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JKE har løftet linoleum fra gulvet til lågerne 
- naturligt, holdbart og smukt 

Pressemeddelelse 30.08.2018. 

Linoleum er blevet brugt gennem generationer til gulve og bordplader. Nu er JKE Design gået skridtet videre 
og har udviklet køkkenkonceptet, JKE Linoleum, hvor linoleummet er blevet løftet op på skabslågerne.  
 
Vi skal helt tilbage til 1860, hvor englænderen Frederik Edward Walton tog patent på linoleum, da han 
forsøgte at udvikle det perfekte regntøj til de engelske fiskere. Siden har generationer brugt det stærke 
naturmateriale til især gulve, men hos JKE mente man, at linoleummet havde fortjent at komme på 
køkkenlågerne på grund af materialets gode naturlige egenskaber.  
 

 
 
Øje for det bedste, stærkeste og smukkeste fra naturen 
På JKE’s fabrik i Jerslev i Nordjylland arbejdes der hele tiden på at udvikle nye tidssvarende produkter. 
”Vores produktudviklingsafdeling fik til opgave at designe en ny serie, hvor overskriften var ’Natur og 
holdbarhed’, og her kom ideen til at inddrage linoleum. Ved at bruge et naturprodukt som linoleum rammer 
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vi direkte ned i den trend, som vi oplever for øjeblikket, hvor bæredygtighed er afgørende for rigtig mange 
forbrugere. Samtidig var det andet krav til den nye produktserie ligeså vigtig nemlig holdbarhed. Begge dele 
bliver opfyldt med linoleum, så derfor ser vi nu frem til at introducere danskerne til vores nye 
linoleumskøkkener,” siger Helle Fyllgraf, Marketingdirektør hos JKE Design. 
 
Naturligt og blødt 
Ordet linoleum kommer af latin for hør (linum) og olie (oleum), og er altså et naturmateriale. Det er lavet på 
baggrund af linolie, harpiks, kalk og kork-, sten- og træmel. Blandingen bliver holdt sammen af groft lærred 
af vævet hessian og af plantefibre fra juteplanten.  
 
Ifølge fremtidsforsker Mette Sillesen burde linoleum have en langt større plads i de danske hjem. 
”Linoleum er rart og næsten blødt at røre ved. Det understøtter manges ønske om at vælge naturlige 
materialer, så det kommer givet til at spille en større rolle i vores køkkener og øvrige boligindretning. 
Naturmaterialer giver os ro, udtrykker simple living og understøtter et minimalistisk udtryk. Det vil komme 
til at præge fremtidens hjem og dermed også fremtidens køkken,” siger fremtidsforsker Mette Sillesen. 
Hun tilføjer, at jo mere vi omgiver os med teknologi i en travl hverdag, jo mere har vi brug for sanselighed, 
natur og nærvær i vores liv. Derfor forudser Mette Sillesen, at linoleum som naturmateriale får et gyldent 
comeback i vores hjem. Hun taler om, at det vil komme til at bidrage til god karma i boligindretningen, da 
mange ønsker en mere bæredygtig livsstil. I det bæredygtige ligger ønsket om at vælge materialer, der ikke 
belaster naturen unødigt.  
 
”Vi vil gerne vise hensyn til naturen, når vi indretter vores hjem. Her passer træ og linoleum fint ind. Det er 
materialer, der giver os god samvittighed. Materialerne må gerne udstråle noget råt og simpelt i god nordisk 
stil – i stedet for alt det hvide, som har domineret køkkenerne i mange år. Vi vil i stigende grad have naturen 
og naturens farver ind i hjemmet. Det ’grounder’ os,” påpeger Mette Sillesen.     
 
JKE Linoleum med i Norges mest populære tv-program 
I samarbejde med den anerkendte norske tv-vært og indretningsdesigner Halvor Bakke har JKE designet tre 
linoleumskøkkener. Halvor Bakke er vært på et af Norges mest populære boligprogrammer, Eventyrlig 
Oppussing, hvor små forfaldne fjeldhytter forvandles til lækre boliger. Programmet kører på fjerde sæson i 
år, og JKE har sponsoreret og deltaget med køkkener i alle fire år. Det er gennem det samarbejde, at det 
nordjyske køkkenfirma har fået mulighed for et at etablere det tætte designsamarbejde med Halvor Bakke. 
Halvor Bakke kalder de nye linoleumskøkkener fra JKE for en lille revolution inden for køkkenbranchen. I JKE 
Linoleum har man skabt tre meget forskellige køkkener med linoleum, fra det helt lette lyse udtryk til det 
mere sofistikerede mørke køkken. De kan opleves i JKE’s butikker rundt i hele Norden.  
 
”Linoleum er en lille revolution i køkkenet. Det er slidstærkt og et bæredygtigt naturmateriale. Desuden er 
den matte fløjlsbløde overflade helt utrolig lækker og passer fantastisk sammen med andre materialer, som 
f.eks. eg og aluminium,” fortæller Halvor Bakke.  
 
Hans egen favorit er et køkken med koksgrå linoleum kombineret med træ af røget eg. Lågerne er JKE model 
Nordic One med Edge greb i antracit lak. Bordpladen er sort keramik med sort vask.  
 
Stor i Norden 
Samarbejdet er et skridt i retning mod at blive hele Nordens køkkenbrand. I dag har JKE 33 butikker i Norge, 
11 i Sverige og 16 i Danmark.   
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”Vi er både stolte og glade for, at Halvor Bakke har valgt os som samarbejdspartnere. Han er uden 
sammenligning Norges mest populære indretningsarkitekt for øjeblikket. Hans stil og sans for indretning er 
helt i tråd med den nordiske design linje, som vi arbejder ud fra her i JKE,” siger Helle Fyllgraf.   
Programmet Eventyrlig Oppussing er solgt til både Danmark og Sverige, og vil blive vist i begge lande. 
 
Ridsefast, lydabsorberende og miljøvenligt 
Linoleum er nemt at holde i hverdagen, så det forbliver pænt at se på. Det er et slidstærkt materiale, der er 
let at rengøre og så er det naturlig hygiejnisk. Den matte bløde overflade tåler både olieprodukter, fedtstoffer 
og traditionelle opløsningsmidler. Linoleumsfronterne har den fordel, i modsætning til en række andre 
materialer, at man ikke ser børnenes fedtfingre på lågerne, og det gælder både på de lyse og mørke farver. 
De fleste har oplevet, hvor dårlig akustikken er i især nybyggede huse. Det problem kan linoleumsfronterne 
være med til at afhjælpe, da den bløde overflade er lydabsorberende og dermed skaber en bedre akustik i 
rummet.  
 
”Fra 1. september kan man opleve vores nye linoleumskøkkener i JKE butikker rundt i hele Norden. Her kan 
man ved selvsyn se og mærke kvaliteten, og designe sit helt eget linoleumskøkken i den bedste nordiske 
design stil,” siger Helle Fyllgraf.   
 
Fakta: 
JKE Linoleum er en ny produktserie fra JKE Design 
Linoleum er bæredygtigt og sammensat udelukkende af naturlige materialer 
Lågerne kan fås i fire nuancer: Lys sand, olivengrøn, blå og koksgrå 
Den norske TV-vært Halvor Bakke har i samarbejde med JKE designet tre linoleumskøkkener   
JKE er kendt for det gode håndværk i udsøgte materialer med et stærkt nordisk design 
JKE Design ligger i Jerslev i Nordjylland, hvor de har produceret køkkener siden 1970 
JKE Design har 60 butikker i Danmark, Norge og Sverige. 
 


