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Aspens produktutvecklare tipsar

Special: Rengör ditt

BADRUM
PRODUKTERNA - TIPSEN

Diesel – en het trend som andas åldrat, industriellt och vintage

Ditt”Ritabadrum
din
design!
upp ditt badrum utan begränsningar”

.....................................................................
Att planera och hitta de
ultimata lösningarna kan
vara svårt men hos oss
kan du enkelt skapa ditt
drömbadrum genom vårt
nya ritprogram Winner. Med
detta designverktyg kan du
i lugn och ro själv rita upp
ditt badrum.
”Alla ytor
är möjliga”

Det kända varumärket Diesel står för passion, kreativitet och stark personlighet. Deras inredningslinje, Diesel
					
Living, har i samarbete med keramiktillverkaren Iris Ceramica
			
tagit fram en serie kakel och klinker med fem olika spår som
passar både golv och vägg.
Ovan: En
moodbord
kan hjälpa
dig fånga in
dina färgval.
T v: Utkast
på en första
ritning i
Winner.
T h: Färdig
ritning hos
JKS.

Fokus på yta har införlivats från textilier, krackelerade ytor,
betong, skinn och metaller som antingen omarbetats eller exakt
återgivits. Diesel finns nu på lager hos Konradssons kakel. Fler
spännande inspirationsbilder hittar du på: www.konradssons.com

Börja med måtten på rummet för att
därefter i ett par steg välja kakel, klinker
eller våtrumsmatta följt av inredning.
När du är nöjd med dina val skriver du
ut ritningen eller mailar den till butiken så hjälps vi åt att få till de sista detaljerna. Hos oss på JKS är alla ytor möjliga
och vi kan använda oss av nästan alla leverantörer. Om du har en bild på hur du vill att ditt drömbadrum ska se ut kan
du alltså på ett enkelt sätt se om din yta har möjlighet för dina önskemål. Vi hjälper dig gärna med att svara på frågor
och ge råd och tips.

Vännerna
i badrummet!
”Produkterna som underlättar”

ÅRETS
			FÄRG

”Att våga välja kulör
på möblerna är en
trend som kommer
att ta större plats
under 2017 och i år är
det framförallt blåa
och gröna nyanser
som dominerar valen.”

.....................................................................
”Ett fräscht badrum vill alla ha men

vem i hushållet är det som rengör och
underhåller? Oavsett vem, så finns det
hjälpmedel som gör städningen roligare,
lättare och som ger ett effektivt och rent
resultat. På JKS har vi produkterna som
underlättar. ”

Färger
förgyller,
trender
förnyar

Pantones val

Jordnära färger i Aspens inredning.

Årets färg är en fräsigt gräsgrön nyans vid namn Greenery 15-0343, om man frågar
Pantone. Denna färg ligger i tiden med budskapet om att värna om miljön. De
gröna tonerna är något vi även plockar in i klädmode och i inredningsdetaljer i
form av exempelvis växter för en lugnare bas.

ÅRETS KULÖR
Utvald av Akzo Nobels, blev en
blågrå ton kallad Denim Drift
som passar in i olika livs- och
inredningsstilar. Färgen är trendig men samtidigt sofistikerad
och användbar i nordiska hem.
Aspen har valt ut en dovt blågrå
färg, färgkod NCS 5010-R90B,
som syns på både kommoden
och väggen i bilden intill. Här
kombinerat med mässingsdetaljer.

Gråblå kulör i Aspens serie som kan beställas i valfri NCS kulör.

Henrik Gustavsson

Fuganet – rengöringsmedel för fogar i golv och keramiska
ytskikt. Fugaproof – vattenbaserat skyddande impregneringsmedel.

designer och produktutvecklare på
Aspen, menar att intresset kommer att öka för gråskalor mot det gråblåa, grågröna
och det jordfärgade. Att våga välja färg i badrummet står sig vackert till både trä och
vita väggar. Badrummet är en plats där du vårdar både kropp och själ. Skulle du, efter
ett par år, kanske tröttna på valet av en grön eller blå kommod tipsar han om att förgylla och förnya genom att byta kommoden, köpa nya handdukar eller en grön växt.
Henrik Gustavsson
Då slipper du riva och göra om hela badrummet.

T v: Duschlister är en
förbrukningsvara och
det är oftast de som
är svårast att rengöra
i badrummet. De är
däremot utbytbara. I
en förpackning får du
med dig två stycken
lister på 1m vardera
som du själv klipper av till önskade
längder.

Nedan t h: No Drops – Vattenavvisande skyddande rengöringsmedel. Universal allputs – rengör, polerar och
konserverar alla ytor som tål vatten.
Du håller duschväggarna rena genom att spola av
dem med kallt vatten efter att du har duschat (varmt
vatten producerar kalk). Dra av vattnet med en skrapa.
Spraya sedan på det vattenavvisande medlet som skapar
ett skydd och som gör att vattnet rinner av och håller
ytan ren. Torka därefter av med sämskskinn. Universal
allputs, även kallad mirakelmedlet i mannamun, kan du
använda på alla ytor och även på de rostfria partierna i
badrummet.
Tips: Universal allpust kan du även använda till din
dagliga rengöring av smycken, persienner, spisplattor och
målade ytor.

Ovan: Spraya fogarna
med rengöringsmedel och
låt verka en stund. Borsta
sedan bort smutsen med
en fogborste. När du
gjort det kan du underhålla fogarnas rena linjer
genom att pensla på ett
jämnt lager med impregneringsmedel. Låt torka i
cirka en timme.
Tips: Produkterna kan
användas på alla fogar. I
köket skyddar Fugaproof
mot exempelvis matolja,
stänk från kaffe och läsk.

Profil: Michael
Möricke
Snickare
”Mitt yrke är mitt fritidsintresse”

.....................................................................
”Jag är snickare dygnet runt, mitt yrke är mitt fritidsintresse och det kanske låter tråkigt men det tycker inte jag”
Mickes intresse för snickaryrket började redan då han var liten. Han växte
upp vid brädgården intill föräldrarnas bygghandel och hade alltid tillgång till
verktyg och material. Kreativiteten sprudlade och projekten var många. Det
kunde bli allt från ett fem meter högt torn byggt av åtta tum timmerbalkar till
en fyra meter hög styrbar drake, sydd i tyg med 100 meters lina.
Micke är född i Danmark och ägnade en stor del av uppväxtåren i scoutrörelsen. Där fick han utlopp för sitt kreativa och praktiska sinne
från att vara ”Ulveunge” och sedan ”Spejder” till att slutligen bli
engagerad ungdomsledare.
Efter grundskolan gick han en lärlingsutbildning som snickare,
en gedigen ”Mesterlære”. Under den tiden grundades uttrycket
”Tänk efter före!” som hans dåvarande läromästare Tømrermester
Verner ständigt påminde eleverna om. Han hade nämligen jobbat
i flera år på Grönland och hade lärt sig att det man glömmer, det
kommer med nästa båt – om en månad. Att ”tänka efter före” inför
ett jobb är ett uttryck som Micke ständigt har med sig i sitt yrke
som snickare.

”Jag har jobbat med IT men jag är
snickare”
När Micke var färdigutbildad var det dåliga byggtider i
Danmark och lösningen för honom blev en flytt till
Sverige 1993, där han tog tjänst på ett sågverk i Alvesta.
I början jobbade Micke med hyvleri och sågverk, men
blev snart engagerad även i byggnation och underhåll.
Efter några år med praktiska arbetsuppgifter halkade han
in i data- och IT-branschen och arbetade under tio år med
affärs- och produktionssystem, nätverk och datateknik.
2008 uppstod ett vägval och efter en kort introduktionsutbildning som plattsättare och med praktik på JKS
fastnade han återigen i snickareyrket. Tiden går fort när man
har roligt och i år är det åtta år sedan han började som snickare
på JKS. Hans val att arbeta som snickare har lett honom både
till ett omväxlande och kreativt yrke och till ett roligt och
skapande fritidsintresse.

”Unika badrum på löpande band”
Micke arbetar med ”hemma hos” projekt hos privatpersoner med
inriktning på badrum, tvättstugor och bastu. Han är den som får vara
med i hela processen vid en renovering av ett badrum och även den som
ansvarar för att allt hamnar där det skall.
”Varje projekt är unikt, men då inriktningen i huvudsak är
badrum så har vi kunnat trimma processen för ökad effektivitet i själva
genomförandet av projekten. ”
Micke har generellt runt tre till fyra projekt igång samtidigt. Han
jobbar med det mesta i processen från grovrivning till finsnickeri och det
är det som gör hans jobb så omväxlande och enligt honom både roligt
och utvecklande.
”Det man gör syns och det blir tydliga resultat. Det absolut bästa
med mitt jobb är att jag får vara med att påverka och råda kunderna
om olika möjligheter. Jag gillar utmaningar, ju krångligare desto bättre
(skratt). Jag är med från början och får alltid se det slutliga resultatet.”
Utmaningen för honom som snickare är att ha ett helhetstänk och att
Ovan: Före renovering.
ständigt förbättra processerna och rutinerna. Han måste även behärska
branschregler, nya material och arbetsmetoder.
”Vi renoverar gärna tillsammans
Nedan: Efter renovering.

och har
nästan alltid ett par projekt på gång”

Micke bor i ett gammalt hus i Växjö med sin fru och sina tre
flickor. Han arbetar sju till fyra på JKS men fortsätter på
hemmaplan under kvällar och helger.
”Jag är snickare dygnet runt, mitt yrke är mitt fritidsintresse och det kanske låter tråkigt men det tycker inte jag
(skratt)”.
Många helger och varje semester tillbringar familjen på ett
gammalt torp i skogarna mellan Torne och Hulevik. Även här
finns det projekt att göra som exempelvis gäststugan som byggdes under förra sommaren för besökande släkt och vänner.
”Vi renoverar gärna tillsammans och har nästan alltid
några projekt på gång, blir det lite ”stiltje” sätter vi igång något
nytt. Att arbeta med händerna och att skapa ger mig både lugn
och energi.”
Ett typisk projekt på hemmafronten var deras gästtoalett. Mellanbarnet var på väg och gästtoaletten skulle
förvandlas till ett badrum med dusch. Planen var att sno en
kvadratmeter från sovrummet som låg intill för att få plats med
duschen. Idag är den lilla gästtoaletten, som man tidigare fick
gå in i och sedan backa ut ifrån, ett mindre men ändå funktionellt badrum.
”Slutresultatet blev riktigt bra och vi är nöjda. Nästan
allt går att göra och det är min uppgift som snickare att se möjligheterna, ge tips och råd och uppfylla önskemål, mina egna
såsom kundernas.”
Alina Carlsson

Kampanj
99:mot kupong
(ord. pris 290kr)

Denna kupong gäller för inköp av 1 förpackning med 2
duschlister från INR, 20 mm alternativt 40 mm. Passar till 6
mm glas.
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Namn:..............................................
Mail/Mobil:......................................

Gäller vid ett tillfälle fram till och med 1/4-2017. Kan ej kombineras
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