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Minder pejsen lidt om en vandbeholder til brugsvand, er du ikke helt forkert på den. Pejsen Stofey er netop en ombygget vandbeholder.
Den afgiver dejlig strålevarme, så du kan også bruge den på de kølige aftener.
Foto: Stofey
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på højsommeren
S

ommeren er til udendørs liv, og i
år er der kommet flere spændende nyheder, som er med til
at skabe rum og hygge.
Det hollandske Outdoor Living firma, Stofey, har en filosofi, hvor genbrugstanken er noget, der bare skal føres ud i livet.
Samtidig er deres mål, at deres produkter skal holde mindst et årti.
Stofey sælger udendørs pejse bygget
op omkring en tidligere varmtvandsbeholder i rustfrit stål.
En udendørs pejs kan bruges hele
året, især de gamle beholdere, der også
giver en god strålevarme. Ellers handler det jo om at være klædt rigtig på.
Pejsene fås i lidt forskellige størrelser
fra 45 til 50 cm i diameter, og med forskellige højder på skorstenen. Prisen
begynder ved 4495 kr. Nærmere på
www.stofey.com
Det danske firma Plus, der tidligere
fortrinsvis lavede hegn, laver nu en
række nye produkter haven.
Det er næsten alt, lige fra højbede,
hønsehuse, shelters og ude-himmelsenge til borde og bænke.

Haven
Lars Lund

- skriver om jord, planter og
have - spørgsmål sendes til:
l@rslund.dk

Med systemet Cubic, der gør det let
at samle stolperne til uderummet, er
det blevet let at bygge uderummets
ramme.
Bagefter kan man selv sætte sit præg
på rummet, enten ved brug af ting,
man selv har eller køber på loppemarked – ja måske køber blandt de mange
muligheder, som Plus har. Mere på
plus.dk
Motorsavsmøbler
Bente Hovendal er billedhugger, møbelsnedker og designer, og skal man
have noget helt unikt at sidde på eller
sidde ved, så laver Bente Hovendal det
for dig.
Et af hendes vigtigste redskaber er en
motorsav. Du kan også selv kaste dig
ud i eksperimentet med motorsave og
blive din egen møbelkunstner.

Bente Hovendal arrangerer nemlig
særskilte kurser for kvinder og mænd,
hvor man kan skære løs i alt det, man
har lyst til, og dermed afprøve egne talenter.
Hendes værksted ligger i det gamle
skibsværft i Svendborg.
Egentlig startede hun med vinkelsliber og granit, men fandt ud af, at det
var meget sjovere at lave noget, der også måtte røres ved og bruges til andet
end at se på.
Har du ikke lyst til at bruge saven, så
laver Bente Hovendal unikke møbler,
specielt til hver eneste kunde.
Læs mere på www.woodnwonder.
com
Ofyr er en markant anderledes grill
end de grill, der ellers er på markedet.
Idémanden kommer fra Holland, og
grillen produceres samme sted.
Grillen varmes op af et bål i midten
af grillen. Rundt om kanten er så en
bred stenplade, der tåler høj varme.
Bålet varmer pladen op, og så kan
der steges bøffer, eller hvad man nu
har lyst til.
Den nye grill blev for nylig præsente-

ret på Chelsea Flower show i London,
hvor vi havde lejlighed til at se den i
brug.
Lige så let og enkel den er at varme
op, lige så let er den at gøre ren. Faktisk
skal der ikke meget andet end en fugtig
klud til.
Prisen er sat til omkring 1800 Euro.
Se den i brug på You tube ved at skrive:
Ofyr, eller gå på hjemmesiden: www.
ofyr.nl
Alt står i retroens tegn i disse år, og
Plus vil ikke være bagud, så de er med
på moden.
Plus var blandt de første, der lancerede og solgte borde og bænke af gamle
træstilladser.
Nu er lageret af de gamle stilladser
brugt, så nu laves de i nyt træ, der får
en gang maling. Det nye i år er blandt
andre nyheder en serie af retromøbler.
Det er et bord og to bænke, som netop
falder i tidens smag.
Pris for et helt sæt i drivtømmerfarve
er 3299 kr.
{ Se mere til udelivet på side 56

Den hollandske grill er det, man forstår ved hygge. Et levende bål, der varmer en fedtsten
op, så man kan stege bøffer, mens man nyder ilden fra bålet. Prisen på grillen er også i
den dyre ende, men den har plads til meget, så den er også meget anvendelig for restauranter.
Foto: Grøn Kommunikation

Så er der dækket op til sommer. Bordet med bænke kan bruges i haven, altanen eller på
terrassen. Stilen er den gammeldags slags.
Foto: Plus

Plus har udviklet et samlesystem, der gør det meget let at sætte et uderum op. Systemet
kaldes Cubic og består blandt andet af hjørnesamlinger samt samlinger, der kan forlænge
en stolpe uden besvær.
Foto: Plus

Bente Hovendal har sans for det unikke, og hendes havemøbler er designet til hver eneste
kunde.
Foto: Bente Hovendal
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