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Inspiration til at finde fede møbler af
genanvendt materiale
Sponsoreret indhold
I dag er der mere og mere fokus på at investere i bæredygtige ting til
hjemmet, og møbler er ingen undtagelse. Det har blandt andet betydet, at
flere begiver sig ud i spændende DIY-projekter, hvor de bruger genbrugt
metal, træ eller lignede til at kreere fine møbler. Er du ikke den mest handy
type, eller har du ganske enkelt ikke tiden til denne slags projekter, er der i
dag heldigvis en masse virksomheder, der sælger disse type møbler. I det
følgende kan du læse lidt mere om forskellige typer designmøbler lavet af
materialer, der tidligere har haft en helt anden funktion og historie.

Flotte møbler lavet af traller
Traller bruges normalt til stilladsarbejde, hvor de ofte udgør selve stilladsets
gulv. I dag bliver der dog lavet forskellige slags fine designermøbler af dem.
De bliver især brugt til at bænke, da trallerne både yder komfort og skaber et
på én gang råt og elegant design. En trallebænk kan både bruges til haven,
altanen eller som en del af din entré eller køkken. Vil du gøre den ekstra fin
og komfortabel, er det nemt at finde fine hynder, der passer til i størrelsen.

Kabeltromleborde giver et råt look
I dag er de såkaldte kabeltromle-møbler også blevet meget populære. Som
navnet indikerer, er de lavet af store kabeltromler, der normalt bruges til at
holde styr på længere kabler. Industrielle kabeltromler er så store, at de nemt
kan fungere som spisebord. Det afsyrede træ giver et råt look i hjemmet, og
kan kombineres med flere forskellige typer spisebordsstole. Tromlens plade
bruges også i sig selv, blandt andet stueborde.

Vandrør til dit tøj
En anden ny trend inden for genanvendt materialer, er at bruge vandrør som
tøjstativer. Det giver et cool, industrielt look i dit soveværelse eller entréen.
Samtidig er løsningen ret praktisk, fordi rørene kan skrues direkte ind i
væggen, så de ikke tager meget plads. Det er også muligt at kombinere dem
på forskellige måder, så du selv kan designe dit ‘tøjstativ’. I dag er der flere
forskellige forhandlere, der sælger metalrør til netop dette formål, og rørene
er derfor altid istandsatte, så de trods deres rå look er fine og blanke at se på.

Paller, kan bruges overalt i hjemmet
Paller har i flere år været en af de mest populære måder at genanvende
industrielle materialer på. De kan bruges overalt i hjemmet, og i dag er der et
utal webshops, der sælger mange forskellige typer pallemøbler. Hvad end du
har brug for en vinreol, en seng eller en ny utraditionel sofa, kan paller være
svaret. Det kan give din stue eller et soveværelse den kant, der gør rummet
mere interessant og dynamisk at træde ind i. I dag er der også flere steder,
der sælger pallerne med hynder og pudder, der passer til i målene, så det
ikke er nødvendigt for dig at købe det separat. Du får således en nem og
bæredygtig totalløsning.

