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En køkkenklassiker i nye farver
Pressemeddelelse 5.12.2018.
Gammelt håndværk og nye farver giver Multiforms køkkenklassiker, Form 1, helt nye udtryk. Ifølge
fremtidsforsker Mette Sillesen efterspørger vi naturmaterialer som træ i køkkenet og resten af boligen, fordi
træ udtrykker bæredygtig livsstil, det er levende at se på og dejligt at røre ved. Og så er vi ikke bange for
farver mere. Indehaverne Per Larsen og Morten Lerke fra Multiform i Horsens, FEINHAUS, forklarer, at
arbejdet med at bejdse et køkken er håndarbejde, lige som alt andet ved et Multiform køkken.

”Det gamle håndværk med at bejdse træ i smukke farver understreger det klassiske og tidløse design, som
Multiforms Form 1 køkken er kendt for. Det er en måde at få farver ind i indretningen og stadig bevare
egetræets smukke udtryk og en tydelig træstruktur” siger Per Larsen og Morten Lerke, som er indehavere af
Multiform i Horsens, FEINHAUS.
Hos Multiform kan kunderne få Form 1 køkkenet i dueblåt eller tusindvis af andre farver.
Naturlig tendens
Fremtidsforsker Mette Sillesen finder det naturligt, at farver og det gamle håndværk med at bejdse bliver
mere og mere populært.
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”Vores køkkener og resten af boligen har været præget af hvidt i hvidt gennem mange år. Det ser vi nu en
naturlig modreaktion mod. Naturmaterialer giver os ro, udtrykker simple living og understøtter et
minimalistisk udtryk. Mange søger efter dybde og ro i boligen. Det bidrager træ til, og når det er bejdset,
understreges det naturlige og rå udtryk, som er eftertragtet,” siger Mette Sillesen.
Historien om klassikeren inden for køkkener, Form 1, startede i begyndelsen af 80’erne, hvor stifteren af
Multiform, Carsten Michelsen, havde en filosofi om at skabe et klassisk køkken – et køkken, der arkitektonisk
var på linje med Arne Jacobsens, Børge Mogensens og Hans Wegners moderne møbelklassikere fra 50’erne.
Resultatet af anstrengelserne i hans værksted blev Multiforms første køkkendesign: Form 1. Et enkelt og
tidløst køkken, designet og bygget til at holde hele livet.
Håndarbejde fra start til slut
”Arbejdet med at bejdse et køkken er håndarbejde, lige som alt andet ved et Multiform køkken. Vi har dygtige
specialister og håndværkere, som har brugt år på at blive trænede i at bejdse og håndlakere låger. Til sidst
får lågen en klar lak, så den er modstandsdygtig over for ridser fra fx bæltespænder eller nøgler. Resultatet
er en overflade, som tåler hverdagens brug i generationer,” siger Morten Lerke.
Multiform oplever, at mange kunder ønsker et køkken, hvor forskellige materialer, farver og træsorter
supplerer hinanden. Det kan fx være kombinationen mellem en hvid højskabsvæg og en køkkenø i sort eg
eller et pocket-door skab (Red.: et skab, hvor lågerne glider ned langs skabets sider, når det står åbent) med
indvendig finer, der bliver bejdset i en matchende farve eller en kontrastfarve, der skaber overraskelse i
indretningen.
”Udgangspunktet for os er altid det bedste håndværk og et sortiment uden kompromis. Det giver mange
muligheder, fx at få bejdset skabe indvendigt frem for, at de er hvide. Bejdsen kan fremhæve flere eller få
elementer i køkkenet på en meget elegant måde. Vi tror på, at bejdsning er et gammelt håndværk, som er
kommet for at blive,” siger Per Larsen.
Fakta om Multiform
• Multiform laver snedkerkøkkener og har gjort det siden 1982, da den daværende stifter, Carsten
Michelsen, satte sig for at udvikle køkkenet, så det blev en bedre arbejdsplads. Siden 1984 er alle
Multiforms køkkener blevet lavet i Kibæk.
• Stifteren havde en vision om at designe en køkkenklassiker, der på lige fod med 1950’ernes danske
møbeldesignere kunne skabe klassikere, der lever på tværs af generationer. Den vision lever stadig.
Stifteren blev engang spurgt, hvad hans ønske var for produktet, og han svarede: ”At fremtidens
arkæologer vil finde rester af et Multiform-køkken i en køkkenmødding”.
• Virksomheden har 47 medarbejdere og butikker i 6 lande.
• Alle køkkener er skræddersyet til den enkelte kunde.
• Multiform er i dag ejet af Ballingslöv-koncernen – filosofien bag er uforandret.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Per Larsen og Morten Lerke, indehavere fra
Multiform i Horsens, Feinhaus, mail: pl@feinhaus.dk, tlf.: 75 62 00 80.
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