Daglig leder Linn Reitan

Endelig noe gjennomført til barnerommet

D

et finnes noe i flere ulike butikker å velge mellom av ulikt interiør og tilbehør til barnerommet, men ikke mye og
ikke alt på ett sted…helt frem til september 2008. Fra da av kan alle barnerom på Haugalandet bli stilfulle, trendy
og gjennomførte med interiør som står i stil fra begynnelse til slutt. Uansett om det er til den lille prinsessen eller
sjørøveren sitt rom som skal innredes.
Tekst: Laila Stokknes

I september 2008 åpnet Linn Reitan dørene opp til KidsRoom
på Solvang, en knallstilig og gjennomført interiør- og
tilbehørsbutikk til både pikeværelset og gutterommet. Nå finner
du alt på ett sted til de minste og mellomste sine rom,- deilig!
Alt på ett sted
Kids Room har mye å tilby barn i alderen fra 0 og opp til 6 år,
og det kommer også inn en ny serie med ulike interiørartikler
til barn helt opp til 11 år. Butikken er oversiktlig, ryddig og lett
å finne frem i. Og du finner både bokhyller og senger, stoler
og bord, leker og pyntegjenstander som gjør barnerommet
fullkomment gjennomført. Kids Room har hele 27 ulike
leverandører som gjør at du som kunde også får et vidt spekter
å velge i.
Liten og koselig filmkrok
Inne i en liten og koselig ”hule” har Kids Room innredet en
liten filmkrok til barna der de kan sitte og se på film mens
pappaen og mammaen tusler rundt og gjør innkjøp i fred og
ro…trodde jeg. Det er i grunnen også det som er meningen,
men hvordan kan et barn klare å sitte i ro å se film når det er så
mye spennende i butikken? Selv hadde undertegnede med seg
tre jenter til butikken, og dem fant jeg igjen under
et bord, der de lå og spilte fingerfotballspill
på en snedig puff og storkoste seg.
Trelekenes sjarm
Kids Room har mange ulike senger å
velge i, alt fra racerbil, til to- etasjers
buss, brannbil og prinsessesenger.
Alle sengene er laget i tre og er
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både solide og robuste, og ikke minst utrolig sjarmerende. Til
de ulike sengene finnes det også ulikt tilbehør som bokhyller,
stoler og bord. Den lille brannmannen som får en brannbilseng
trenger nok ikke vente så veldig lenge før det dukker opp både
bord og stol som passer til sengen.
Treleker er heller ikke gått av moten, og her har de et variert
utvalg innen treleker. Alt fra klosser til verktøybenk, og
dukkehus med sin egen sjarm. Treleker er også veldig holdbare
leker, de tåler både en og tre støyter uten at de må byttes ut på
grunn av skade.
Behagelige Uni- x
Det finnes litt mer enn bare interiør og leker på Kids Room, de
fører også det tøffe, svenske merket Moon Kids. Det er klær
som er 70- talls inspirert og passer like godt til jenter som til
gutter. Tøyet er så behagelig å ha på seg at barna lengter etter
det når det er i vask.
Innrede barnerommet
Kanskje trenger du hjelp, råd eller tips til hvordan du skal
innrede barnerommet. Linn Reitan har jobbet blant annet med
butikkinnreding og dekoratør i 10 år, og har derfor en lang og
god erfaring innen interiør. Hun kommer gjerne hjem til dere
for å hjelpe til med innredningen av barnerommet slik at det
får en gjennomført stil og en siste finish. Kids Room er et lite
skattekammer for både de minste og de aller største.

Vi har stort utvalg innen:
Barneinteriør
Småmøbler
Bilsenger
Gåbiler
Treleker
Dekor
til innredning av barnerommet.
Se vårt utvalg i nettbutikken...
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