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Det er ikke bare for varmens skyld at vi ska!er oss peis.  President 
Trond Ramsøskar i Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres 
landsforening, mener at peis er en del av det urnorske eller den nor-
diske kulturen.

– Fascinasjonen for levende "ammer ser vi ikke i andre land. Det 
påvirker oss, og det viser seg at en peis høyner statusen på en bolig på 
linje med en balkong. 

Han mener også at det er blitt mer in med peis på badet.
– Vi vil ha spa-kulturen inn i hjemmet, og vi er opptatt av å trives på 

badet. Da er en peis midt i blinken. En biopeis kan egne seg her, fordi 
den gir "ammer helt uten ved og pipe.

Ifølge Ramsøskar kommer ikke peisen på badet til å erstatte peisen 
i stuen og på kjøkkenet. 

– På 80-tallet ble det vanlig med peis på kjøkkenet. Da skulle vi ha 
kjøkken med stort langbord, og peisen skulle være en integrert del. Da 
minimalismen begynte å prege folks interiørvalg og kjøkken og stue 
gikk mer i ett, ble det ikke lenger så populært med kjøkkenpeis.  

Ramsøskar forteller at du sjelden ser peiser i oppganger eller inn-
gangsparti. 

– Det sier mye om rollen til peisen at vi plasserer den i oppholdsrom. 
Men vi burde kanskje nettopp plassere den i en oppgang, siden det er 
der ofte hovedkilden for varmen i en bolig ligger.

Peis i alle rom
Vi synes helt klart det er koselig med peis. Enten den 

er i stuen, på soverommet, på badet eller på kjøkkenet 
gir den oss ekstra hverdagsglede.

T E K S T  ELDRID OFTESTAD  //   F O T O  PRODUSENTENE

KJØKKENET 

Peisvarme 
til måltidene

 

Vi vil ikke lenger bare 
ha peis eller vedovn i 
stuen, men også gjerne 
på kjøkkenet, badet og 
på soverommet. Denne 
peisen, som er 
kombinert med 
kleberstein er fra 
Contura. og er plassert 
i en romslig entré.
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«Noen vil ha peis på kjøkkenet, men det er ennå 
ikke blitt så vanlig med peis på badet»

BADET

Spastemning 
med glød

SOVEROMMET

Ekstra romantikk  
-


