Nyt bryggers

HYGGELIGT
BRYGGERS
MED PLADS
TIL DET HELE
Et velindrettet bryggers giver et hyggeligt førstehåndsindtryk og masser af god opbevaringsplads. Samtidig er det praktisk, når man skal stå og arbejde med
’det grove’ – fra sammenlægning af vasketøj til forspiring og ompotning af planter.
Af Sidsel Zacchariassen Foto Thomas Roger Henriksen

EIF DAHL ER EN RIGTIG gør-det-selv-mand,
og sammen med sin kæreste har han bygget
et helt nyt hus i udkanten af Odense. Det
udvendige af huset er opført af håndværkere,
men det meste af det indendørs har han klaret selv
med god hjælp fra sin far. Huset ligger i udkanten af
en skov, og for at det skal falde bedst muligt ind i de
smukke omgivelser og den omkringliggende natur, har
parret valgt et træhus, der både ude og inde er holdt i
en hyggelig og enkel arkitektur. Et af de første rum, de
har indrettet, er et praktisk og rummeligt lille bryggers.
– Især når man, som vi, har to små børn og bor
på landet, er det ekstravigtigt med et praktisk bryggers, siger Leif. – Typisk ender et bryggers jo som et
praktisk opbevaringsrum for grimme ting, eller som
et lidt uprioriteret gennemgangsrum, hvor man ’bare’
passerer igennem, når man render ud og ind ad huset
til hverdag. Men vores ambition har fra starten været
at skabe et sted, der har samme hyggelige stemning
som resten af huset. Et rum, hvor man rent faktisk
har lyst til at opholde sig, og hvor der er god plads til
at lægge tøj sammen, snedkerere, forspire eller hvad
man nu skal have klaret af praktiske ting.
RO PÅ MED INDBYGGET OPBEVARING
Da man træder direkte ind i bryggerset fra haven, var
det vigtigt, at gulvet blev både slidstærkt og nemt
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Start med at tegne rummet op
og planlægge, hvad der skal
bruges. Tag så en tur omkring
Silvan for at se på, hvad der findes
af muligheder inden for lister,
paneler og skinner. Brug gerne
fantasien til nogle utraditionelle
løsninger, der er skræddersyet, så
de passer præcis til rummet.

De relativt små
klinker får rummet til
at virke større, end
det egentlig er, mens
den malede taburet
(farve G34 – forår)
giver en flot kontrast
til de hvide og grå
grundfarver.

For at spare plads og gøre rummet så let
som muligt er bordpladerne holdt oppe af en
metalskinne og blot understøttet af nogle enkle
og slanke ben.

FØR

XXX
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Den lange hylde med hyldeknægte i
træ er malet, så den falder ind som en
naturlig del af væggen. Trækasserne
derimod er fremhævet med en flot
tavlelak. Så er det hurtigt at notere, hvad
der er i den enkelte kasse – og meget
nemmere at holde orden.

Kasser til
opbevaring kan man
næsten ikke få nok af.
Her kurvekasserne
Sara, 69,95 kr. pr. stk.,
og en række malede
trækasser, 79,95 kr. pr.
stk. (kasserne sælges
umalede).

at holde rent. Derfor faldt valget på nogle matte grå
klinker i stedet for et trægulv, som der ellers er i resten
af huset.
Den helt store udfordring var at få integreret de
mange tekniske og ikke særligt kønne maskiner –
fyr, vandvarmer, el-skab, vaskemaskine osv. – på en
måde, så de ikke visuelt forstyrrede så meget, men
hvor de stadig ville være lette at komme til. Her blev
løsningen et stort indbygget teknikskab lukket af med
pladsbesparende skydelåger.
Langs væggene byggede Leif én lang bordplade,
der både giver en god arbejdsplads og masser af
opbevaringsplads nedenunder. I stedet for låger valgte
familien her et enkelt og lækkert hørforhæng, der effektivt skjuler rodet og samtidig giver let adgang til de
forskellige ting. Til sidst monterede han et bord med
en række dybe hylder under vinduet og en smal hylde
på hele den ene langside. Her er der nu plads til både
små og store kasser, der holder styr på alt fra værktøj
til vanter.
Resultatet er et velindrettet bryggers, hvor det
praktiske er kombineret med det hyggelige – præcis
som familien havde drømt om. Her viser Leif trin for
trin, hvordan han har løst de forskellige byggeopgaver.
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Vaskemaskinen er
placeret under bordpladen, hvor den stadig er
nem at komme til. Den
lange og dybe plade giver
samtidig en arbejdsplads,
der er nærmest
uundværlig, når der f.
eks. skal lægges tøj sammen eller ordnes andre
praktiske ting.

Nyt bryggers
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I den ene side af rummet er alle husets
tekniske installationer samlet. Meget praktisk,
men ikke særlig kønt. Derfor beslutter Leif at
gemme det hele diskret væk i et indbygget
skab. Det giver ro i rummet, samtidig med at de
forskellige installationer stadig er nemme at
komme til.

Det tidligere så rodede hjørne
med diverse teknik er nu lukket af
ved hjælp af et fint skab med
klassiske, gammeldags lågeprofiler.

Lågerne er
bygget i billige
MDF-plader, og for at
give dem et mere
hyggeligt og landligt
udtryk bliver de
rundet af med en
smal liste. Husk, at
der skal være plads
mellem skinnerne, så
lågerne kan køres
frem og tilbage.
Listerne må altså ikke
være for dybe.

Da der ikke er meget plads, vælger Leif
et lågesystem med glideskinner i loftet og
på gulvet.

FORÅR 2012 | FORNY MED SILVAN | 55

BYG EN RUMMELIG
SKOREOL

Det har det kostet
Alle materialer er fra Silvan. De nævnte beløb er ca. priser
inklusive moms

En indbygget skoreol er nærmest genial, når det gælder om at holde styr på en
travl børnefamilies ikke ubetydelige mængde sko, støvler, vanter, tørklæder osv.
1 | Start med at bygge en solid underdel
i hyldetræ. Det er den, der skal holde
det meste af konstruktionen på plads.
2 | Slut underdelen af med en høj fodliste. På den måde virker skabet næsten
indbygget.
3 | Oven på bundkassen monteres en
stor ramme i træ. Bag rammen kommer der en bagplade – i dette tilfælde
lavet af brædder for at understrege det
hyggelige og lidt landlige udtryk.

4 | Når rammen er på plads måles
hylderne ud så de passer med de sko,
der skal stå der. Nogle af hylderne skal
være lige for at understøtte skelettet,
mens resten af hylderne kan sættes
skævt, hvilket er smart til opbevaring
af sko.
5 | Hylderne vippes skævt ind i rammen
og lirkes på plads, til de sidder præcis,
som de skal. Derefter skrues de fast fra
ydersiden af rammen.

GULV:
Winckelmans grå keramikklinker,
15 x 15 cm. 581 kr. pr. m2, 12 m2 i alt

8.500 kr.

HYLDER:
Bordplade i bøg, 26 x 610 x 3.020. 4 stk. á 750 kr.
Hobbylimtræ, 1 stk., 25 x 300 x 1500
2 stk., 25 x 30 x 250 á 440 kr.
6 stk. hyldeknægte á 53 kr.
Aluminiumsprofiler

3.000 kr.
290 kr.
880 kr.
318 kr.
130 kr.

BORDPLADE:
Bordplade i birk, 38 x 610 x 3.000 mm
1 stk. MDF, 22 x 2.300 x 650 mm
1 stk. MDF, 16 x 2.300 x 650 mm

1.799 kr.
400 kr.
250 kr.

VASK OG ARMATUR:
Geyser-køkkenarmatur i krom
Stålvask, 480C1

400 kr.
600 kr.

SKOSKAB:
Hobbylimtræ, 3 stk., 25 x 300 x 1.500 mm á 290 kr.
Samt 2 stk., 25 x 300 x 2.500 mm á 440 kr.
Bordplade i bøg, 26 x 610 x 3.020 mm

870 kr.
880 kr.
750 kr.

TEKNIK-SKAB:
Skinnesæt med låger
1 stk. MDF, 19 x 750 x 2.440 mm

6.000 kr.
600 kr.

TILBEHØR:
3 Nordlux Arki-lamper á 350 kr.
Skammel, hvid
Vasketøjskurv, hvid
5 sorte Sara-kurvekasser á 70 kr.
1 brændekurv i grå flet
12 bogkasser á 80 kr.
1 brændekurv i gummi

1.050 kr.
130 kr.
420 kr.
350 kr.
100 kr.
960 kr.
200 kr.

MALING:
Hvid grunder og træmaling. Maling til kasser
(kode: NCS2:L01 S 4000-N og
NCS2 : L01 S 2010-G50Y) samt sort tavlelak

2.000 kr.

I alt ca.
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30.000 kr.

SILVAN BRYGGERS

- et flot bryggers til lav pris

Skydedørsgarderobe i bryggerset

3 standarddøre i hvid glas. Mål:B:61, H:230 cm.
Inkl. Skinnesæt. Ekskl. Indretning.
BESTILLINGSVARE. SILVAN normalpris 3.836.95

Bryggers elementer

TEGN OG BEREGN PÅ SILVAN.DK
Med SILVAN er det nemt at gøre dit bryggers til dit helt eget mesterværk. Og så kan du glæde dig over, at du får meget for dine penge.
Beregn prisen på dine bryggerselementer og bordplade på silvan.dk.

Inkl. Alfa hvid fronter og sokkel.
SILVAN normalpris 1.129.80.

Bordplade
I sort kompaktlaminat inkl. stål vask,
SILVAN normalpris 8.419.-

2 fags SOLID vindue
I hvidmalet træ. F.eks. Str. 1000x900 mm.

DOMESTIC skydedørsgarderobe

Butterfly tørrestativ

Med DOMESTIC skydedørsgarderobe efter mål, kan du vise rummet fra den bedste side – det kan gøre forskellen fra et lille til et
praktisk rum.

Adora køkkenarmatur

70 cm.
SILVAN normalpris 314.95

Krom.

SILVAN normalpris 799.95

Palladio laminatgulv
7x325x1292 mm, 2 farver,

SILVAN normalpris/m2 129.95
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SILVAN normalpris 2.298.75

