6

Living

Tendens

SØNDAG DEN 7. SEPTEMBER 2014

Det ligner en ganske almindelig, helt klassisk pejs – men i virkeligheden er det en biopejs i fin forklædning hjemme hos indretningsarkitekt Trine Boelskifte. Den er indbygget i MDF-plader
og beklædt med vinyltapet på siderne og skifertapet på toppladen. Pejsen kostede 4.000 kr. inklusiv brænder og et aflangt stålkar til brændstof. Foto: Trine Boelskifte

Pejs uden skorsten
Biopejsen er blevet et populært alternativ til traditionelle pejse og brændeovne og kan tilføre
varme og hygge til hjemmet uden de store dikkedarer. Indretningsarkitekt Trine Boelskifte giver
her sine bedste tip til indretning med biopejs.
METTE ANDERSEN

FOTO: PR OG TRINE BOELSKIFTE | living@jp.dk

I

ldens knitren, flammernes hypnotiserende
dans og den døsende varme. Der er en form
for indbygget hygge ved at tænde op i pejsen
eller brændeovnen – især nu, hvor efteråret
er over os, og vi stadig ikke har vænnet os til
de køligere varmegrader. Har du hverken
pejs, skorsten, plads til et par kubikmeter
brænde eller lyst til at sætte dig ind den komplicerede kunst at fyre korrekt, er der stadig mulighed for at få varmen og hyggen fra flammerne
med en biopejs.
Lille pejs i væggen der
Biopejse bruger bioethanol og er de seneste par
år blevet et populært alternativ til den ægte vare,
da de hverken kræver skorsten eller godkendelse
fra myndighederne. Og det er noget indretningsarkitekt Trine Boelskifte har udnyttet, ikke kun

Biopejsen giver nye muligheder for
at tænke anderledes, når
man skal
indrette.
Trine Boelskifte
Indretningarkitekt

ude hos kunder, men også hjemme hos sig selv.
»Biopejsen giver den autentiske stemning, som
kun levende ild kan. Og så giver den nye muligheder for at tænke anderledes, når man skal indrette,« siger hun.
Og udover dem, man bare hænger op på væggen, er der mange forskellige og kreative måder
at bruge biopejse på, fortæller hun:
»Et ægtepar i en ældre villa kunne ikke fjerne
en bærende væg mellem køkken og spisestue,
men de ville gerne kunne se gæsterne ude fra
køkkenet under madlavningen. Så vi fik lavet hul
i væggen i øjenhøjde og indsat en kvadratisk, specialbygget ethanolpejs. Nu kan værter og gæster
snakke hen over flammerne mellem køkken og
spisestue, når maden anrettes.«
Hun har også haft en kunde, som fik installeret
en 1,70 meter aflang trillinge-biopejs med tre

kamre. Den blev monteret i siddehøjde i deres
lounge-stue og blev indfarvet i samme elefantgrå
farve som væggen. Den bidrog på den måde både
med dekoration og varme.
Pejsen er 12 cm dyb og speciallavet med tre
brændere, metalramme hele vejen rundt og glas
på fronten. Glasset fungerer som sikkerhed og
bremse, hvis man uforvarende smider et stykke
karamelpapir ind i flammerne,« siger Trine Boelskifte.
Tapet på pejsen
Ovenstående specialbyggede modeller ligger i
den dyre ende. Hjemme hos sig selv er Trine
Boelskifte gået mere prisbevidst og kreativt til
værks med opsætningen af en biopejs i klassisk
Fortsættes E
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Besøg
inspirationsh

– hent også inspiration i
Loungestue indrettet af Trine Boelskifte med trillingepejs i siddehøjde, indfarvet i
samme elefantgrå nuance som væggen og matchende bundfarven i et tapetparti.

Globe Biopejs koster 20.545 kr. Den vejer 38 kg og er 60 cm høj, og den svenskproducerede model er godkendt af den svenske sikkerhedsstyrelse. www.bioburn.dk
Indretningsarkitekt Trine
Boelskifte bruger biopejse til at give hygge og
stemning. Sidegevinsten
er, at pejsen er en supplerende varmekilde.

Åbent hus søndag kl. 13-16:
Kimbrerbakken 119, 5250 Odense SV
241 m2 2-plans patriciervilla

Åbent hus søndag kl. 13-16: Martine Chr. Vej 33, 7000 Fredericia
156 m2 knækhus med sadeltag uden udhæng

Åbent hus søndag kl. 13-15: Griegsv
180 m2 forskudt længehus med ensid

Vælg det hus du drømmer om
E kaminstil i sin dagligstue. Til den har hun
bygget en pejsesokkel af MDF, som hun har
camoufleret på kreativ vis. Siderne har hun
beklædt med vinyltapet, som ligner mosaikker.
På toppladen, hvor hun har lysestager og figurer
stående under et stort, antikt spejl, er monteret
skifertapet. Og inde i pejsen har hun lagt dekorationstræ af keramik, som skaber en perfekt illusion af en traditionel, gammeldags kamin.
»Der er ingen grænser for ideerne, bare man
har respekt for den åbne ild og ikke roder sig ud i
noget brandfarligt. Man kan også sætte fliser,
kakler, sten, mosaikker og andet ikke-brandbart
på pejsefronten for at få en personlig pejs ud af
det,« siger hun.
»Jeg bruger helst væghængte modeller, og jeg
synes også, det er vigtigt, at de passer til arkitekturen, så det ser ud som om, pejsen har været der
altid. Det tager sig bedst ud, hvis det ser naturtro
ud,« slutter hun. N
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Der er ingen
grænser for
ideerne, bare
man har respekt for den
åbne ild.
Trine Boelskifte
Indretningsarkitekt

Vi bygger kvalitetshuse med fokus på lavenergi – med den indretning som du ønsk

eller flere plan – og om det skal være med fladt tag eller taghældning, det bestem

planserie-huse har et mere individuelt udtryk, som mange kunder efterspørger i d

af vores kunder bliver overraskede over, at det er muligt at købe det hus de drøm
vælger HusCompagniet til at bygge.

Bestil vores katalog og se øvrige
åbne inspirationshuse på huscompa
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