StoCalce Fondo
Kalkbaserad väggputs

”Evighetsbuketten mot vår råa köksvägg utgör
en ’match made in heaven’ i en gyllene och
beige himmel”, skriver bloggaren.

Rått och rofyllt
när väggputs ger
dubbel effekt
Danska bloggen Copenhagen Wilderness
inspirerar till en både stilsäker och hållbar vardag.
Kalkbaserad puts från Sto satte rätt prägel på
rummen när hemmet i Köpenhamn fick sitt
senaste lyft. Foto: Juila Cathrine Thies

Två lager vax på sovrumsväggen ger både en
spännande effekt och en skyddande yta som
passar bra för paret som valt bort sänggavel.

Bloggaren Juila Cathrine Thies är en globetrotter
som slagit sig ner i Köpenhamn och numera mest
reser i Norden, vilket hon också inspirerar andra att
göra genom sina bildreportage i bloggen Copen
hagen Wilderness.
Läsarna ser henne även som en förebild när det
gäller inredning. Stilen i lägenheten på Nørrebro är
bland annat inspirerad av New York och har mycket
personlighet med en rå, industriell minimalism som
ändå känns ombonad.
Eftersom hållbarhet är en ledstjärna i Juilas liv
väljer hon ofta kreativt återbruk när hon skapar i
hemmet. Stos motto ”Omsorgsfullt byggande”
tilltalade henne också extra mycket när det var
dags att ge lägenhetens väggar ny karaktär i
samarbete med Sto Scandinavia och Sto Danmark.
En produkt, två effekter
Efter ett besök i Stos showroom valdes naturtonen
16017 som kulör till både sovrums- och matrumsväggarna, men effekterna blev olika tack vare
skillnader i vaxappliceringen.
Väggarna putsades med kalkbaserade
StoCalce Fondo och i sovrummet användes
tekniken Oriente, där man avslutar med ett

färgat vax. Det skapar en levande och rå yta,
som samtidigt är motståndskraftig vilket passar
extra bra för paret som valt bort en skyddande
sänggavel.
– Vårt sovrum har nu allt det som jag kopplar
till att finna ro här mitt i staden. Våra vackra
Sto-väggar binder samman det hela så fint. Det är
också de som inspirerat oss att hålla sovrummet
i organiska färger, skriver Juila Cathrine Thies.
Skapar matro
Hon genomför vanligtvis de flesta renoverings
projekt själv tillsammans med sin partner, men för
att garantera absolut bästa resultat direkt anlitades
denna gång entreprenören Hansens Byggefirma.
I matrummet arbetade de med samma puts och
färgton, men genom att inte använda färgat vax i
slutbehandlingen blev ytan mer lugn och dämpad.
Både bloggaren och läsarna är mycket nöjda
med resultatet.
– Jag tycker att det ser så otroligt fint ut med
de varma trämöblerna mot matrumsväggens
organiska ”look”. Det ligger ett alldeles särskilt
lugn kring det, konstaterar Juila.

