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Slipp dagslyset inn
Hvorfor stenger vi hjemmene våre inne bak solide vegger og
tak? Arkitekt og dagslys-forsker Torben Thyregod mener det
er på høy tid å slippe dagslyset enda mer inn i boligene våre.
TEKST: MARIANNE HEEN JOHNSGÅRD FOTO: VELUX

D
▲ Torben Thyregod, arkitekt
MAA og Ph.d. student ved Det
Kongelige Danske Kunstakademis
Skoler for Arkitektur, Design og
Konservering (KADK), Center for
Industriel Arkitektur (CINARK).
Ph.d. prosjektet er støttet af
KADK, Grundejernes Investeringsfond (GI), Dovista og VELUX
Group.

agslyset er livgivende, skaper rom, stemning og gir
en helt annen kontakt med
naturen, årstidene og dagsrytmen. Kunstlys har ikke
denne spennvidden, og er på det beste et
supplement til naturlig lys, slår den danske arkitekten og dagslys-forskeren Torben
Thyregod fast. Mennesker har historisk
sett levd under åpen himmel, eksponert
for naturlig lys og skiftende værforhold.
Dagens virkelighet er en helt annen, der
vi tilbringer opp mot 23 av døgnets timer
innendørs.
– Hvis vi ønsker å ivareta helsen og pleie
vår generelle velvære og komfort, må vi
redefinere dagslysets rolle i arkitekturen,
mener Thyregod, som har jobbet med
dagslys som spesialfelt siden 2002, blant
annet for VELUX gruppen, og som i dag
arbeider med en doktorgrad om emnet.

God livskvalitet
Arkitekten ønsker at vi i enda større grad
skaper boliger der inneklimaet bygger opp
om god livskvalitet. Han mener bestemt at
det er bakvendt når man først skaper en
bygning og tar utgangspunkt i fire veg-

ger og et tak, før man deretter litt tilfeldig
plasserer vinduer i fasaden.
– Man kan med fordel tenke på bokvalitet
først. «Hva kunne jeg tenke meg? Kan
denne drømmen gå i oppfyllelse?» Et vindu
er ikke bedre enn effekten av vinduet. Alle
snakker om varmetap, men nesten ingen
om kvaliteten på dagslyset og på lysets livgivende kraft. Det skal trekkes inn i arkitekturen fra starten av, sier Thyregod.

God arkitektur skal gi noe positivt
Fasaden er det ytterste laget, men samtidig
overflaten som møter naturen og dagslyset, og dermed våre fysiologiske urbehov.
– Dagslysåpninger er viktige, både med
tanke på plassering i forhold til solen, de
generelle omgivelsene og de enkelte beboernes ønsker, påpeker han, og nevner ulike
faktorer som bør vurderes når det gjelder
vinduer. Dette inkluderer vinduets utforming, plassering og glassets evne til å distribuere dagslyset videre inn i et rom. God
arkitektur skal gi mennesker noe
positivt, konkluderer Thyregod.
– Det ligger et enormt potensial og venter,
hvis vi bare ser lyset!

Hva synes du om denne utgaven av Sunne Hjem?
Fortell oss hva du mener og vinn flott premie!
Vi trekker tre heldige vinnere. Logg deg inn på velux.no
Turtledoves er designet av Kay Bojesen, kjent for sine ikoniske trefigurer.
Opprinnelig ble dette settet med fugler i eik og røkt eik laget av den danske
formgiveren og sølvsmeden som en gave til sine egne venner.
Verdi kr 949 for sett med to fugler.
For å delta, logg deg inn på www.velux.no
Vinnerene fra forrige konkurranse er:
Helene Fure, Kjersti Nordbø og Andrea Sandnes. Gratulerer!
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inneluft
ALLTID GOD

Nå trenger du ikke lenger velge mellom frisk
luft og behagelig innetemperatur!
TEKST: MARIANNE HEEN JOHNSGÅRD FOTO: VELUX

D

årlig inneluft påvirker hverdagen - men ofte kan det
være vanskelig å oppdage
at luftkvaliteten ikke holder stand. Med VELUX
Smart Ventilation-systemet
slipper du å bekymre deg: Frisk luft slippes
kontinuerlig inn samtidig som den varme
luften som går ut, brukes til å varme opp
den nye luften.
Det faktum at dårlig luft kan påvirke både
helse og søvn viser hvor viktig det er med
god gjennomlufting av boligen. Og det holder ikke med skippertak innimellom, der
dører og vinduer åpnes på vidt gap; et jevnt
tilsig av frisk luft er nødvendig. Dessuten
vil skippertaksmetoden bety at store mengder oppvarmet luft forsvinner ut, det blir
som å fyre for kråkene og merkes på strømregningen hvis det gjøres for ofte.

Lagrer den varme luften
Godt da at det finnes alternativer. I tillegg til
å sørge for god luft, utnytter Smart Ventilationsystemet også den varme inneluften på en
miljøvennlig og energibesparende måte.
For å forklare det siste, tar vi en rask gjennomgang av systemet: Smart Ventilation4
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boksen er utstyrt med to kanaler, og hver
av dem inneholder to ventilatorer som sikrer
at luften skiftes ut hele tiden. Dessuten og her kommer vi til det ekstra smarte ved
systemet - har hver kanal en regenerator
som lagrer varmen i luften som er på vei ut.
Denne brukes så til å varme opp den kjøligere luften som er på vei inn.
På denne måten gjenvinnes 75 prosent av
varmen, og gir en jevnt god luftkvalitet
uten varmetap og kaldras. Synes på strømregningen gjør det også, men heldigvis med
et positivt fortegn.

Stillegående og usynlig
VELUX Smart Ventilation settes raskt opp.
Overlat jobben til en profesjonell snekker
slik at alt blir riktig. Deretter kan du nyte
synet av… akkurat det samme takvinduet
som tidligere! Den avlange boksen monteres nemlig på utsiden, slik at ingenting
forstyrrer den stilrene vindusrammen sett
fra innsiden. Viften i boksen er stillegående,
slik at den selv på høyeste nivå ikke overstiger lydnivået på et stille soverom. Dessuten reduserer systemet lyder utenfra ved at
luften ikke kommer rett gjennom et åpent
vindu, men siles gjennom kanalene.

▲ VELUX Smart
Ventilation har et
pollenfilter som lett kan
byttes. Systemet koster
fra kr 8313.

v
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Gode
utsikter
Pus på to måneder er i sitt ess hjemme hos arkitekt Mikal Hafsahl
og hans syv år gamle sønn Teo. Med ballnetting for klatring i
øverste etasje, vindusglugger i bakkehøyde i mellometasjen og
matfar lett tilgjengelig på kontoret ved inngangspartiet, er dette en
boltreplass for en leken kattunge med halen rett i været.
TEKST: MARIANNE HEEN JOHNSGÅRD FOTO: NIKLAS HART

D

et gjelder å tilpasse seg livets endringer. Det er Mikal
Hafsahl opptatt av både som
privatperson og fagmann.
Da et samlivsbrudd førte til
behov for nytt hjem, kjøpte
han et gammelt hus i Sandnes med romslig
tomt, og bodde i huset mens han bygde i hagen. Dette kan godt ha vært tidenes korteste
flyttevei regnet i meter, men en lengre reise
rent stilmessig - endringen innebar å flytte fra
et tradisjonelt trehus til en høyst ukonvensjonell
bolig.
Bygningen deles vertikalt av trappeløpet som
i to omganger går fra første etasje til soveloft.
Todelingen markeres ytterligere, og synliggjøres
utenfra, av vindusflater som går fra den ene
siden av annen etasje via taket og ned på den
andre enden. Slik blir det mye vakkert dagslys av - noe arkitekten merker spesielt godt
når morgensolen flommer inn på det åpne
soverommet hans øverst i huset. Blir det mot
formodning for mye lys, er planen å flytte ned
til det nåværende gjesterommet i første etasje.
Endringer av liten eller stor art, enten det
er snakk om å flytte sengen noen etasjer
eller forandre på hele planløsningen, er noe
Mikal tar høyde for når han tegner hus.
– Det er naturlig at et hus endres i løpet av
en livstid, og det bør kunne gjøres uten for
6
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store grep. Her hjemme hos oss kan for eksempel det åpne kontorarealet forvandles til
flere soverom dersom livssituasjonen skulle
kreve det, sier han. Enn så lenge leves det
gode liv i luftige omgivelser med så få vegger som mulig. I hovedetasjen ligger stue og
kjøkken uten andre sonemarkører enn ulike
gulvbelegg. Gulvpartiet i midten er i solid
glass og lar lyset fra takvinduene nå helt ned
til første etasje. Å plassere en solid vedovn på
glassgulvet føles vågalt og lekent, og arkitekten
er ikke redd for å finne uvanlige løsninger.
– Jeg liker klienter som har mer ideer og åpne
sinn enn de har penger. Da tvinges vi til å tenke
annerledes, noe som gir originale, smarte resultater, understreker han. Økonomiske rammer resulterer ofte i standardiserte løsninger,
men Sandnes-arkitekten understreker at rammer også kan åpne opp for uortodokse valg.
– Rimelige løsninger kan gi en grov og
robust atmosfære, og være uventede og morsomme. Nye hus har ofte en høy grad av "innpakning", der grovere underlag gjemmes. Jeg
har kanskje blottlagt deler som normalt sett
hadde vært skjult, sier arkitekten, og legger
til at han er svak for hus som legger til rette
for mangfoldig bruk, og er en robust ramme
der man kan putte inn det som føles naturlig.
– Jeg liker at huset godtar en overfylt kjøkkenbenk og lego på stuegulvet!

▲ Mikal ser opp mot vindusslissen som går fra nord til sør, og slipper dagslys inn uten å eksponere beboerne for omgivelsene.
7

VELUX – SUNNE HJEM

▲Trappeløpet følger takvinduenes plassering, og skiller entré, bad og soverom fra kontorarealet som vender inn mot den fredfulle
hagen. Treveggen er fra en gammel låve.
8
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▲ I den ene enden av kontoret står Mikals platesamling, som vitner om en stor musikkinteresse.

▲ Huset er fullt av originale løsninger og spennende kombinasjoner av farger og materialer.

9
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► Mikals arkitektkontor
Studio Moll ligger i husets
førsteetasje. Utvendig er
både vegger og tak kledd
i kjerneved av furu fra det
lokale sagbruket Riska Sag.
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Favorittstedet mitt
Blir du inspirert av vakre interiørbilder? Vi tok en prat med tre norske

instagrammere for å høre hvor de trives ekstra godt hjemme hos seg selv.

Siri Friberg @funliving_no

Siri har en fantastisk stue under skråtaket,
der hele familien gjerne oppholder seg for
å leke og slappe av. Hun bruker nettet mye
for å finne inspirasjon til nye interiørideer.
Hva gjør stuen til et godt sted å være?
Her har de minste i familien god plass til å leke på gulvet,
samtidig som vi har skapt et koselig område med sittegruppe.

Hvilke daglige rutiner i stua forgyller hverdagen din?
Å avslutte kvelden på sofaen, enten med et magasin, en god
tv-serie eller hyggelig selskap.

Hva gjør takvinduene med stemningen i rommet?
De åpner opp og forstørrer hele rommet. De gir et vakkert lys

Hva er du mest fornøyd med i stua?
Det er nok en kombinasjon av flere ting. Stuen er romslig, har
god takhøyde, tre-bjelker og en gammel murvegg som gir rommet
sjarm.

Hva inspirerer deg for tiden?
Jeg hører mye på podcaster til og fra jobb. og blar meg gjennom
Instagram. Magasiner med mote, mat og interiør kan jeg ikke få
nok av. Jeg henter også mye inspirajson gjennom finn.no og
hemnet.se, hvor jeg titter på hus og hytter. I tillegg elsker jeg å
følge med på Bukowskis auksjoner, der finner man fantastisk
kunst, smykker, møbler og annet vintage.

Hva er det siste interiørproduktet du har kjøpt inn til
stua?
Det tror jeg var en discokule, faktisk! Den står på en gammel
kiste sammen med blomster og andre små gjenstander.

på dagtid, og skaper en koselig stemning om kvelden når vi kan
sitte og se på stjernehimmelen. Høstkveldene er veldig koselige
hos oss, med fyr i peisovnen, levende lys og regnet som slår mot
vinduene.

► Sofa og stol har Siri kjøpt på
room21.no, mens stuebord og teppe
er fra House Doctor. Saltlykter og kurver
kommer fra FunLiving, mens putetrekkene kommer fra blant annet H&M
Home og Day Birger et Mikkelsen.
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Linda-Mathilde Sjursheim @carlberg_home

▲ Innredningen

og speil er fra Ballingslöv/Drømmekjøkkenet med benkeplate i Corian. Stige fra Ellos og toalett fra Villeroy & Boch.

Hjemme hos Linda er badet virkelig et
sted for velvære, med god plass for flere
å oppholde seg samtidig, og naturlig lys
som gir en god start på dagen.
Hva gjør badet til et godt sted å være?
Hele atmosfæren på badet, lyset og at det er så praktisk.
Vi har dobbeldusj og dobbelservant - det er utrolig deilig.

Hvilke daglige rutiner på badet forgyller hverdagen din?
Dette høres nok veldig rart ut, men det at vi har god plass i skuffer
og skap, gjør min hverdag. Sminke og toalettsaker ligger pent på
plass i min helt egen skuffeseksjon.

Hva gjør takvinduene med stemningen på badet?
I mine øyne er takvinduene noe av det som gjør dette badet til et
delikat og lyst bad. Solen står opp på den siden vi har vinduene, så
når det er sol, lyser det inn og gir en deilig start på dagen.

12
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Hva er du mest fornøyd med på badet?
Da vi bygde badet, brukte vi latterlig mye penger på fliser inne i en
hylle. Det er gøy med fine detaljer, men i ettertid ser jeg at det ikke
var så viktig. Det er uten tvil takvinduene og dobbeldusjen jeg er
mest fornøyd med.

Hva inspirerer deg for tiden?
Jeg blir inspirert av mye forskjellig, egentlig. Det går mye i bilder på
Instagram, og da er det personlighet og litt unike tvister på ting som
inspirerer mest. Jeg liker å se noe nytt; ikke den samme vasen på
alle bilder som alle har. Når jeg tar bilder og styler hjemme, setter
jeg på musikk og flytter på alt som kan flyttes på!

Hva er det siste produktet du har kjøpt til baderommet?
Det er en liten trekrakk. Jeg elsker ting som kan flyttes på - så den
står litt på begge badene våre.

Annette Velle @anettevelle

Hos Annette brukes kjøkkenet til både
lekselesing, sosialt samvær og, selvfølgelig,
matlaging og felles middager.
Hva gjør kjøkkenet til et godt sted å være?
Kjøkkenet er hjertet i hjemmet vårt, og det naturlige samlingspunktet i hverdagene, helgene, selskapene og når vi får besøk av
venner og familie. Det er her alt starter!

Hvilke daglige rutiner på kjøkkenet forgyller hverdagen
din?
Vi verdsetter felles måltider rundt bordet, men med tre barn
mellom 5 og 8 år, er aktivitetsnivået høyt. Av samme grunn
blir dette rommet ikke bare et kjøkken, men et flerbruksrom.
Ettermiddagene består av matlaging, lekser samt spill og hygge.

Hva gjør takvinduene med stemningen?
I dette rommet med takhøyde på over 5 meter er det to
VELUX takvinduer som lar dagslyset flomme fritt inn. De skaper

en åpen, luftig og romslig følelse som innbyr til hyggelige stunder
sammen - men også i ensom majestet i Egget med kaffekoppen i
hånden.

Hva er du mest fornøyd med på kjøkkenet ditt?
Av praktiske ting må jeg nevne hvitevarer. Vi har to oppvaskmaskiner (bruker begge like mye - både til hverdag og fest) og to komfyrer. Perfekt for store middager! Vi har også kjøleskap med 90
cm bredde, og i tillegg to kjøleskuffer for frokost og drikke. Setter
også stor pris på gode, gjennomtenkte lagringsmuligheter samt god
benkeplass. Med marmorfliser på gulvet og god takhøyde, valgte vi
eike-spilehimling og sort øy for en lun, behagelig atmosfære. I tillegg har vi tatt inn stuefølelsen med skjenk, kunst og peis.

Hva inspirerer deg for tiden?
Jeg lar meg lett inspirere - og elsker å bli inspirert. På reiser, i
magasiner og de mange IG-kontoene jeg følger.

Hva er det siste produktet du har kjøpt til kjøkkenet?
Egget fra Fritz Hansen er det siste, etterlengtede, interiør-kjøpet.

▲ Den lokale produsenten Hamran står for kjøkkenet, inkludert bord og skjenk, mens vinskap og andre hvitevarer er fra Miele. Den ikoniske
lampen Konglen fra Louis Poulsen henger som et smykke fra taket, og i hjørnet står Egget
fra Fritz Hansen.

13

VELUX – SUNNE HJEM

▼ Liker du å kikke på stjerne-

himmelen før du sovner? Les mer
om takvinduer for flate tak på s.16.

► Plisségardin
foran vinduet mykgjør
lyset som strømmer
inn. VELUX plisségardiner kan enkelt
justeres, og finnes i
20 ulike farger.
Fra kr 1088.

▲ Et fint mønstret
tekstil i form av et
teppe eller en pute blir
prikken over i'en i et
ellers avdempet interiør.
Kr 199. linumdesign.com

Soft
på soverommet

▲ Myke tekstiler er
et must på soverommet.
Svøp deg inn i Senzo
mohairpledd i lekkert
naturhvitt. Kr 2295.
mille-notti.com

Skap en avslappende oase
som sikrer et godt utgangspunkt for
nattsøvnen og et deilig sted å være
med tekopp og favorittbok.

▲ Velg behagelig
bomull for den
avslappede looken.
Sengetøy Animeaux
i fargen pink blush.
Fra ca. kr 2000.
shop dirtylinen.se

FOTO: PRODUSENTENE

▲ Unn deg frokost
eller hvorfor ikke kveldsmat på sengen... Nomad
brett i eik med stålben.
Kr 1495. skagerak.dk

▲ Lyskilder er gode stemningsskapere
når kvelden faller på. Bordlampen Caspa
fra Broste i hvitt glass og messing har
dessuten dimmer, slik at du kan få akkurat
den lys-settingen du ønsker. Kr 2347,50.
brostecopenhagen.com

◄ Liker du å lytte til
musikk mens du faller til ro
om kvelden? Vifa har hendige
høyttalere i ulike design - denne
heter Helsinki og har, i tillegg
til bluetooth og stor batterikapasitet, et lærhåndtak som
gjør den enkel å flytte rundt på
etter behov. Kr 3199. vifa.dk

15
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Skapt for

fremtiden

Med vidstrakt utsikt og frodige åkre rundt om på alle
kanter ligger hjemmet til Sjur Heskje og familien. Midt i
Jærens eldgamle kulturlandskap har de skapt en høyst
moderne versjon av familieboligen.
TEKST: MARIANNE HEEN JOHNSGÅRD FOTO: NIKLAS HART
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Takvinduer er en viktig
del av arkitekturen,
noe fasaden bærer
preg av!

▲Store takvinduer åpner opp mot landskapet rundt og slipper godt med dagslys inn.

Sjur og kona Kirsten har nok å holde styr på i hverdagen med
tre aktive smågutter i hjemmet. Et romslig hus der eget lekerom
plassert nær barnerommene i andre etasje, er et godt eksempel
på hvordan huset er utformet med barnefamilien i tankene.
– Utgangspunktet var å bygge en skalerbar familiebolig som har
plass til hele storfamilien, forteller Sjur. At boligen ligger på
gården til Kirstens foreldre betyr dessuten at det er besteforeldre
noen få skritt unna, noe som er både praktisk og hyggelig i
hverdagen.

Bygd for fremtiden
Huset er tegnet av arkitekt Tommie Wilhelmsen, som har vunnet
en rekke priser opp gjennom årene. Det å bygge sitt eget hus er
et stort løft, men ekteparet synes prosessen har gått veldig bra.
– Tommie Wilhelmsen var svært imøtekommende og profesjonell.
Vi er veldig fornøyde med huset generelt og de løsningene vi

sammen fant fram til, forteller Sjur.
– Flere rom har funksjoner som i dag ikke er prekære, men
som er tenkt brukt i et fremtidig perspektiv. Vi er veldig glade
i å se at de løsningene som vi har tenkt skal fungere i dag,
fungerer så bra, og håper de fremtidige løsningene også leverer.

Vinduer ga mer farger innendørs
Takvinduer er en viktig del av arkitekturen, noe fasaden bærer
preg av. Her er ingenting tilfeldig plassert, og Wilhelmsen har
klart balansegangen mellom å gi bygget en tydelig karakter og
samtidig få det til å passe inn i de naturskjønne omgivelsene.
Både barnerom og lekeområde har rikelig med dagslys strømmende inn, og på sommerkvelder kan lyset stenges ute med
rullegardiner.
– Dessuten åpner alle vinduene for muligheten til å fargesette boligen med dypere nyanser, noe som Kirsten og Sjur
17
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▲ Kjøkkenet er romslig og sentralt plassert i huset.
Innredning fra Drømmekjøkkenet. På Jæren har man selvsagt
barstoler i klassisk jærstil, komplett med sete i sjøgress.

sterkt ønsket etter å tidligere ha bodd omgitt av hvite flater.
- Vinduene gir oss mye naturlig lys, som igjen gir gode
muligheter til å bruke farger på både vegger og tak.

Sosialt på kjøkkenet
At kjøkkenet er blitt tildelt et generøst antall kvadratmeter,
gjør at det er blitt plass til både rikelig med skapplass,
stor kjøkkenøy og langbord. Med besteforeldre rett ved
siden av blir de ekstra stolene rundt bordet ofte brukt når
storfamilien samles til felles måltid.
– Vi er alle veldig fornøyde med god plass på kjøkkenet til
mat og sosiale sammenkomster, sier far i huset.
– Stuen ligger i vinkel fra kjøkkenområdet, og selv om
det er åpent mellom de to sonene, sørger planløsningen
for at de to rommene oppleves som adskilte deler uten at
de føles helt isolerte fra hverandre.
– Dessuten er vi fornøyde med at huset åpner seg opp
mot terrasse og hage. Personlig er jeg glad for den romslige garasjen med god plass til å vedlikeholde nostalgi på
hjul, om det er traktorer, biler eller motorsykler!

◄ Etter å tidligere ha bodd med hvite flater, har Kirsten og

Sjur nå valgt dype nyanser som skaper en lun stemning i den
åpne planløsningen.
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LYS FRA OVEN
Et flatt tak er supert å bruke for å øke lysinnslippet i et rom!
TEKST: MARIANNE HEEN JOHNSGÅRD FOTO: VELUX
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E

t vindu for flate tak kan forvandle en
mørk krok eller et rom som ligger på
skyggesiden av huset, til et lyst og luftig
område der dagslyset kan flomme inn
ovenfra. Også for større rom, der lyset
fra veggmonterte vinduer ikke når helt
inn til midten, kan et takvindu radikalt endre stemningen.
I motsetning til kunstig lys, inneholder dagslyset alle
regnbuens farger og gir et godt lys både å arbeide og
slappe av i.
Nyheten VELUX CurveTech har en unik buet overflate
som slipper inn mer dagslys enn andre takvinduer og
gjør at regnvann lett renner av den 6 mm ripefrie glassoverflaten. Kombinert med elektrisk vindusåpner kan
vinduet dessuten brukes som et effektivt avtrekk for
stekeos og damp på et kjøkken.

▲ VELUX CurveTech består av et 6 mm ripefritt glass som
buer helt ut til vinduets ytterkant. Fra kr 8613.
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grønt
Bo godt og

Grønne planter skaper gode rom! Vi mennesker
trives med levende vekster rundt oss, både fordi
frodigheten skaper liv i et interiør, og fordi mange
av plantene har luftrensende egenskaper.
TEKST: MARIANNE HEEN JOHNSGÅRD FOTO: PRIVAT/GETTY

N

este gang du pusler med
plantene dine, skal du gi
dem litt ekstra omtanke. De
gjør nemlig en viktig jobb
for omgivelsene sine. Ikke
bare ved å skape visuelt vakre miljøer som
er et bindeledd til naturen utenfor, men
mange planter tar faktisk opp giftstoffer
og gasser som finnes i luften og bryter
dem enten ned eller samler dem i seg.
Blomsterdekoratør og hageinspirator
Espen Skarphagen, som står bak nettstedet skarpihagen.no, synes det er viktig
spre kunnskap om hvordan planter kan
brukes som luftrensere.
– For eksempel skilles formaldehyd ut fra
mange av produkter vi omgir oss med.
Det er en vanlig organisk gass, men ikke
bra i for høye konsentrasjoner. I likhet
med ammoniakk, benzen og andre typer
løsemidler og tilsetningsstoffer vil gassen
fordampe og forsvinne på sikt. Men med
planter kan det gå mye fortere, og det er
bra for kroppen!
Grønne planter i kombinasjon med nok
sollys skaper også nytt oksygen. Lyset setter i gang en prosess der vår utpust, som
består av vann og karbondioksid, tas opp
av plantene som så forvandler det til oksygen som slippes ut i luften.
– Glem heller ikke at vannet som fordamper fra bladverket gir økt luftfuktighet.
Generelt kan du si at store planter med
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mye bladverk er gode luftrensere, sier
Espen.
Her er noen av hans favoritt-planter for å
bedre luftkvaliteten innendørs:
Draketre er veldig vanlig og tåler virkelig det meste. Trives allikevel best med
godt lys og lett tørk mellom hver vanning.
Jevnlig gjødsling.
Fredslilje trives med godt lys og jevn fuktighet. Tåler det meste, også en tørke i ny
og ne. Gjødsles jevnlig og kommer med
flotte hvite og holdbare blomster så lenge
det er lys nok.
Bostonbregne er den gode gammeldagse
bregnen. Hold jevnt fuktig; planten tåler
ikke tørke. Skal ha det lyst uten direkte
sol og må dusjes jevnlig. Gjerne også litt
gjødsel i vekstsesongen.
Arekapalme liker lys plassering uten
sterk sol, med jevn fuktighet og dusjes
jevnlig. Mye bladverk gjør at denne regnes
som en av de virkelig gode luftrenserne!
Mye fordamping bidrar godt til luftfuktigheten. Gjødsel i vekstsesongen.
Eføy er en fin og populær plante. En
god luftrenser som liker mye lys og kjølig vokseplass. Jevn fuktighet og normalt
med gjødsel. På grunn av varm og tørr
inneluft blir Eføy ofte svekket og derfor
utsatt for spinnmidd-angrep. Dusjes den
jevnlig kan det forebygges. Klatreplante
som ofte er å få på bøyle.

▼Fyll kjøkkenkarmen med
grønne planter og friske urter.
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Vinduer for flate tak

Slipp dagslyset inn
gjennom ditt flate tak

Velg den elektriske VELUX INTEGRA® versjonen med regnsensor
for komfortabel betjening og mulighet for faste programmer.

Nyhet!

Lekkert buet
design

oktanoslo.no

VELUX CurveTech, vindu for flate tak med et innovativt buet
glass, som gjør at regnvann lett renner av på overflaten – selv
på helt flate tak. Det betyr at dagslyset kan flomme inn uten
skjemmende regndråper.

