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HITTA HEM MED STIL
- MODERN

Alla har sin egen tolkning av vad som är modernt, och det 
moderna begreppet är i ständig förändring. Modern är därför 

anpassad för att lätt kunna ändra karaktär efter vem du är och i 
takt med tiden. Basen i Modern utgörs av renodlade ytor i

vitt, grått, trä med svarta inslag och metall. Den ger dig alla 
möjligheter att låta inredningen ta sin plats – allt efter tycke och smak.

Kök 
I stilen Modern har köket en enkel bas. De släta ljusgrå köksluckorna med rostfria 

handtag i stram modern design, bänkskivan i ek laminat det vita blanka kaklet förstär-
ker det moderna uttrycket ytterligare. Lackad ekparkett på golvet och vita väggar ger 

en samtida inramning till helheten. Den rostfria diskbänken har engreppsblandare och 
under överskåpen är det LED-belysning. I alla kök ingår vit kyl och frys, ugn, micro, 

integrerad diskmaskin och infälld häll. I mindre lägenheter är det kombinerad kyl/frys. 

Vardagsrum 
Vardagsrummet har genomgående vita väggar. Vill du bryta av med starkare accentfär-
ger kan du givetvis göra det genom tillval. Fönsterbänkarna i målad MDF och golvet i 

ekparkett ger vardagsrummet en elegant och modern känsla. Inred gärna med strama, 
raka former och starka accentfärger för att förstärka den moderna stilen. Personliga 

inredningsdetaljer som tar för sig i färg och form gör att helheten känns samtida och 
kan varieras över tid. 

Badrum 
Badrummet har ett genomgående grafiskt uttryck i mörkgrått och vitt. Golvet har 

mörkgråa klinkerplattor, och väggarna ett blankt vitt kakel med stora plattor och tunna 
fogar. En ljusgrå kommod med spegelskåp skapar kontrast till det mörkgråa golvet. 

Tvättmaskin och torktumlare (A-klassade) ingår i alla badrum. I större lägenheter ingår 
även arbetsbänk med bänkskiva i ljusgrå laminat.
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MODERN
KÖK

1. Stänkskydd
RB Blanco vit, blank glasyr, 10x30cm
Sätts i halvförband med ljusgrå fog

4. Handtag
T-grepp, rostfri
Marbodal

3. Bänkskiva
Askgrå 
Marbodal - Arkitekt plus

2. Slät köksluckslucka
Ljusgrå 
Marbodal - Arkitekt plus

1.

2.

3.

2.

4.
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MODERN
BADRUM

1. Tvättbänk
Laminatskiva, ljusgrå

2. Kakel, vägg
Spot vit blank, 25x40cm
Sätts i halvförband med ljusgrå fog

5. Handtag
T-grepp, rostfri
Marbodal

4. Kommod
Underskåp, Marbodal - Dyning
Målad ljusgrå

3. Kakel, golv
Marte Antracite, 14,7x,14,7cm 
Sätts med Antarzit fog

4.

3.

2.

5.

1.
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MODERN
GOLV, DÖRR, FÖNSTERBRÄDOR

3. Innedörr
Vitlackad slät, massiv
Swedoor - Stable
OBS - Dörrhandtag & låsbricka stämmer inte 
överrens med de på bilden.

2. Klinker, golv - hall
Marte Antracite, 30x30cm
Sätt med Antarzit fog

1. Fösterbräda
Vitmålad MDF 

1.

2.

4.3.

4. Träparket, golv - genrellt
Avanti “Erve” ek, mattlack
Kährs - 3-stav
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HITTA HEM MED STIL
- CLASSIC

Inspirationen kommer från äldre tiders hantverkstradition, 
fångad i en modern och trendig tolkning. Precis som namnet 
antyder är stilen klassisk och stilren men tack vare spåren av 

hantverk blir helheten varm och gedigen. Omsorgen i detaljerna, 
äktheten i material och de gedigna konstruktionerna bidrar till 

en känsla av hög kvalitet.

Kök 
I stilen Classic har köket släta gråa köksluckor med kromade klassiska handtag med 

svarta detaljer. Vitpigmenterad 1-stavs ekparkett på golvet möter en varm vit väggkulör. 
Bänkskivan i bianco carrera tillsamamans med biselado kakel adderar en känsla av 

hög kvalitet som förstärker stilens uttryck. Den nedsänkta diskhon har engreppsblan-
dare och under överskåpen är det LED- belysning. I alla kök ingår frostfri kyl och frys, ugn, 
micro, integrerad diskmaskin och infälld häll.  I mindre lägenheter är det kombinerad kyl/frys. 

Vardagsrum 
Vitpigmenterad 1-stavs ekparkett och fönsterbänkar i Azul Valverde sten ger vardags-
rummet en känsla av hög kvalitet, utan att tappa den varma prägeln. Välj själv om du 
vill ha en genomgående vit väggkulör, eller om du som tillval vill sätta din personliga 
prägel på rummet med färg. Arkitekternas rekommenderade tillval går i en varm ljus-
grå skala, men valet är givetvis upp till dig. Inred gärna med organiska, runda former 
för att förstärka den klassiska stilen. Accenter kan med fördel varieras efter säsong, 

eller anpassas efter rådande inredningstrender. 

Badrum 
Badrummet har en genomgående lyxig och trendig inredning. Marmorklinkers i hexa-
gonmönster på golvet möter ett klassiskt vitt kakel satt i halvförband på väggarna. Den 
ekfanerade kommoden skapar värme. I de större lägenheterna ingår även arbetsbänk 

med bänkskiva i ljusgrått.
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CASSIC
KÖK

1.

2.

3.

2. Kökslucka med ram
Marbodal - Form
Närmast NCS S 2500-N
Ljusgrå

4. Handtag
Brohult svart
Marbodal

3. Stänkskydd
Biselado Vit blank, 10x20cm
Sätts i halvförband med ljusgrå fog

1. Bänkskiva
Carrara marmor

2.

4.
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1. Kakel, vägg
Vit Fabresa, blank 15x15cm
Sätts med silvergrå fog i halvförband

2. Klinker, golv
Carrara Hexagon, 17,5x20
Sätts med Silvergrå fog

3. Bänkskiva
Laminatskiva, ljusgrå

CASSIC
BADRUM

4. Kommod & Städskåp
Underskåp, Marbodal - Dyning
Trälucka, ljus MFC

1.

3.

4.

2.

5. Handtag
Retro handtag, krom
Marbodal

5.

3.
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3. Fönsterbänk
Azul Valverde
Stonefactory

CLASSIC
GOLV, DÖRR, FÖNSTERBRÄDOR

1. Träparket, golv - genrellt
Vitpigmenterad ek
Kährs - 1-stav

2. Klinker, golv
Carrara Hexagon, 17,5x20
Sätts med Silvergrå fog

4. Innedörr
Ramdörr, vitmålad ask
Swedoor - Format, Supperior collection
OBS - Dörrhandtag & låsbricka stämmer inte överrens 
med det på bilden.

1.

2.

3. 4.
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