HOTELL INSPIRASJON

Hjemlig luksus. Lamper og
bord er vintage, fargebruken
og møblene for øvrig minner
mest om en privat stue. De
mørkeblå veggene skaper
en hulelignende følelse og
tapetserte og malte overflater
sikrer nødvendig variasjon
i overflatene. Bordene er
sammensatt av flere små,
ønsker du et som ligner det
lengste av dem, forsøk deg
på Torbjørn Afdals klassiske
valnøttbenk Krobo fra 1960.

Hotell med stil

VINTAGE TIL LEIE

Et hotell er mer enn et overnattingssted – det kan også være en rik kilde til
interiørinspirasjon. I denne serien tar vi
turen til noen spennende hoteller for å
se på hvilke ideer og løsninger vi kan
stjele fra dem. I denne utgaven
besøker vi Hotell Henriette
i Paris.

Har du ikke råd til å investere i vintagemøbler selv,
nyt dem et døgn eller to på franske Hotel Henriette.
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Med enkle grep. Et malt gulv her, en malt
veggflate der og noen sitteputer i samme
farge sikrer sammenheng i interiøret. Her i
hotellets spisesal har de også samlet brukte
stoler av samme tresort, da gjør det lite at
stolene er ulike. En gammeldags radiator
er satt på høykant og fungerer som en
skulptur i rommet.

På en snurr. På hotellets restaurant har de
samlet gamle kontorstoler med svingbart sete
av tre. Let etter tilsvarende i bruktbutikk eller
kjøp en lignende i svart, helt ny. Denne heter
Feodor og har også armlene, kr 1295, ikea.no.
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I

en rolig brosteinsbelagt gate, et steinkast fra grønnsakmarkedene i det
travleMouffetard-distriktet, ligger Hotel Henriette. Til Paris-hotell å være,
er det overraskende skandinavisk. Riktignok ønskes man varmt velkommen i den bohemske resepsjonen, men se soverommene, de er til forveksling lik de vi sover i her hjemme. Veggene er av ubehandlet finer, noen av
dem med store, malte flater i geometriske mønstre. Og fargepaletten, både
på tekstilene og i rommet for øvrig er klar, ren og nordisk.
– Da har du bare sett noen av soveværelsene, for de 32 rommene er alle ulikt
pusset opp. Noen har en helt annen type innredning, med tapeter og tyngre tekstiler, forteller hotellets talsmann Julie Revuz og legger til:
– Men interiøret har noen fellestrekk, nesten alle møblene og lampene er vintage.
Og ganske riktig, her er bord fra Knoll, vegglamper fra 50-tallet – og gyllen
veggdekor i Art deco-stil. Vi var visst i Paris, likevel.
– Vintage eller kunst er flott, det bidrar med nydelig atmosfære i alle rom. Men
ambisjonen vår er ikke først og fremst å være et designhotell, vi ønsker å tilby gjestene våre en hjemmekoselig sjarm, sier Julie Revuz.
Det er tidligere motestylist Vanessa Scoffier som har innredet hotellet. Ifølge
Revuz er det hun som har sørget for det tidsriktige uttrykket. For at hotellet har
truffet blink når det gjelder trend er det ingen tvil om; både det skandinaviske lyse,
skimrende Art deco og den eklektiske, hjemmekoselige stilen er godt ivaretatt.
Første etasje består av resepsjon, en dagligstue, spisesal og en vinterhage fylt
med grønne vekster. På sommerstid står døren oppe ut til den lille bakgården, da
kan måltidene også inntas i det fri.
– Vi er fornøyd når gjestene slapper av. Å bo hos oss skal kjennes like avslappet
som å overnatte hos en god venninne. Det skal være som deres andre hjem, sier
Julie Revuz.
▫

HOTELL INSPIRASJON
Lag på lag. Et spraglete tapet og en
maksimalistisk vegglampe, for mye av
det gode kan bli skikkelig fint! For tapet
med lignende effekt, forsøk Labyrinth
– 93/5019 i serien Geometric fra Cole
& Son, se borge.no. House Doctor
har lamper som ligner på den blå
bordlampen på skjenken.
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1. Pendelen Hobo er
av messing og hvitt
opalglass, design Gustaf
Nordenskiöld, kr 6600,
orsjo.se.
2. Speilet er ikke stort,
men hva gjør det, det
skal jo først og fremst
brukes som veggdekor.
Lignende solspeil finnes
fra kr 3079 hos anouska.
no og millaboutique.no.
3. Valnøttskjenken
DiCaprio, design Bertil
Stam, kr 10 300,
bolia.com.
4. Vasene av brunt
glass minner om eldre
apotekglass. Denne
er 26 cm høy med en
diameter på 17, 5 cm, kr
360, housedoctor.dk.

Innendørs hage. Hotel Henriette har en
egen vinterhage med et spektakulært
skue til en bakgård med grønne vekster.
Du kan kopiere uttrykket ved å innrede
med et vell av grønne planter.
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INSPIRASJON HOTELL

Nordisk vri. Men unntak av den franske vintagelampen fra
Serge Mouille er det ikke mye som tyder på at en befinner
seg på et hotell i Paris. Finer er tilbake for fullt nå, om du
synes det blir for mye å beholde de i sin naturlige farge,
mal deler av veggen, slik de har gjort her. Det skaper et
tidsriktig og grafisk uttrykk.
1. Quiltede puter i ullkvalitet, finnes i to
størrelser, b 45 x h 45, kr 697 og b 60 x
h 40, kr 734, fermliving.com.
2. Hexagon pot i messing, finnes i flere
høyder og bredder, denne er 16 cm høy
og 18 cm vid, kr 492, fermliving.com.
3. Industrilampen Bent Wall Lamp er
laget av jern og støpejern med detaljer
i messing. Arm nr 1: 61 cm, arm nr 2: 76
cm, lampeskjermer, Ø 25,5 cm, kr 10
033 hos enten kollektedby.no eller fra
produsenten workstead.com.
4. Marrakech Berberteppe i ull,
håndlaget i Atlasfjellene.
Det varierer derfor noe i størrelse og
fargenyanse. Kr 9699, bolia.com.
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