Hjemmets
hovedbanegård
Det er hér man etablerer hjemmets stil – gangen, hallen,
bryggerset, eller hvilket rum man nu i det daglige bruger
til at komme ind i huset, smide skoene og hænge tøjet, og
hvor børnene stiller deres tasker. Laila Hansen kalder det
’husets hovedbanegård’, og hun har stor erfaring med at
give dette indgangsparti stil og god smag, så gæster – og
en selv – bliver taget god imod.

Fra Picasso til Marvel Comics
Spændvidden i billedudvalget hos LAILA HANSEN INTERIEUR er et godt udtryk for,
hvad man får her: En individuel rådgivning uden fine fornemmelser, uden kendte designernavne
(og tilhørende skyhøje priser), men til gengæld med personlig smag og sans for det enkelte hjem.

udskifte, f.eks. at give det en ny farve - og
den helt rigtige.

Af Steen Blendstrup

LAILA HANSEN INTERIEUR

- Det er ikke svært at finde den rigtige farve,
men jeg stopper ikke, før jeg finder den helt
rigtige, siger hun. – Jeg sælger en ydelse.
Når jeg rådgiver en kunde, handler det først
og fremmest om kundens hjem – ikke om,
at jeg skal have solgt et møbel. Jeg er ikke
kendt for at tale kunden efter munden. Jeg
siger, hvad jeg mener.
år jeg kommer ud til
kunderne, er det sjældent
det, de tror, der er problemet, der rent faktisk skal
justeres, men noget helt
andet, siger Laila Hansen. – Med mindre de
ikke har en sofa, så er det ikke nødvendigvis
en ny sofa, de har brug for, men en lænestol,
en puf eller en ny farve på væggene. Det kan
lige så godt være omgivelserne, der er problemet, som sofaen. Så rykker vi rundt på
tingene, finder nyt betræk eller opgraderer
på anden måde.

N

Kvalitet der holder
For der skal ikke være tvivl om, at Laila Hansen holder af kvalitet. Polstermøbler skal
kunne holde og være værd at ombetrække.
Der går hun ikke på kompromis. Har kunden et kvalitetsmøbel, så giver det for Laila
mere mening, at opgradere dette frem for at

Jagtvej 202, 2100 København Ø
Tlf. 40 59 22 51
www.lailahanseninterieur.com

Personlig rådgivning
Netop derfor får Laila Hansen tit et meget
ærligt og personligt forhold til sine kunder.
Tit kommer hun til at følge en families liv;
med indretning rum efter rum, i forbindelse
med flytninger – og ofte som rådgiver for
familiens børn, når de flytter hjemmefra.
Møbler og andet interiør hos Laila Hansen er ganske vist godt design, men ikke
af ’brandede’ designere, så her kan man
prismæssigt være med. Og måske er det
gardiner, en ny lampe eller nogle billeder på
væggen, der skal til – hvilket bringer os tilbage til Picasso og Marvels Wolverine.

Drengeværelset eller …
- Jeg havde egentlig drengeværelser i
tankerne, fortæller Laila. – Men tegneseriemotiverne kan også være et frækt indslag
i et voksent interiør – måske ikke i stuen,
men så i køkkenet eller i hallen/gangen.
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