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Kærlighed og karriere

Hesteskind i glade
farver med zebrastriber er med til at gøre
møbler fra Tina Kihm
og Kim Lundvald til
unikke elementer i
boligindretningen.
Foto: Jens Anker
Tvedebrink

Da Tina Kihm og Kim Lundvald i 2001 mødte hinanden, valgte de ikke blot at dele
privatliv. Efter at have kendt hinanden i et halvt år, besluttede de sig for at skabe en
fælles karriere som selvstændige.
Koskind importeret fra USA var det første de begyndte at sælge. Siden kastede de
sig over design af møbler, og nu har parrets firma, Kihm Design ApS, sin egen linje
med både møbler og interiør. Tiki er navnet på serien, som mange i både Danmark

og udlandet har fået øjnene op for. Når parret ikke er på forretningsrejse, arbejder
de fra deres base i Sønder Vissing ved Skanderborg. Her designer Tina Kihm og Kim
Lundvald stole, puffer, lampeskærme, bladholdere og meget andet - hovedsageligt i
ko- og hesteskind fra Argentina.
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En designklassiker fra Argentina, Flagermusstolen, som Tina Kihm og Kim Lundvald, har givet et twist med koskind.

Par satser alt på designfirma
Tina Kihm og Kim Lundvald blev forelskede på
første date. Efter et halvt år
etablerede de eget firma.
Nu har de to københavnere bosat sig i Sønder
Vissing, hvorfra de driver
et designerfirma og er
ved at søsætte en serie af
konceptbutikker
Tekst: Dorthe Munk Nielsen
Foto: Jens Anker Tvedebrink

D

a Tina Kihm og Kim
Lundvald i 2002 besluttede
sig for at skabe deres eget
designfirma, satsede de alt.
Deres penge, deres tid og den
store kærlighed til hinanden, som
kun var et halvt år gammel.
- Hvis man vil nå sit mål, skal
man gøre tingene 100 procent. Vi
sagde vores job op, solgte alt hvad
vi ejede og realiserede derved
1,5 millioner kroner. Vi troede på
idéen, og vi troede på hinanden.
Betingelsesløst, siger Kim
Lundvald.
De to havde fået øje på hinanden på datingsiden dating.dk.
Efter første date gnistrede øjnene,
og de vidste, det skulle være dem.
De var sammen hver dag, flyttede
sammen efter tre måneder og
etablerede firma efter et halvt år.

Tina Kihm var ejendomsmægler
i København, og Kim Lundvald
var manden, der med salg og
marketing skulle sørge for Sky
Radios gennembrud i Danmark.
I dag har de to københavnere
slået sig ned i Nørre Vissing ved
Skanderborg, hvor de ud over alle
deres sprudlende idéer også har
taget sproget med. På klingende
københavnsk fortæller de fra
deres showroom på en bakketop
ved Låsbyvej deres historie. Der
er udsigt over vinterlandskabet og
til en fortælling, der førte til deres
firma Kihm Design ApS og deres
brand Tiki, som udover at være en
sammentrækning af deres navne
står for »Til innovative kreative
individer«.

Fra koskind til
møbelkollektion
Tina Kihm ville sælge kohuder.
Hun har boet i både Spanien
og USA. I Spanien lærte hun at
brygge rigtig god kaffe, og i USA
fik hun øje på kohuder. Dem skal
danskerne også have på gulvet i
deres stuer og værelser, tænkte
Tina Kihm, som har været sælger
det meste af sit 45-årige liv.
Kim Lundvald kunne også se
muligheder i kohuder, men som
marketingsmand indså han med
det samme, at man ikke kan sælge
kohuder.
- De skal hedde koskind, smiler
den 45-årige iværksætter.
Det nyforelskede par gik i
gang med at importere koskind
fra USA. Salget gik godt, og

Puffer med skind i forskellige farver og størrelser. Multifunktionel er mantraet for mange af
møbler fra Tiki. Disse puffer kan efter behov bruges som borde, stole og fodhvilere.
andre firmaer fik øjnene op for
den nye boligtrend. En priskrig
brød ud. Tina Kihm og Kim
Lundvald lod de andre kriges, og i
stedet begyndte de at udvikle nye
produkter.
Danskerne skulle have møbler:
stole, puffer, borde, fodskamler
og tilbehør, som kunne matche
koskindene. Parret kastede sig
over den klassiske Flagermusstol, som i 1938 blev designet
af tre argentinske arkitekter. I
mellemtiden var Tina Kihm og
Kim Lundvald begyndte at søge
mod Sydamerika, når de var på

forretningsrejser for at finde
skind, og nu køber de det meste
skind, hovedsageligt fra heste
og køer, i Argentina. Læder og
skind, der er spildprodukter fra
slagtning, bliver bearbejdet på
fabrikker i henholdsvis Argentinas hovedstad, Buenos Aires, og
i Polen, mens stel til stole bliver
produceret i Danmark.
Flagermusstolen fik betræk i
koskind, og den ville mange gerne
sidde i. De første møbler fra Tiki
blev solgt til Norge og Sverige, og
Ilva var en af de første butikker
i Danmark, der solgte møblerne,

som nu tæller en kollektion med
puffer, borde, fodskamler, børnemøbler og stole, som Tina Kihm og
Kim Lundvald selv har designet,
lampeskærme specielt designet
til BoConcept og blandt andet en
bænk med orange skind til HTH
Køkkener.
I dag eksporterer Kihm Design
ApS også til lande som Dubai,
Saudia Arabien, Schweiz og
Tyskland, hvor Flagermusstolen
er kommet med i et af Europas
største postordrekataloger, Heine,
som sendes ud til seks millioner
mennesker.
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Selfmade designere
med tro og tanker
Tina Kihm og Kim Lundvald har
ingen baggrund som designere.
Slet ikke. Men de har tanker og
tro.
- Vi er selfmade. Og jeg tror, det
er en fordel. Vi har ikke lært, at
der er nogle ting, man ikke gør,
eller der ikke kan lade sig gøre.
Vi finder en løsning, smiler Tina
Kihm.
Deres løsninger er så gode, at
de også opfinder ting for andre
firmaer. Danske Menu har blandt
andet lanceret en sæbeskummer,
som parret er idémænd til, og den
populære bottle hanger er også
Tina Kihms og Kim Lundvalds
værk.
På et tidspunkt brugte de tid
på både at opfinde forskellige
brugsting og designe møbler. Det
var dog frustrende for dem at gå
to veje.
- Vi havde brug for fokus. På et
tidspunkt sagde Menu til os: Gå
hjem og lav jeres møbler, og sælg
jeres idéer til os. Sådan blev det.
Nu sælger vi idéer og prototyper,
og Menus folk designer færdig til
deres produktlinjer, markedsfører
og sælger produktet, som vi får
royalties for, forklarer parret.

Eclipse stolen i rød med almindelige ben.

Konceptbutikker på
franchisebasis
En væsentlig del af deres tid
gennem de seneste syv år er gået
med at finde forhandlere til nye
produkter.
- Det tager virkelig lang tid at
få et nyt produkt ind i butikkerne.
Og det er lidt kedeligt arbejde. Jeg
er den rastløse type, der helst skal
i gang med a finde på nye ting,
smiler Tina Kihm.
I stedet for at andre forretninger sælger møbler og interiør fra
Kihm Design, vil parret opbygge
en række konceptbutikker, som
skal drives på franchisebasis.
En testbutik er allerede åbnet i
Skanderborg. Cool Cow er navnet
på forretningen, der forhandler
Kihm Designs udvalg. Testen har
vist, at det er en god idé med en
konceptbutik, men som forudset
skal den bare ligge i de store byer.
Butikken i Skanderborg lukker
inden længe, og de sidste forhandlinger om et lokale i Århus midtby
er i gang.
- I Danmark skal der også være
en butik i København. Inden for
de næste 10 år er vores mål også
at åbne butikker uden for Skandinavien. Lande som Tyskland og
England er oplagte, vurderer Kim
Lundvald.
Ikke blot møblerne kommer
rundt i verden. Det har også

Avis- og bladholder, indkøbstaske eller hundekurv, her til den vakse hund Molly.

Eclipse Trompet er navnet på denne stol, som Tina Kihm og Kim Lundvald har designet. Stolen
er med drejefod og her betrukket med argentinsk hesteskind med zebrastriber.

været en lang, spændende og
udfordrende rejse for Tina Kihm
og Kim Lundvald lige fra det
øjeblik, de så hinanden ekstra
dybt i øjnene og tog beslutningen

om at etablere eget firma til nu
at have en veldrevet virksomhed
med et brand, som mange har fået
øjnene op for.
Hele tiden, hver dag og hver

aften, har de arbejdet ud fra
devisen:
- Man skal ikke kigge ned og se,
hvor dyb afgrunden er. Man skal
se lige frem, så når man sine mål,
erfarer Kim Lundvald, som sammen med sin kæreste kan glæde
sig over, at de trods finanskrisen
endda oplever et opsving.

- Mange vil jo gerne have
designermøbler, men måske
er det svært at finde penge
lige nu. Vi har de individuelle
spændende møbler, men de er ikke
helt så dyre som de meget kendte
designermøbler, nævner parret
som en årsag til, at flere og flere
vælger møbler fra Tiki.

Puder i ko- og hesteskind.
Tasker, runde puffer og træsko med skind. Træskoene bliver
fremstillet hos BSM Production i Sinding.

