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Den maskuline herregarderobe i bejdset ask
og linoleum kan opleves
hos boform i Hellerup.

Boform Infinity
med fronter i gråbejdset ask udført
i sildebensmønster - en proces,
der kræver stor
håndværksmæssig kunnen.

Klassisk Line One bad
fra boforms nye showroom i Hellerup.

Soft Frame fra CPH
Square er en nyfortolkning af det klassiske
forrammekøkken.

Line One. Kogenichen ved
bagvæg kan lukkes helt af
med parallellåger. Bordplade
og paneler på bagvæg i marmor og bruneret messing.

tekst af:

Gitte Holm

Køkkenet
der ville være
mere end et
køkken
KØKKENEVENTYRET STARTER PÅ HELLERUPVEJ, HVOR
BOFORMS KØKKENER KOMMER HELT TIL DERES RET I DE
SMUKKE, KLASSISKE RAMMER FORDELT PÅ TO ETAGER. HER
ER KÆLET FOR DESIGNET NED TIL MINDSTE DETALJE, OG DU
FINDER KØKKENER, SOM DU INDTIL NU KUN HAR TURDET
DRØMME OM.

Det minimalistiske køkken har haft sin storhedstid, og i horisonten lurer noget nyt. Noget lidt
sjovere, noget lidt lækrere og noget mere ægte,
hvor ædle træsorter, marmor og spændende
detaljer spiller smukt sammen og bliver til køkkendrømme.
boform har netop åbnet butikken i Hellerup, hvor
de mange spændende køkkenudtryk tager sig
smukt ud over to etager i den gamle ejendom
med de smukke granitsøjler og de sprossede
vinduer. Her er hjemligt, og alligevel virker det
helt rigtigt, at det ene eksklusive køkken afløser
det næste, når man bevæger sig gennem rummet. I stueetagen præsenteres du for både
boform-køkkenerne såvel som CPH Square, som
er et hipt Københavner-brand, som boform også
producerer. Der er badeværelser, garderober,
reolvægge og andet inventar, og det er ikke svært
at forestille sig, hvordan hele hjemmet kan få et
løft efter bare et enkelt besøg hos boform. Men
det stopper ikke her. For bevæger du dig op ad
coriantrappen til førstesalen, slår køkkendesignet
sig for alvor løs. Her bliver du mødt af Infinitykøkkenet, som med de store parallellåger i
sildebensmønster og skuffefronter i sort marmor,
der fortsætter op ad bagvæggen, er noget ganske
særligt – og så er det ikke mindst et køkken, der
skal opleves.

Pure Color fra CPH
Square er en grafisk leg
med form og farver.

stor efterspørgsel på,” fortæller Dorthe Theilade,
arkitekt hos boform. De sidste år er både forbrugerne og boform blevet mere modige, og det er
ikke unormalt, at der sniger sig materialer ind,
som var uset for bare få år siden.
”Vi arbejder bl.a. med italienske sten, der er
bearbejdet i en detaljeringsgrad, vi ikke er vant
til, og der er også kommet rigtig meget marmor
ind i billedet igen. Hertil er kobber og messing
meget oppe i tiden, og der anvendes generelt
varme materialer, farver og teksturer, som er
meget anderledes end det, vi har set i de mange
hvide køkkener, der har præget de sidste 20 år.
Hertil er det selvfølgelig et must med en quooker
og en kombiovn, og som noget nyt er de zonefri
kogeplader også blevet et fast element i mange
køkkener,” siger Dorthe Theilade.

Et designmøbel
Køkkenet anno 2015
Det hvide køkken er fortsat et smukt og sikkert
valg men hos boform prøver vi samtidig at bevæge os hen imod nye farver og materialer.
”Vi vil gerne gå foran og skabe noget, der ikke er
set før. Derfor bruger vi rigtig meget træ i vores
designs, og der er generelt også kommet mere
tryk på farverne. Særligt grå nuancer oplever vi en

For nogle mennesker er køkkenet et gedigent
madværksted, hvor funktionaliteten er det
primære. Hos boform er det funktionelle også i
særklasse, men det er smukt forklædt i et flot design, for et boform-køkken skal også signalere din
personlige stil. ”Vores køkkener er som smukke
møbler. Vi betragter køkkenet ud fra en helhed,
og det skal fremgå som en integreret del af boli-

gen ligesom et smukt møbel, der både fungerer,
når det bliver brugt, og når det ikke bliver brugt.”
Hos boform finder du serierne Line, Infinity og
Frame. Mens Line er en grebsfri, stilren klassiker,
leder Frame-køkkenet tankerne hen på det
mere traditionelle snedkerkøkken. Infinity-serien
giver dig derimod mulighed for at skabe dit helt
individuelle udtryk med sjove twists i designet og
spændende kombinationsmuligheder.

Den kreative lillebror
Boform har gennem årene været kendt for sit
eksklusive design og den særlige kvalitet, og med
én succes er der også grobund for en anden.
CPH Square er den kreative lillebror, der med en
legende tilgang til køkkenlivet, præsenterer en
række spændende og innovative køkkener. Farverne er stærkere, stilen er mere rå, der er leget
lidt mere med udtrykket, og de gamle rammelåger, som man fandt i køkkener for 100 år siden,
har fået en nyfortolkning, og er nu kendt under
navnet Soft Frame.
”CPH Square henvender sig til de unge og de
kreative, der ikke er bange for at tænke ud af
boksen. Her er næsten alt tilladt, både når det
gælder farver og funktioner, og de mobile ”travel
kitchens”, der kan rulles ud i haven, eller hvor

man nu ønsker det, har vundet rigtig stor popularitet,” forklarer Dorthe Theilade.
”Vi forudser, at travel kitchens i fremtiden vil blive
taget med, når man flytter, i takt med at vi bliver
mere og mere globale.”

Dansk design – dansk produktion
Hos boform er kvalitet og design vigtigere end
pris. Alt er gennemtænkt ned til mindste detalje,
og det er heller ikke just køkkener på samlebånd,
der produceres i Aalborg.
”boform har mange års erfaring, og kvaliteten går
vi ikke på kompromis med. Derfor har der heller
aldrig været overvejelser om, at produktionen
skulle flyttes til udlandet, som mange andre
danske køkkenproducenter har valgt at gøre. Alt
bliver lavet i Danmark, og vi har også vores egne
indretningskonsulenter, der tegner og måler op,
ligesom vi også har vores egne montører, der
sætter køkkenerne op. Et køkken fra boform er
gennemført – fra det produceres til det står klar i
dit hjem,” afslutter hun.

www.boform.dk

