
      Möjlighet att göra 
dina egna val

Mötet mellan stad och natur 
bildar den röda tråden i 
lägenhetens interiör. Detta visar 
sig i genomtänkta material- och 
kulörval som tillsammans skapar en 
harmonisk helhet.

I hallen ligger en härdig grå klinker 
som övergår i ett ljust pigmenterat 
ekgolv. Tillsammans med väggarnas 
ljusa ton bildas en lugn fond för 
egna inredningsuttryck. 

KÖK 
-Klassiskt eller urbant?

Köket är det rum där vi tillbringar 
den mesta av vår vakna tid och 
det rum där den personliga stilen 
syns mest, särskilt i en lägenhet 
med öppen planlösning. Valet av 
kök har därför en central roll för 
helhetsintrycket av din bostad. 

En viktig detalj som återfinns i 
samtliga av våra kök är bänkskiva 
och stänkskydd i samma material, 
grå natursten, ett material som 
vi även använder till samtliga 
fönsterbänkar. Detta skapar ett 
harmoniskt intryck som löper från 
kök genom hela bostaden. För att 
ge köket rena linjer och lägga fokus 
på kulörer och material integreras 
diskmaskin och köksfläkt i köksskåp. 
Kökens praktiska funktion tillvaratas 
genom fullhöga överskåp för mesta 
möjliga förvaring, ugn och mikro i 
arbetshöjd, diskho med utrymme 
för en långpanna och eluttag med 
usb-portar för enkel laddning. 

För att ge utrymme åt det 
personliga erbjuds ett val mellan 
tre kostnadsfria inredningskoncept 
för kök. Koncepten är framtagna 
för att skapa en sammanhängande 
färgskala genom hela lägenheten 
där inga val lämnats åt slumpen. 

Kökskonceptens färgsättning går i 
vit, grå eller ljusgrön ton. En lugn 
färgskala som harmoniserar väl med 
ljusa väggar, pigmenterat ekgolv 
och grå natursten. Koncepten ges 
en tydlig udd med utvalda handtag. 

Våra tre inredningskoncept för köket 
har vi döpt till; Klassisk, Modern och 
Skog; tre trygga val som ger ett 
sammanhängande helhetsintryck 
samtidigt som de låter dig välja den 
stil och det uttryck som passar just 
dig. 

BAD     
-Stilrent eller mosaik?

Även för badrum finns tre valbara 
kostnadsfria koncept, framtagna 
med samma fokus som för kök; ett 
sammanhängande och harmoniskt 
helhetsintryck. I färgskalan för 
badrum återfinns ett matt vitt kakel 
på väggar för samtliga koncept. 
Badrummen får sin karaktär 
genom olika färgställningar på 
klinker; en klassiskt grå klinker 
och två alternativ av klinker med 
betongkänsla i tonerna grå och 
beige, de sistnämnda ges ett 
förstärkt uttryck genom mönstrad 
klinker i duschhörn i matchande 

kulör. 

Badrummen kompletteras med 
handfatskommod med lådor, 
spegelskåp med förvaring samt skåp 
ovan tvättmaskin och torktumlare 
för funktionell och praktisk förvaring 
där du behöver det. 

Våra tre inredningskoncept för 
badrum har vi döpt till Balans, 
Urban och Sand; även här trygga 
val med möjlighet till personlig 
prägel.

May Mahmoud, Inredningsarkitekt
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Koncept Klassisk är det tidlösa 
valet. Neutrala luckor i vitt 
med handtag i borstad metall 
ger ett diskret uttryck och den 
avskalade stilen låter materialen 
ta plats och skapar en sömlös 
övergång mellan kök och 
vardagsrum.

Stilen kombineras gärna med 
Badkoncept Balans. 

Handtag i  
borstat rostfritt

Vitmålade 
luckor 

KONCEPT K1

KLASSISK

Bänkskiva i grå 
natursten



Modern är stilen som andas 
storstad. Det grafiska temat går 
i grått; pärlgrå luckor och grå 
natursten. För extra udd och 
kontrast följs stilen upp med ett 
handtag med läderdetalj.

Stilen kombineras gärna med 
Badkoncept Urban. 

KONCEPT K2

MODERN

Handtag   
i krom med läder 

Luckor i pärlgrått  
Bänkskiva i grå 

natursten



Skog är det lugna och 
varma valet. Konceptet tar 
sin inspiration från skogens 
grönska med luckor i ljust grönt 
och handtag med detalj av 
mörkbrunt läder.

Stilen kombineras gärna med 
Badkoncept Sand. 

Handtag   
i krom med läder

Luckor i  
Lindblomsgrönt 

KONCEPT K3

SKOG

Bänkskiva i grå 
natursten



Balans är det lågmälda valet som 
håller i längden. Tonerna går i vitt och 
grått med grå klinker, vitt matt kakel 
och vit kommod och spegelskåp.

Stilen kombineras gärna med 
Kökskoncept Klassisk. 

Vita 
luckor

KONCEPT B1

BALANS

Klinker i grått

Kakel i matt vit



Urban är det klassiska i modern 
tappning. Den gråa tonen i 
klinker har en matt och skiftande 
betongfinish som bryts av med 
en mönstrad klinker med mindre 
dimension i duschhörn. Klinkern 

kompletteras med vitt matt kakel och 
vit kommod och spegelskåp.

Stilen kombineras gärna med 
Kökskoncept Modern. 

Klinker i matt grå med 
mönstrad klinker i dusch

KONCEPT B2

URBAN

vita  
luckor

Kakel i matt vit



Kakel i matt vit

Sand släpper in sommaren i 
badrummet. Den mjuka och skiftande 
tonen hos klinkern ger värme åt 
rummet med inslag av mönstrad 
klinker med mindre dimension i 
dushhörn. Det varma konstrateras 

av vitt matt kakel på väggar och 
förstärks av kommod och spegelskåp 
i träfinish.

Stilen kombineras gärna med 
Kökskoncept Skog. 

KONCEPT B3

SAND

Klinker i matt beige med 
mönstrad klinker i dusch

Luckor i ask


