiler til 
Gressulf.

VELTRIMMET GRESSPLEN MED 
MINIMAL ARBEIDSINNSATS
Ting som høres for godt ut til å være sant, er ofte det. Men ingen 
regel uten unntak.

Automower gressklipper er lett å vedlikeholde. Alt du trenger å gjøre er å snu den av 
og til for å ta bort overflødig gress.

Geir Aandahl, daglig leder hos Mower 
Spesialisten.
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DETTE ER SESONGENS 
HAGEMØBLER

Hageland Kolsås

En litt annerledes møbelbutikk!
Vi ønsker deg også velkommen til vår hovedbutikk,
i nytt og stort lokale i Slemmestad Handelspark.

facebook.com/www.pgmobler.no

Instagram: pgmobler

Hjemmeside: www.pgmobler.no

 Besøk vår

HAGEMØBELAVDELING
 På Rortunet i Slemmestad
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Det er ikke lenger tvil. Nordmenn trives ute når været er på godsiden, 
og har adressert det med større krav til møblene som blir brukt uten-
for husets fire vegger. Kolsås Hagesenter har svaret på utviklingen.

For den som ikke har tenkt alt 
for mye på utemøbler de siste 
10 årene, er synet kort og godt 

uvant. Er det utemøbler eller det 
vanlige møbler? Stoff, materialer 
og stil står i sterk kontrast til for-
tiden.

- Vi merker godt at kunden i 
Asker og Bærum stiller andre 
krav til utemøblene i dag. Det 
skyldes i stor grad av at inspira-
sjonen kommer fra alle kanter, 
fra interiørmagasiner til eksotiske 
reiser mot sørlige breddegrader. I 
klartekst betyr det at impregnert 
tre og rotting er på vei ut, mens 
solid aluminium er kommet for 

fullt. Det fjerner mer eller mindre 
all følelse av tradisjonelle utemø-
bler, forteller Finn Kristiansen 
som er møbelansvarlig hos Kolsås 
Hagesenter.

Hageland-kjeden arbeider tett 
med leverandørene. Blant annet 
gir samarbeidet med Villa som er 
norsk en heldig effekt, kundene kan 
få levert skreddersydde løsninger i 
forbløffende design  og kvalitet på 
10 dager.

PUTER SOM DRENERER
Utstillingen bekrefter dreiningen i 
preferanser der lekre lounger venter 

på nye eiere og forhåpentligvis mye 
sol og utetid. 

Apropos utetid, moderne møbler 
er blitt vesentlig mer omfangsrike 
enn tidligere. Dermed har ytterligere 
en endring for moderne hagemøbler 
dukket opp, nemlig evnen til å takle 
et regnskyll uten behovet for å flytte 
de i en putekasse eller liknende.

- Det er en trend med stadig flere 
leverandører som tilbyr vannmot-
standige puter. Faktisk har enkelte 
tatt denne funksjonen til et interes-
sant nivå, ved at putene er utstyrt 
med en dreneringsfunksjon, fortel-
ler Kristiansen videre. 

Samtidig har han en liten advarsel. 

Hageland Kolsås Hageland Kolsås

Den norske sommeren byr tidvis 
på mye pollen som kan gi skjem-
mende merker, er rådet klart – bruk 
impregnering 3-4 ganger i løpet av 
sesongen på vanlige puter.

- Det beste trikset er å stable alle 
putene opp i sofaen, og deretter dra 
et trekk over. Mange bruker metoden, 
møbeltrekk er en storselger hos oss. 
Når det er sagt, så har det kommet 
enda større putekasser enn før for å 
takle de store putene, sier Kristiansen.

LEKRE RECLAINERE KOMMER 
FOR FULLT
Trenden er altså aluminium, men 
teak dyrket for møbelproduksjon i 

Indonesia uten kobling til regnskog 
er et lekkert alternativ. 

- Det er veldig stigmatisert valg 
dessverre, men det nytter ikke for 
seriøse aktører å selge møbler av 
teak uten å ha sitt på det tørre. Så 
vi ser at kundene på lik linje med 
oss må forklare teak som et valg når 
uinnvidde dukker opp og undrer.

Uansett: Kombinasjonen av alumi-
nium eller teak med stoff i trendrik-
tig hvitt og grått fungerer svært godt 
på øynene. 

- Vi kan allerede nå spå årets sla-
ger som går hånd i hanske med 
utviklingen. Komfortable stoler med 
høy rygg, altså såkalte reclainere, 

kommer for fullt uten rotting i rygg 
og sitteflate. I stedet er det hele kon-
struksjoner av aluminium som gir 
en helt annen opplevelse, det oser 
eleganse kort og godt, slår Kristian-
sen fast. 

Kolsås Hageland
Tlf: 67 17 59 90
Brynsveien 90, 1346 Gjettum
post@kolsashage.no 
hageland.no 

”
Et lite utvalg av  

vårens produkter fra  
Kolsås Hagesenter.
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Dun of Norway har et stort utvalg 
vinter- og helårsdyner til voksene og 
barn.

VI KAN DUN – HOS DUN OF NORWAY 
FÅR DU FAGKUNNSKAP OG TRYGGHET

- Alle våre dunprodukter er produsert 
i henhold til europeisk standard som 
setter strenge krav til type og kvalitet 
på dunet, vaskeprosesser, renhet, 
støvinnhold m.m. 
Vi sender dunprøver inn til testing for 
å se at dette blir etterfulgt. I tillegg har 
vi satt krav om at all dun vi kjøper skal 
være produsert på en etisk forsvarlig 
måte, både med tanke på dyrehold og 
at dunet ikke skal stamme fra plukking 
av levende dyr. I våre produkter skal 
kunden sove trygt, og med 100% ren 
samvittighet, forsikrer Jensen. 

Vi ser at dere averterer 
med at dere har verdens 
beste sommerdundyne. 

Er dette tilfelle eller bare 
store ord?

VERDENS BESTE  
SOMMERDUNDYNE

langt ut på høsten. En god sommer-
dyne holder deg varm så lenge nat-
tefrosten har sluppet taket, selv med 
åpent vindu. Dagens krav til isola-
sjon i nye hus gjør at flere benytter 
sommerdynen gjennom hele året. 
Sommerdundyner er også veldig 
anvendelige som barnedyner, da 
barn har høy forbrenning og lett blir 
varme, i tillegg til at de ofte ligger på 
mer tempererte soverom. 

FINNES DET SENGETØY SOM 
OGSÅ EGNER SEG SPESIELT 
GODT FOR SOMMEREN?
Det aller hotteste nå er REN - serien 
i 100% bambus - den har alle i fir-
maet forelsket seg i, og vi mottar 
utrolig gode tilbakemeldinger fra 
kunder. Bambusfibre har en naturlig 

temperaturregulerende effekt, som 
gjør at sengetøyet føles veldig svalt, 
glatt og behagelig mot kroppen, noe 
som skaper en optimal sovekomfort 
på varme netter. Komforten er sil-
kemyk med et superdelikat glansfylt 
utseende, og helhetsinntrykket gir 
en følelse av total velvære og luksus.

Mitt absolutte favorittsengetøy om 
sommeren, forsikrer Nina.

Nja, vi har en sommerdun-
dyne i islandsk ederdun i 
sortimentet som strengt tatt 

er bedre, men dette er en fantastisk 
dyne i 100% rent moskusandedun, 
og sett i sammenheng med den 
uslåelige kampanjeprisen vi har på 
denne dynen så mener vi at vi kan 
stå inne for påstanden, sier nettbu-
tikkansvarlig Nina Hovdedalen. 

MERKER MAN EGENTLIG NOEN 
FORSKJELL  SAMMENLIKNET 
MED ANDRE DYNER?
Ja, uten tvil. En dundyne er ikke bare 
en dundyne, og både sommer- og 
vinterdyner kommer i mange for-
skjellige kvaliteter. Jo finere dun du 
investerer i, jo bedre egenskaper vil 
dynen ha. Dette gjelder  både med 

tanke på vekt, isolering- og puste-
evne, så vel som allergisikkerhet, 
levetid og fukttransportering. Det å 
kunne krype under en så lett og sval 
dyne som Galdhøpiggen er en ube-
skrivelig deilig følelse jeg unner alle 
å oppleve.  Dun of Norway gjorde 
et storinnkjøp av høykvalitets dun 
i fjor, rett for råvareprisene eksplo-
derte på verdensmarkedet , og det 
er denne gevinsten vi nå gir videre 
til våre kunder, lokker Nina.

MEN HVORFOR SOMMERDYNE, 
KLARER DET SEG IKKE MED EN 
DYNE HELE ÅRET RUNDT?
- Med for tykk dyne om sommeren 
vil man fort bli klam og overopphe-
tet, noe som forstyrrer nattesøvnen. 
Selv det som misvisende kalles en 

helårsdyne vil bli for varm når som-
mernettene slår inn. Tenk ytterklær 
– man kler seg ikke i det samme på 
en kald vinterdag som det man går 
i på sommeren. En sommerdyne er 
tynnere og puster bedre, og gjør at 
man får en mer behagelig natt. Man 
vil også spare levetiden på vinter-
dynen betraktelig ved å bytte til en 
tynnere og lettere dyne om som-
meren. Kroppen avgir mer svette 
i en for varm dyne, noe som tærer 
veldig på dunet, sier Sturle Jensen, 
produktutvikler hos Dun of Nor-
way.

NÅR BØR MAN BENYTTE 
 SOMMERDYNE?
De fleste skifter over til sommer-
dyne i april/mai, og bruker den til 

Dun of Norway
Tlf: 970 92 950
Butikk: Slependveien 56, 1341 
Slependen 
Persveien 20, 0581 Oslo
Nettbutikk: dunofnorway.no

TI
PS

 T
IL

 VEDLIKEHOLD AV DYN
E 

Pakk dynen  
inn i medfølgende  
dynebag, et laken  

eller sengetrekk når  
den legges bort.

Silkemykt sengetøy i 100% bambusfiber.

GALDHØPIGGEN SOMMERDYNE - VERDENS BESTE?

En utrolig sval og   
behagelig sommerdyne i   

100% ren moskusandedun.   
Dunets spesielle konstruksjon   

gjør at dunfibrene ikke kleber seg fast  
i hverandre og støtter hverandre opp  
slik at dunet ikke klapper sammen av  

 fuktighet. Dette gir en utrolig pustende og 
temperaturregulerende effekt,  som  

sikrer dynen en stabil komfort 
- temperatur fra tidlig om våren   

til sent om høsten.   
Allergisikker.

100% 
moskusandedun

Galdhøpiggen 
sommerdyne

799,-Nå fra
Før 1999,-

Hentet fra  nettbutikken 
dunofnorway.no
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HÅNDVERKSARVEN

Kjøkkenet skal ha  en sentral 
plass i huset, hvert kjøkken 
tilpasses kundens egne ønsker 

og mål, sier Tonje Østerby Bruem.
Tonje eier og driver Bærums 

eldste kjøkkenbu-
tikk sammen med 
sin mor, Inger 

Marie Østerby, 
i den 75m2 
lille butikken 
i Aamodtgår-
den i Sand-
vika sentrum. 

Her har de 
holdt til i 18 år.
- Vi synes det 

er en fordel å ikke 
ligge på et stort 

senter, sier Tonje, og nikker 
til et eldre ektepar som kommer inn 
i butikken. 

- Et øyeblikk, bare.
Hilde Christine Njølstad hilser, 

og viser paret rundt i butikken. Det 
eldre paret har fått anbefalt Østerby 
kjøkkenstudio av datteren, som 
nettopp har bestilt nytt kjøkken hos 
Tonje.

- Her driver vi i god gammeldags 
stil, hvor service står høyt i fokus. 
Vi har alltid tid. Alle som handler 
hos oss trekker frem den hyggelige 
atmosfæren i butikken, fortsetter 
Tonje.

Å kjøpe et kjøkken er ikke en 

investering man gjør mange gan-
ger i løpet av et liv. Nettopp derfor 
er det viktig å bruke god tid når du 
skal bestemme deg. Det er mange 
valg å ta, alt fra skapfronter til knot-
ter, eller håndtak. 

Hos Østerby Kjøkkenstudio får du 
hjelp og veiledning til å ta de riktige 
valgene, de du skal være fornøyd 
med i mange år.

FAMILIEBEDRIFT
I 1940 startet Tonjes farfar, Johan 
Østerby, snekkerverksted i Lom-
medalen der produksjonen besto i å 
lage møbler og bygge hus.

I 1968 overtok Inger og Jan 
Østerby familiebedriften, med et 
ønske om å videreutvikle hånd-
verksarven. Valget falt på kjøk-
kenbransjen og Huseby kjøkken. 
I Huseby fant Inger og Jan sine 
egne verdier og forventning til 
kvalitet. Her ble hvert enkelt 
kjøkkenelement finpusset for 
hånd og nøye kontrollert. Miljøet 
og materialene er i helnorsk tra-
disjon.

- Vi har ikke så mange leveran-
dører, men de vi har er sterke mer-
kevarer som deler vår holdning 
til kvalitet og service. Vi jobber 
sammen med et team av snekkere, 
rørleggere og elektriker, vi er et godt 
innarbeidet team som er gode på 
samkjøring av kjøkken prosjektene. 

Det skal være enkelt for kunden å 
forholde seg til, sier Tonje.

3 ENKLE GREP
Men et «nytt» kjøkken trenger ikke 
koste en formue.

- Bytter du ut benkeplate, vask og 
håndtak, er mye gjort. Et kjøkken 
kan bli nytt på 1-2-3, sier Tonje.

Hos Østerby kjøkkenstudio kan 
du bytte ut benkeplaten din med et 
godt alternativ. Her finnes benke-
plater i laminat, tre, corian, kompo-
sitt og et stort utvalg stein plater.

Bytt ut både kum og blandebat-
teri.

Hos Tonje står det utstilt et stort 
utvalg knotter og håndtak til skuffer 
og skap. Fra håndtak i lær til krom 
med «bling».

– Som du ser, vi tilbyr noe for 
enhver smak, avslutter Tonje smi-
lende.

Liten butikk, store muligheter.

FA
M

ILIEBEDRIFT SIDEN 1940

Østerby Kjøkkenstudio
Tlf: 67 55 02 80
Rådmann Halmrasts vei 18,  
1337 Sandvika
tonje@osterbyas.no Et nytt kjøkken trenger ikke koste en formue. Bytter 

du benkeplate, vask og håndtak er mye gjort.

Østerby Kjøkkenstudio  hjelper 
og veileder deg til å ta de 

 riktige valgene, de du skal 
være fornøyd med i mange år.
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2

1. Praktisk brett Soft board, large 
02, Skagerak 2. Økologisk hånds-
åpe fra svenske Vakinme 3. Urte-
potte som fungerer like godt ute 
som inne, Edge pot Ø18, Skagerak  
4. Stripe tea towel large, Skagerak  
5. Ingefær, er et effektivt middel mot 
hoste, influensa, forkjølelse og ømme 
muskler.

HA DET 
PÅ KJØKKENET3

1

4

Nordic Tray Ø30 01, Skagerak

Drømmekjøkkenet

5
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Samtidig som gult er på vei inn 
i norske hjem, men mange vil 

fortsatt velge skitne pasteller fra 
lys rosa til fersken som fortsatt 

populært. Generelt går det an å 
hevde at folk er blitt mer modige 

på fargefronten, ifølge Nina H. 
Asperud hos Italian House.

Mer farge på veggene kommer tilbake, likeså er 
tapeter med organiske mønstre blitt populært 
– gjerne med mye mønster i runde og myke 
former. Kontraster er fint, som matt mot blankt 
og det myke mot det stramme.

Det er umulig å ikke oppdage 
Italian House som ligger stra-
tegisk plassert langs Griniv-

eien nedenfor Østerås senter. Og når 
man går over dørstokken, er det like 
vrient å ikke bli slått av lekre møbler 
som ikke finnes hos alle andre. Det 
er lysere ute og tid for fornyelse.

Familiebedriften Italian House 
har lang fartstid i Bærum, med fore-
stående 40 års jubileum. Det er blitt 
en historie i utvikling, i dag byr Ita-
lian House på en omfattende kollek-
sjon av egenproduserte spisestuer, 
lenestoler, bord og sofaer til hodeg-
avler, nattbord og oppbevaringsløs-
ninger.  

Fordelen med å produsere møbler 
selv er åpenbar, alt kan produseres 
etter mål slik kundene ønsker. – Det 
er stadig flere som ønsker ekspert-
hjelp også når det gjelder interiør. Jo 
tidligere vi kommer inn i prosjek-
tet, jo bedre. Da har vi mulighet til 
å påvirke for eksempel planløsnin-
gen og viktige elementer som farger 
og materialvalg, og dermed gjøre 
resultatet optimalt for kunden, sier 
Nina H. Asperud som er butikk-

sjef og utdannet interiørarkitekt fra 
Kunst- og Håndverksskolen. Hun 
foreller videre at de ser en tydelig 
link mellom trenden med økt kjøp 
av tjenester, og at de stiller opp med 
hjemmebesøk hos kundene for å 
plukke opp personligheten til kun-
dene som bor der. – Personlighet er 
et viktig stikkord for oss, forteller 
hun videre med et smil.

Det er også rom for mindre end-
ringer eller grep som sikrer komplett 
gjennomføring. Derfor har Italian 
House samarbeid med møbeltapet-
serer for omtrekk av eldre møbler, 
og egne sydamer som tar mål, syr og 
monterer gardiner.

FARGENE ER TILBAKE
Den store og generelle interessen for 
hjem handler like naturlig om tren-
der. – Etter mange år hvor interiø-
rene har vært dominert av den grå 
trenden, ser vi nå en endring. Kort 
fortalt blir den erstattet av varmere 
farger, ta for eksempel grønt og blått 
som har blitt stadig mer populært – 
her ser vi at blått vil bli enda mør-
kere. Gult gjør nå et solid inntog, 

trendanalytikerne mener at det vil 
bli enda sterkere i 2019, forteller 
Nina videre. I og med at trenden 
med stadig større vekt på de sosiale 
sonene i hjemmet fortsetter – ta for 
eksempel kjøkkenet som er blitt 
et allrom og naturlig midtpunkt – 
blir det viktig å ha omgivelser som 
utstråler hygge.

Om du ønsker å alltid ha et opp-
datert hjem, anbefaler Nina å kjøpe 
de store og mer kostbare møblene 
i nøytrale farger som varer i flere 
sesonger. Da kan du enkelt bytte ut 
tilbehør som puter, tekstiler og øvrig 
pynt etter trendene. På den måten er 
det lettere å ha et oppdatert hjem.

TREFFSIKKERT  
FRA ITALIAN HOUSE

Italian House
Tlf: 67 87 00 00
Grini Næringspark 2, 1361 Østerås
info@italianhouse.no 
italianhouse.no 

På tekstilfronten er det 
populært med mye fløyel, 
lin, ullstoffer og slike. Og 
etter mange år med lift-
gardiner ser det ut som 
lange  gardiner gjør en 

retur. En annen klassiker 
som melder ankomst er 

puffen i ulike former.

40
 Å

R - H
ISTORIE I UTVIKLIN

G– Det er stadig flere 
som ønsker ekspert-
hjelp, også når det 

 gjelder interiør. 
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For et par tiår tilbake var uten-
dørs massasjebad en luksus 
som svært få kunne unne seg. 

Slik er det ikke lenger.
Nordmenn har fått øynene opp for 

den avslappende og helsebringende 
effekten som et massasjebad gir, både 
fysisk og psykisk, sier Klonteig.

Badene masserer muskulatur og 
ledd på en behagelig måte, og det 
varme vannet stimulerer blodtilfør-
selen og åpner porene i huden. Han 
forteller at fornøyde kunder melder 
om vanedannende 
velvære fra det 
varme vannet og 
massasjen. Andre 
oppgir at plager 
som reumatisme 
og vond rygg blir 
lettere å leve med.

Er du usikker på 
om massasjebad 
er noe for deg og 
din helsesituasjon, 
spør legen din, anbefaler selgeren. 

Han mener man med få unntak vil 
oppleve at et massasjebad øker livs-
kvaliteten.

En hyggelig stund alene eller 
sammen med familie og venner er 
jo aldri bortkastet. Se for deg at du 
stiger opp av badet som et nytt men-
neske og sover avslappet og godt. 
Det er god nok grunn til å bruke 
massasjebadet daglig.

HELSEBRINGENDE FORDELER
Polarbad Norge AS har massasjebad 
i alle størrelser og løsninger, man 
velger modell etter behov og lom-
mebok. 

 Vi har massasjebad med lys og 
musikk, badene kan bygges inn i 
lysthus eller være en aktiv del av 
utemiljøet. Hva med motstrømsbad 
som kan brukes både til trening og 
vannspill?, frister Klonteig. 

I butikken på Billingstads-
letta 17 viser Klonteig og kolle-
gene frem modeller fra Canadas 

ledende produsent Arctic Spas og 
Europas største produsent, Wellis 
spas. Badene er tilpasset nordiske 
klimaforhold, og tåler å stå ute 
hele året.

Badene er energieffektive og øko-
nomiske i drift. Det unike «free 
heat» isolasjonssystemet utnytter 
overskuddsvarmen fra vannet og 
pumpene. Et massasjebad som er 
tilgjengelig 365 dager i året kos-
ter en drøy hundrelapp i måneden. 
Det er vel familiens velvære verdt? 

undrer Klonteig. 
Badenes solide 

m e d f ø l g e n d e 
fundament gjør 
at de kan plas-
seres på alle 
underlag, enten 
på hytta eller 
hjemme uten at 
man må støpe 
platting.

Soklene er 
evigvarende; verken fuktighet, gna-
gere eller insekter klarer å trenge 
inn i badet, reklamerer han.

ENKEL OG HYGIENISK DRIFT
Selgeren understreker at massa-
sjebadene fra Polarbad er enkle å 
drifte.

Alle badene er utstyrt med ozon 
eller UV-C anlegg og filterløsninger 
som sikrer enkel og hygienisk drift. 
Karet fylles med vann fra hageslan-
gen strømmen settes på. 

Ved å investere i salt-rensesystem 
i badet blir vannkvaliteten best og 
vedlikeholdet minimalt. Mange 
med allergier og følsom hud velger 
saltsystemer da det er det mildeste 
for huden,  påpeker han.  

Det mest avanserte saltanlegget 
på markedet heter Spaboy fra Arctic 
spas.

Med SpaBoy installert passer 
badet vannkvaliteten, temperatu-
ren, filtrering og strømforbruket 
på egenhånd, og sender rapport via 

App til din smarttelefon eller PC. 
Polarbad kan også avlese rapport på 
ditt spabad og sjekke at alt er ok der-
som du er i tvil. 

Aquafinesse
Før måtte man selv sjekke badets 
vannkvaliteten og tilsette alskens 
midler. Den tiden er over, skal vi tro 
Klonteig. For de som ikke ønsker å 
investere i saltsystem eller som har 
ett gammelt bad som bruker tradi-
sjonelle kjemikalier, er det nå kom-
met ett helt nytt sett rensemiddel 
som heter Aquafinesse. Det gjør 
vedlikeholdet av vannet til en lek 
og man slipper kjemikalielukt og 
måling av vannet.

Internett
Alle badene til Polarbad kan kobles 
til internett. Dette gjør at Polarbad 
sin serviceavdeling også kan feil-
søke og oppgradere badet fra kon-
toret uten å måtte reise ut, noe som 
er en stor fordel for både kunden og 
oss, sier Klonteig

Servicebilen er aldri langt unna 
om du trenger hjelp med noe vi ikke 
klarer å løse over nettet, avslutter 
Klonteig.

”
Et massasjebad som er 
tilgjengelig 365 dager 
i året koster en drøy 

 hundrelapp i måneden. 

MASSASJEBADENE  
GÅR ONLINE

Polarbad
Tlf: 66 85 02 41
Billingstadsletta 17,  
1396 Billingstad
post@arcticspas.no 
polarbad.no
 

Appstyring på alle Polarbad.

Et massasjebad masserer muskulatur 
og ledd på en behagelig måte, og en 

hyggelig stund alene eller sammen med 
familien er jo aldri bortkastet.
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Den røde lille fristelsen, gjør mer enn å smake godt. Tomater er proppfulle av 
 antioksidanter og andre viktige næringsstoffer som gir deg helsegevinst. Tomat er 

supermat, og du kan dyrke den selv. 

Å dyrke sine 
egne tomater 
er for mange 

en hobby som tilhø-
rer sommerhalvåret. 
Man sår frø og vanner 

omsorgsfullt mens man venter på at 
de første tegnene til liv skal spire.  

Tomatplantene krever ikke stort 
mer enn en solfull plass beskyttet fra 
sterk vind og generøst med vann. Sett 
planten din i en stor bunndrenert 
potte, og gi den gjødsel regelmessig. 

Planten vokser raskt, og uten støtte 
kan stilken i verste fall knekke. For-
sterk planten med en stabil pinne 
den kan klatre i.

Pass på å fjerne de nederste bla-
dene så stilken får vokse seg sterk. 
Ta bort sideskudd noen ganger i 
uken i vekstperioden.

Tomatplanter liker sol og varme. 
Venn dem gradvis til å stå ute etter 
hvert som det blir varmere.

SUPER TOMAT

7 TIPS TIL HVORDAN DU LYKKES 
MED TOMATER I  KJØKKENHAGEN

•  Stikk frøene lett ned i fuktig 
såjord. Dekk frøene med jord og 
vann.  

•  Plasser plantene varmt og gjerne 
mørkt til frøene begynner å spire.

•  Når frøene spirer plasseres plan-
tene så lyst og kjølig som mulig 
(rundt 18-20 grader), uten full 
sol. 

•  Vann planten nedenfra. Unngå å 
få bladene, stenglene og bunnen 
av planten din våt.

•  Prikle planten når spirene har 
fått 2-4 ”nye sett” med originale 
blader. Pott gradvis om til større 
potter etter hvert som planten 
vokser.

•  Tilvend planten gradvis til sterk 
sol og livet utendørs.

•  Plante ut på friland eller i drivhus 
når nettene er uten minusgrader. 

BRUSCHETTA MED  
GRILLEDE TOMATER
4 porsjoner

4 skiver landbrød
1 båt hvitløk
4 ss olivenolje til pensling

16 stk rød cherrytomat
2 ss olivenolje
2 ts grovt salt
Pepper
Grillspyd
Naturell smøreost

Slik gjør du det: 
Del hvitløksbåten i to og gni dem 
over brødskivene. Pensle brødski-
vene med olivenolje på begge sider. 
Grill dem til de har fått en gyllen 
stekeskorpe.
Tre tomatene på et grillspyd. Ha 
over olivenolje og strø på salt. Legg 
spydene på grillen og ta av når de 
får farge ønsket stekegrad. Fordel 
smøreost på skivene og topp med 
grillede tomater.

TIPS!

Tomatene  
oppbevares best  

ved rundt 12˚ 
(ikke i kjøleskap)

FAKTA OM TOMAT
•  Selv om tomat i norske husholdninger 

oppfattes som en grønnsak, er den bota-
nisk sett en frukt med et stort og saftig bær. 

•  Tomat er en naturlig kilde til beta-karo-
ten og vitamin C. Beta-karoten omdan-
nes til vitamin A i kroppen. Vitamin A 
bidrar til å opprettholde normal hud og 
normalt hår, mens vitamin C styrker 
immunsystemet og øker opptaket av 
jern fra andre matvarer. 

•  Frukten har et høyt innhold av kostfiber 

som er gunstig for fordøyelsen.
• Tomat er en viktig kilde til antioksi-

danter, og inneholder høye mengder 
lykopen som er en av naturens mest 
effektive antioksidanter. 

•  Tomater inneholder også «superstoffet» 
9-oxo-octadecadienoic, som bidrar til å 
løse opp fett og kolesterol i årene. 

• Tomat har lavt energi- og fettinnhold og 
inneholder stoffer som påvirker appetit-
tregulerende hormoner som ghrelin, slik 
at du føler deg mindre sulten.
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Med sol og sommer blir det til at flere av døgnets timer tilbringes ute. Og hvis denne 
opplevelsen skal være komplett, vil gjerne føttene og øynene hvile  

på noe behagelig. Her kan Sigvartsen Steinindustri levere kunnskap  
og materialer som løfter uteplassen til en ny dimensjon.

5 NATURLIGE  
HAGEGULV
Bruddskifer  
Bruddskifer har mange bruks
områder. Alt fra  plattinger og 
 sittegrupper. 

Bruddskifer kan en fint legge 
selv, men det er  tidkrevende. 
Ved større prosjekter kan det 
være lurt å kontakte profesjo
nelle.

Granitt mur håndstabling  
Er perfekt for små murer i 
hagen. Kan enkelt stables for 
hånd og har mange bruksom
råder

Granittflis  
Gir et strammere uttrykk en 
bruddskifer og skiferflis. Er 
jevntykke og går relativt raskt 
å legge.

Granitt kantstein  
Ypperlig til alle typer 
 kantavslutninger. Om det 
skulle være rundt blomster
bed, innkjørselen eller gress
plenen.

Skiferflis  
Skiferflis har et unikt spill og 
farge, og gir et eksklusivt preg 
på uteplassen som vil vare i 
generasjoner.

EN EKSTRA DIMENSJON 
FOR HUS OG HAGE
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Så det er sagt: Begrepet uteplass 
favner vidt og det kan være 
hagemurer, utepeiser, helle-

ganger, gårdsplass, inngangsparti, 
trapp og terrasser. Bare fantasien 
setter grenser. 

Naturstein er det naturlige valget 
når hagen skal fornyes. Skifer og 
granitt er de vanligste bergartene å 
bruke i hagen. Disse er tatt rett fra 
naturen og er evigvarende og vedli-
keholdsfrie.

Sigvartsen Steinindustri har 100 
års erfaring fra bransjen, og er lan-
dets ledende firma innen natur-
stein for både inne- og utebruk. I 
tillegg til klassisk norsk skifer som 
kommer fra Alta, Oppdal og Otta, 
importerer Sigvartsen naturstein fra 
de beste produsentene i blant annet 
Brasil, Spania, Kina, India, Italia og 
Portugal.

SØK EKSEPERTRÅD
Før en setter i gang med hagen er 
det lurt å bruke tid på planlegging. 

Tenk ut hva ditt behov for hagen er 
før du setter spaden i jorda. 

- Når man skal legge naturstein, 
om det er murer, helleganger eller 
plattinger, er grunnarbeidet viktig 
for å sikre at du får et varig og godt 
resultat. Hva som kreves av grunn-
arbeidet vil variere med grunn og 
forhold. Små plattinger og murer 
er det fint mulig å gjøre selv. Spør 
oss om råd angående grunnarbei-
det, sier Geir Flatland hos Sigvart-
sen i Sandvika. De har for øvrig et 
showroom hvor ulik stein er utstilt 
for best mulig oversikt. 

Ved større prosjekter kan det være 
lurt å hyre inn profesjonelle. Særlig 
hvis det gjelder større støpearbeider 
og høye murer. 

RIKTIG VERKTØY
Likevel er det mange som finner 
det givende å legge stein selv, gjerne 
som et prosjekt som strekker seg 
over sommeren. På lik linje med at 
det kan være lurt å rådføre seg med 

ekspertisen når man støter på utfor-
dringer, er riktig verktøy en suksess-
faktor når man tar jobben selv.

- Det stemmer at vi har spesi-
alverktøy som er bedre egnet for 
steinlegging. Det kan kjøpes eller i 
visse tilfeller leies, forteller Flatland 
videre.

Det er også klokt å ha en plan om 
håndteringen av bruddskifer når 
man skal legge den selv. – Kundene 
kan velge størrelse på steinen selv 
når de bestiller. Ofte velger privat-
personer mellomstørrelsen som lar 
seg håndtere og gir et bra sluttresul-
tat.

Sigvartsen Stenindustri
Tlf: 67 52 10 30
Industriveien 10, 1337 Sandvika
sandvika@sigvartsen.no
sigvartsen.no 

Naturstein er det naturlige valget når hagen skal fornyes. Skifer og granitt er de vanligste bergartene å bruke i hagen.

Bruddskifer

Granittflis 

Granittmur for håndstabling

Granitt kantstein

Skiferflis
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HA DET  
I HAGEN

1

2
6

4

3

5
7

1. Rustikk bålpanne Flame Firebowl, Skagerak 
2. Pen og praktisk plantekasse Plant Box, Ferm 
Living 3. Gjør unna hagearbeidet med Norgarden 
Hagerive, Felleskjøpet 4. Dekorativ hageslange 
med munnstykke fra Garden glory 5. Nett forkle 
som passer til matlagning og hagearbeid fra The 
Organic Company 6. Har du ikke plass til et helt 
drivhus, kan vekstkasse være løsningen drivbenk, 
Felleskjøpet 7. Sjau unna med en robust trillebår 
Fiskars. 

DET DU TRENGER I

HAGEN
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For det lokker vel litt å tenke på 
at du slipper arbeidet selv, og at 
de gjør  jobben effektivt med nor-
ske håndverkere som er kjent for å 
levere kvalitet. 

Hent opp skrekkbildet om kjøk-
kenfornyelsen i privat regi 

som trekker ut i tid, og gjør 
deg og dine ”kjøkkenløs” 
over for lang tid. I lys av det 
velger mange å utsette hele 
prosjektet på ubestemt tid. 
Men det trenger ikke være 

slik skal vi tro Bjørn Langli i 
Norsk Kjøkkenfornying, som 

langt på vei har gjort dette til en 
effektiv prosess.

- Vi har funnet vår plass i et mar-
ked med mange muligheter. De 
fleste kjøkken kommer før eller 
senere i behov av en fornyelse, 
gjerne i en kombinasjon av eldre 
fronter og benkeplater som er blitt 
utidsmessige og slitt. Men bak 
denne overflaten finnes det skaps-
tammer som fortsatt fungerer som 
de var nye, forklarer Langli.

RASK LEVERING
Han har rett. Oftest dreier det seg 
om kvalitetsstammer fra Norema, 
Sigdal og Drømmekjøkkenet som 
er nærmest uslitelige.

- Når kundene tar kontakt avta-
ler vi tid for en befaring. Våre biler 
er utstyrt med hele sortimentet av 
prøver på moderne fronter, benke-
plater, beslag og så videre. Hvis kun-
den og vi blir overens om en avtale, 
foretar vi all nødvendig oppmåling 

allerede i første runde. Mange blir 
overrasket over effektiviteten, inn-
rømmer Langli med et smil.

Når man først er i gang med en 
slik prosess finnes det noen nyttige 
grep som er blitt svært populære og 
forhøyer resultatet ytterligere – noe 
som bringer kjøkkenet enda mer up 
to date skal vi tro kjøkkeneksperten. 

- Tilårskomne kjøkken har gjerne 
et tomrom på rundt 30 centimeter 
mellom toppen av skap og tak. Det 
er blitt en anerkjennelse at dette er 
en smuss- og støvsamler av de store. 
I dag bygges kjøkken helt til taket for 
å utnytte denne plassen mest mulig, 
derfor bygger vi gjerne på toppen 
av eksisterende skap for å tette igjen 
det heller unyttige tomrommet. Det 
er en fiks som ikke syns i det hele 
tatt fra utsiden når vi er ferdig med 
jobben, fortsetter Langli.

FØLGER TRENDER
Trender er viktig uansett omfanget 
av fornyelsen. 

- Mange lurer på hva slags farger 
og materialer som er tidsriktig når 
de skal fornye. Svaret er mørke ben-
keplater komplettert av lysere far-
ger, ofte grått. Samtidig er det viktig 
å tenke i et langt perspektiv, fordi 
man skal trives med valgene i lang 
tid, slår Langli fast.

Han har videre en god nyhet for 
de som liker mindre vedlikehold. 
De siste årene er det blitt utviklet 
mye bedre og penere benkeplater 
med laminerte overflater som tåler 
å bli brukt. 

- Det er liten tvil om at denne 
utviklingen går på bekostning av 
dyre benkeplater av tre som krever 
mye vedlikehold og har overflater 
som er lettere å skade.

Norsk Kjøkkenfornying har valgt 
samarbeidspartnere for best mulig 
håndverk og rask levering. De bru-
ker kun norskspråklige håndverkere 
for å gjøre kommunikasjonen tyde-
lig, om det dukker opp spørsmål 
underveis. For å gjøre leveringsti-
den kortere og kutte ned på trans-
portbehovet, har de valgt å legge 
produksjonen i Sverige. Dermed er 
leveringstiden 5-8 uker.

- Det er faktisk ikke produksjo-
nen som gir noe leveringstid, det 
er kravet vårt til håndverkerne som 
benyttes. Vi har faste staber som 
virker innenfor hvert distrikt vi er 
lokalisert i Norge, og de har hen-
dene fulle. Det gir ventetid. 

Om han har et siste råd? Ikke betal 
forskudd for slike jobber, sjekk hvor 
lenge firmaet har eksistert. 

For de fleste er fornyelse av kjøkken den nest største pinen etter 
badet. Men fortvil ikke, det finnes fagfolk som Norsk Kjøkkenfornying 
som gjør orket til en rask og  smidig  operasjon. 

PROFESJONELL 
KJØKKENHJELP

Norsk Kjøkkenfornying
Ring Bjørn på tlf. 93 43 56 95 for 
en hyggelig kjøkkenprat.  
bjorn@norsk-kjokkenfornying.no
norsk-kjokkenfornying.no 

OPPUSSINGSTIPS !

Bytt fronter  
og få nytt  
kjøkken. ”

- Når kundene tar kontakt avtaler vi 
tid for en befaring. Våre biler er utstyrt 

med hele sortimentet.

Tro det eller ei, men dette er et kjøkken som har vært gjennom en 
fornyelse til dagens standard. Uten å røre noe annet enn frontene.

For mange blir en full fornyelse av kjøkkenet for kostbart, mens 
løsningen med nye fronter, knotter og håndtak er til å leve med.

Norsk Kjøkkenfornying arbeider målrettet og effektivt, slik at kundene opplever minst 
mulig tid uten kjøkken.
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VÅRKAMPANJE
Fra mandag 16.4 til fredag 4.5

Trondheim 73 90 50 60  •  Stjørdal 74 82 05 60   • Namsos 74 27 45 00 
Oslo 22 90 77 10 • Stavanger 51 30 30 80

Vindu, balkong- og skyvedører

på alt lagerført og bestillingsvarepå alt lagerført og bestillingsvare

÷50%

Frakt kan tilkomme. 
Miljøgebyr pr. glass kr 11,-

Velg kvalitet!
NorDan har 

markedets beste 
garantier

www.ligaard.net

NYHET!
Ny generasjon ID lock

Åpnes med kode, 
fjernkontroll eller 
brikke.

• Finnes i hvit, 
  sølv eller svart
• Touchpanel

NÅ PÅ LAGER!

4090

NorDan Kvadraten
Veil. 18 543,- (Hvit: 10240,-)

NorDan Ceres
Veil. 25 350,- (Hvit: 9880,-)

NorDan Dragen
Veil. 18 021,-

NorDan Laksen 
Veil. 16 654,-

NorDan Sirius
Veil. 28 345,-

NorDan Linjen
Veil. 20 861,-

NorDan Venus 2-fl øyet
Veil. 37 211,-

Lagerførte                 ytterdører av beste kvalitet
10 års formgaranti • Stålplater for ekstra sikkerhet • Klimapakning for bedre isolering • FG-godkjent lås

NorDan Ceres NorDan Dragen NorDan Laksen NorDan Kvadraten

NorDan Venus 2-fl øyet

17790

11180 7740 8080 113409880
NorDan Ruten
Veil. 16 436,-

8990
NorDan Sirius

11400 

 60%INNTIL

RABATT 

på veil. prisliste

P1101 
Veil. 8 870,-

NorDan Ørnen
Veil. 21 976,-

13 2003490
NorDan Solen
Veil. 20 462,-

12360
NorDan Pluto
Veil. 22 652,-

13000
NorDan Rektangel

Veil. 27 436,-

13330

Bestillingsdører i valgfri farge

Se fl ere modeller på våre nettsider

FERIE OG FRITIDS-
MAGASINET

Distribueres med Budstikka lørdag 26. mai

Ferie og fritidsmagasinet passer for deg 
som vil annonsere dine produkter til vår 
målgruppe i Asker og Bærum. 

Artiklene blir også publisert digitalt som et 
e-magasin på budstikka.no.

BESTILLINGSFRIST:
Onsdag 26. april
Kontakt din faste kontaktperson
eller annonse@budstikka.no

VIL DU ANNONSERE ELLER HA EN  
ARTIKKEL I VÅRT NESTE MAGASIN?

M
AGASINETS TEMA

SJØEN

46  I  HUS OG HAGEMAGASINET  I  LØRDAG 21. APRIL

annonsebilag



Årets utemøbler og vårutstilling er presentert  
i butikken. Velkommen til Slettvoll. 
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Bærum/Kolsås: Brynsveien 140   Telefon 67 13 23 00  Åpent:10.00-18.00, torsdag10-19, lørdag 10.00-16.00   
 Oslo/Skøyen: Karenslyst Allé 7   Telefon 22 55 71 08  Åpent:10.00-18.00, torsdag10-19, lørdag 10.00-16.00   www.slettvoll.no


