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Antikviteter i modern miljö Karin Laserow, Britt Berg boken PDF Idé- och inspirationsboken för alla som är
intresserade av antikviteter. Hur ser man skillnad på en antik möbel och en nyproducerad? Hur värderar man

möbler, och hur kan man inreda med antika möbler i ett modernt hem?

Det finns många böcker om antikviteter men det här är en bok för den moderna läsaren som vill lära sig mer
om antikviteter för att kunna blanda gammalt och nytt i sitt eget hem. Boken ger dessutom grundläggande

kunskaper om möbelstilar som barock, rokoko, empire, gustavianskt och jugend.

Ur innehållet:
- Stilhistoria: stilar, ålder, ursprung.

- Från barock, rokoko, gustaviansk, empire, jugend men också kort om moderna designklassiker.
- Vilka antikviteter ska man satsa på?

- Spelar lagningar och färglager någon roll?
- Hur kan man avgöra kontruktion, kvalitet och hållbarhet?

- Hur kan jag blanda gammalt och nytt?

.
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