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av Camilla Fürst  köpställen sidan 122

proffspanelen inredning

{ Smörgåsplatta Eco, 
längd 19 cm, bredd 15 

cm, 149 kr/2-pack, 
Sagaform.

Smörgåsbricka, bredd 
9 cm, längd 20 cm, 

29 kr, Granit.

Underlägg Cloud, längd 
25 cm, bredd 15 cm, 

200  kr, House of Rym. 

månadens favoriter
Frukostmackan blir ännu godare på en fin träbricka och  

surdegsbrödet passar perfekt på ett moln av olivträ!

proffs@alltihemmet.se

skriv till 
camilla

Behöver du hjälp med  
färgval, att möblera, eller går  

du  i renoveringstankar? 

Fråga camilla om allt Från  
tapeter till antikviteter! 

?
Hjälp, det luktar illa 
ur avloppet

Badrummet i min bostads-
rättslägenhet har några år 
på nacken och är lite slitet. 
Problemet är att det luktar 

illa från avloppet i handfatet. Jag för-
söker ha bottenventilen tillsluten, men 
det känns som en provisorisk lösning. 
Dessutom blir det stopp i avloppet 
med jämna mellanrum och jag tycker 
inte om att hålla på med det. Jag vågar 
inte börja skruva loss rören under 
handfatet, utan måste be någon att 
komma och hjälpa mig varje gång. 

Det här är kanske inte din specialitet, 
men jag chansar. Finns det någon enkel 
lösning på mitt problem?

Marie i Trollhättan

D et finns faktiskt en lösning. Allt 
skräp som spolas ner hamnar i 
vattenlåset som sitter i röret 

under handfatet. När det har legat där 
ett tag kan det börja lukta och när det 
har kommit tillräckligt mycket skräp blir 
det stopp i avloppet. Du kan byta ut din 
nuvarande bottenventil till en kombine-
rad bottenventil och vattenlås som 
skruvas fast i handfatet, precis som den 
gamla. Den heter Pum bottenventil och 
tillverkas av Purus, från 470 kr (se bild).

Be någon att hjälpa dig med att ta 
bort det gamla vattenlåset som sitter 
under handfatet. Nu kan du ha ett rakt 
rör som går ner i golvet, vilket ser snyg-
gare ut. Om du vill ha en kommod under 
handfatet kan du 
använda ett mjukt rör 
som kan anpassas till 
möbeln. Pum är så finurlig 
att den har en ventil som 
släpper igenom vatten 
uppifrån, men stängs 
igen när inget rinner 
igenom. Skräpet samlas 
upp i silen som sitter under 

metallocket. När det är 
dags att tömma skru-
var du bara av den 
och diskar ur den  
– för hand eller i  
diskmaskin.

?
Vi söker tyg med 
skandinavisk känsla

Vi bor i ett gammalt hus där 
sovrummet har två dörrar 
som går till vardagsrum 
respektive hall. Det gör dock 

rummet väldigt svårmöblerat. Vi vill 
stänga igen ingången från vardagsrum-
met, men inte ta bort de vackra spegel-
dörrarna, utan i stället hänga ett tyg för 
dörren på vardagsrumssidan. Kan du 
hjälpa oss med att hitta ett fint, nytt tyg 
som känns lite skandinaviskt eftersom 
vi har vita väggar överallt.

Alice

På Formexmässan hittade jag före-
taget Sofieform som tillverkar 
fantastiskt vackra textilier. Det är 

Sofie Johansson som är designern 
bakom de inspirerande tygerna, och i sin 
senaste kollektion Vitality har hon influ-
erats av kraften och vitaliteten i vatten.
Jag föreslår att ni monterar upp en enkel, 
vit gardinstång och syr en gardin av ett 
tyg från Sofieform. Sedan kan ni ha ett 
annat tyg från kollektionen på en kudde  
i soffan, så att helheten i rummet blir fin. 
På Sofieform.se hittar du priser och mått.

Tidlösa tex-
tilier för var-
dagsrummet. 
Kuddfodral, 
från 695 kr/st, 
Sofieform.se.

Månadens måste

Snyggt sidobord med hjul att 
placera ett vårfint stilleben på, t ex 
vackra glasflaskor och skira blom-
mor. Och kanske en växtplansch 
pryder väggen ovanför?

Grönmålat metallskåp,  
längd 80 cm, djup 42 cm, höjd 
77 cm, 5 300 kr, Nordal.
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