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Udsmyk stuen med en

radiatorskjuler
Hvorfor finde sig i grimme radiatorer, når de kan
gemmes i smukke, håndbyggede møbler, der giver
hjemmet en ny dimension.

D

et er de færreste radiatorer, som gør noget
synderligt godt for hjemmets visuelle
æstetik, tværtimod kan de hvide metalbokse nemt irritere øjet. Men med en radiatorskjuler bliver det knap så kønne apparat gemt af
vejen i et elegant møbel, som passer ind i hjemmets eksisterende rammer.
I dag lever Georg Boas af udelukkende at sælge
radiatorskjulere gennem sit firma Radiatorskjuler.
dk og har gjort det siden 2002.

Tilpasses til omgivelserne

For ham er den personlige kontakt til kunden det
vigtigste, og han udfører selv det komplette stykke
arbejde fra den første opmåling over produktionen på eget værksted til den endelige montering.
”Jeg sætter en stor ære i mit arbejde. Det er utroligt vigtigt for mig, at folk får en rigtig god oplevelse, samtidig med, at de får et smukt, håndbygget møbel ind i deres hjem,” understreger Georg
Boas, som driver virksomheden med hjælp fra sin
kone.
Netop fordi hver enkelt radiatorskjuler er håndbygget, bliver den lavet, så den passer præcis ind i
de omgivelser, den skal stå i.
”Det er vigtigt, at det ser ud som om, at huset er
født med radiatorskjuleren; at det ikke bare er noget, som er klasket på. Derfor laver jeg dem klassiske design og i en god kvalitet, så de ikke bare
skriger af masseproduktion. Desuden kigger jeg

meget på, hvordan kundernes hjem er indrettet,
og ud fra det finder jeg sammen med kunden ud
af, hvilken type der vil passe bedst ind,” fortæller
Georg Boas.

Den klassiske
myte om, at
radiatorskjulere
tager varme fra
rummet, vil Georg
Boas gerne mane til
jorden. For
hvis produktet
er lavet korrekt,
vil det ikke kunne
mærkes på
varmeregningen
De fleste kan være med

Firmaet monterer og leverer over det meste af
Danmark og har da også sendt sit håndværk til
både Grønland og Færøerne. Kunderne er både
private og firmaer, fx Alexander Kølpins strand-

hoteller, Ascot og mange andre. Prisniveauet kan
justeres ved at til- eller fravælge montering og
malerarbejde, men de fleste vælger hele pakken.
Mange af Georg Boas kunder bor i København og
Nordsjælland, og gennem tiden har han navngivet sine modeller efter, hvor de blev lavet første
gang, som fx Gentofte, Jægersborg og Trørødmodellerne.

Koster ikke på varmeregningen

Den klassiske myte om, at radiatorskjulere tager
varme fra rummet, vil Georg Boas gerne mane til
jorden. For hvis produktet er lavet korrekt med
ordentligt luftindtag, vil det ikke kunne mærkes
på varmeregningen. Skulle termostaterne være af
ældre dato, anbefales det dog at udskifte dem til
nye med en ekstern føler.
”Det er nok en af de sværeste ting at overbevise
folk om, for mange hænger fast i myten, men gennem de seneste år har jeg bevist, at det ikke behøver være sådan,” fastslår Georg Boas.
Fordi hver enkelt radiatorskjuler er håndlavet,
findes ingen listepriser. Men vil man have en idé
om, hvad det vil koste i ens eget hjem, har Georg
Boas en “Pris udregner” på sit website, der giver
en indikation af prisen afhængig af størrelse og
materialevalg.
Find beregneren og se mere om de mange muligheder på www.radiatorskjuler.dk.
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