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  M&B COMPACT LIVING16

Diskret skabsvæg. Med væggen med 
indbyggede skabe har familien plads 
til alle deres ejendele. Og med løs-
ningen med krydsfiner, der matcher 
gulvet, undgår man en følelse af, at 
garderobeskabene står midt i stuen.
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M&B COMPACT LIVING 17  

Køkkenet matcher. Køkkenet er også bygget af krydsfiner. Det 
var en billig løsning, der skaber en rød tråd i indretningen, fordi 
det passer sammen med den nybyggede kube. 

Alt på plads. Hver en centimeter er udnyttet, her 
et indhak med indbyggede hylder, der hjælper 
familien med at holde orden.

Mikrorum med  
flere funktioner 

Et ungt australsk par med et beskedent budget bor i en etværelses 
lejlighed. Så da de ventede deres første barn, bad de et arkitektteam 

skabe to værelser, et rummeligt fællesområde og plads til overnattende 
gæster i lejligheden. Clare Cousins, Jessie Fowler og Dita Beluli løste 

opgaven med inspiration fra pladsbesparende japansk arkitektur. 

MELBOURNE, AUSTRALIEN 
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  M&B COMPACT LIVING18

Plads i væggene. I trækubens dybe vægge har 
familien plads til opbevaring. Alle skabe er ind-
byggede, så hvert mikrorum stort set kun inde-
holder en seng. Her er vi i børneværelset.

Rummeligt bad. 
Familien har prioriteret 
et rummeligt badevæ-
relse i kuben og har 
leget med helt alminde-
lige hvide fliser i forskel-
lige størrelser på væg-
gene. Messingarmaturer 
skaber sammenhæng 
med køkkenet.

Kube midt i rummet. Lejligheden var 
tidligere et stort rum. Men med en 
kube bygget op af billige krydsfiner-
plader har de nu et lille børneværelse 
og et forældresoveværelse. Yderst til 
venstre anes hemsen, der giver plads 
til overnattende gæster. 
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Sovehule. Forældre-
soveværelset er bygget 
op på et plateau og 
er kun indrettet med 
en madras og indbyg-
gede skabe og reoler. 
Rummet kan inkluderes 
i fællesområdet eller 
lukkes af med de deko-
rative skydedøre, der 
samtidig sparer plads.

Publish
2018DKCOM2_012_4 internationale boliger19 [Mathilde Manz]


