”Jeg kan vælge den bedste løsning til dit hjem.”
Liebhaverboligen har talt med indehaveren, indretningskonsulenten
og navnet bag Laila Hansen Interieur.

Få styr på indretningen!
utikken på Østerbro i København er en oase fyldt med
inspiration til boligen: Et
stort udvalg af tekstiler,
gardinstoffer m.m. samt fine,
kulørte, grafiske puder, spraglede plaider og
belysning fra interessante franske og italienske producenter. Alt sammen side om side
med moderne og klassiske designermøbler,
kobberstik, kunstlitografier, tegneserieplakater og finurlige indslag til livet i boligen.
Et overdådigt udvalg af inspiration, der på
utrolig vis fungerer sammen og danner en
rød tråd – et særlig DNA, som udtrykker
idérigdommen og kreativiteten bag Laila
Hansen Interieur.

hjem, mine kunder kan leve i. Et hjem som
er deres! Det skal jo hverken være mit eller
naboens hjem – det skal være deres personlige hjem. Derfor er det vigtigt at bruge de
ting, der allerede er der. Det behøver ikke
være en stor økonomisk omvæltning. Typisk
er det blot nogle små ting, der skal til. Et
møbel, der skal males eller ombetrækkes.
Nogle få nye møbler eller et lækkert nyt
tæppe, så hele stuen bindes bedre sammen”,
siger Laila Hansen.
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Den personlige indretning

”Vi starter med to lamper,
et tæppe og en sofa”
Laila Hansen har med 25 års erfaring som
indretningskonsulent sans for både de
små og store ting i hjemmet. Fra farvesammensætninger, design, komfort og funktionalitet til de bittesmå detaljer, der løfter hele
indretningen i boligen. En individuel rådgivning baseret på ærlighed og en personlig
stil, der ganske enkelt harmonerer med
livet og aktiviteterne i boligen. ”Ja, med min
erfaring kan jeg gå direkte ind og skabe et
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”Indretningen i boligen må gerne være
tidløs, men på samme tid skal det være personligt og tilpas kreativt. En fuldendt indretning er rar og behagelig, men også vække
sanserne og nysgerrigheden. Indretningen
skal have sin egen mening!,” forklarer Laila
til Liebhaverboligen. Hendes egen holdning
og mening er ligeledes fremtrædende i
alle de projekter, hvor hun involveres som
indretningskonsulent. ”Ja, det er jo min
ekspertise folk køber, det er ikke designerens, boligmagasinets eller svigermorens.
Jeg er Danmarks bedste indretter. Punktum!
– derfor er det også bydende nødvendigt, at
jeg leverer varen, hver eneste gang, understreger Laila Hansen.
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