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Stil



HITTA HEM MED STIL.



3

 

Vi vill att vägen till ditt nya hem ska bli så enkel och 
rolig som möjligt. Därför har vi på Bonava gjort en del 
av grundjobbet åt dig. Med hjälp av White Arkitekter har 
vi tagit fram två noga genomtänkta grundstilar. Stilarna 
hjälper dig att skapa en harmonisk helhet, och ger dig  
en grund att utgå ifrån när du skapar ditt hem efter din 
smak och stil. 
 
De två grundstilarna heter Modern och Classic. 
Kombinera fritt från de båda stilarna om du vill. 
Oavsett vilka val du gör ingår allt du behöver för att 

skapa ett komplett hem – utan extra kostnad. Vill du 
välja andra produkter och material än de som ingår i 
grundstilarna väljer du ur våra tillval. För dessa betalar 
du extra. Mer information om våra tillval får du av din 
inredningskoordinator. 

Ta god tid på dig att bekanta dig med stilarna och alla 
möjligheter. Det är du som ska hitta hem. 

Du formulerar dagens första 
och sista tanke i sovrummet, 

du njuter av ledighet i 
vardagsrummet och du lagar 

dina favoriträtter i köket. 
Hemmet är en av de viktigaste 

platserna i våra liv. 
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Modern

Stilen Modern är noga uttänkt för att vara 
både lexibel och samtida.

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. Inspirationsmässigt 
tar stilen avstamp i det moderna arvet från 
30-talet fram till idag. Här står design och det 
industritillverkade i centrum med exakta linjer 
och grafiska kompositioner. 

Basen i Modern utgörs av renodlade ytor i 
vitt med svarta inslag och metall. Den ger dig 
alla möjligheter att låta inredningen dra åt det 
retromoderna, det högteknologiska eller vitt 
och fräscht – allt efter tycke och smak. 

Modern
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Kök
I stilen Modern har köket en grafisk bas med en ljus 
grund och starka accenter som komplement. De släta 
vita köksluckorna med rostfria handtag i stram modern 
design, bänkskivan i antracitgrå laminat med metallisk 
lyster och det stående vita blanka kaklet förstärker 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 accentfärger kan du givetvis göra 
det genom tillval. Fönsterbänkarna i polerad sten 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. 

Modern
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Badrum
Badrummet har ett genomgående grafiskt uttryck i 
mörkgrått och vitt. Golvet har mörkgråa klinkerplattor, 
och väggarna ett blankt vitt kakel. En vit kommod med 
spegelskåp skapar kontrast till det mörkgråa golvet. 
Tvättmaskin och torktumlare (A-klassade) ingår i alla 
badrum. I större lägenheter och enfamiljshus ingår även 
arbetsbänk med bänkskiva i antracitgrå laminat med 
metallisk lyster, samt väggskåp. Inred gärna med starka 
accenter för att ytterligare förstärka den grafiska helheten. 

I våra enfamiljshus är grundutförandet en stilren blandning 
av Classic och Modern, med liggande matt vitt kakel på 
väggarna och mörkgrå klinker på golvet. 

Fönsterbänkarna  
i polerad sten och 

golvet i ekparkett ger 
vardagsrummet en 

elegant och modern 
känsla. 

Modern
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Classic

Stilen Classic är en samtida lirt 
med svunna tider. 

Inspirationen kommer från äldre tiders 
hantverkstradition, fångad i en modern 
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. Classic ger 
dig en bred bas med möjligheter att inreda 
personligt. Lantligt rustikt, lantligt romantiskt 
eller avskalat och renodlat? Du väljer. Förena 
det tidlösa med det samtida och låt din 
personlighet komma till uttryck på det sätt 
som passar dig. 

Classic
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Kök
I stilen Classic har köket en genomgående ljus bas med 
enhetliga färger och naturliga accenter som komplement. 
Lackad 3-stavs ekparkett på golvet möter en varm vit 
väggkulör. De vita ramluckorna harmonierar både med 
bänkskivan i vit furulaminat och det liggande, matta vita 
kaklet. De runda knopparna och handtagen i klassisk 
design förstärker stilens uttryck. Den rostfria diskbänken 
har engreppsblandare 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
Lackad ekparkett och fönsterbänkar i polerad sten ger 
vardags rummet en känsla av hög kvalitet, utan att tappa  
den varma prägeln. Välj själv om du vill ha en genom-
gående vit väggkulör, eller om du som tillval vill sätta din 
personliga prägel på rummet med färg. Arkitekternas 
rekommenderade tillval går i en varm blågrön 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. 

Classic
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Badrum
Badrummet har en genomgående mjuk och neutral 
inredning. Ljust beige klinkers på golvet möter möter 
ett stående matt vitt kakel på väggarna. Till den vita 
kommoden hör ett praktiskt spegelskåp. Tvättmaskin 
och torktumlare (A-klassade) ingår i alla badrum. I större 
lägenheter och småhus ingår även arbetsbänk med 
bänkskiva i vit furulaminat samt väggskåp. Inred gärna 
med ljusa, naturliga accenter för att förstärka det klassiska 
uttrycket. 
  
I våra enfamiljshus är grundutförandet en stilren blandning 
av Classic och Modern, med liggande matt vitt kakel på 
väggarna och mörkgrå klinker på golvet. 

De vita ramluckorna 
harmonierar både med 

bänkskivan i vit  
furulaminat och 

det liggande,  
matta vita kaklet.

Classic





Trenderna i inredning påverkas av övriga 
trender i omvärlden. Miljö och hållbarhet är 
viktiga ledord som får stort inlytande när  

vi inreder våra hem.

En titt på trenderna
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Strävan efter hållbarhet
Vi lever i ett samhälle där vi är ständigt uppkopplade. 
Samtidigt pågår en stor makrotrend som innebär att 
koppla ner, stänga av och sträva efter att vara här och 
nu. Tekniken blir allt mer integrerad i vår vardag och när 
vi nu har börjat vänja oss vid att alltid vara uppkopplade 
börjar vi istället rensa, prioritera och välja bort. Det gäller 
även våra liv i övrigt. Trenden downsizing innebär att 
vi skalar ner jobb och materiella ting till förmån för ett 
enklare liv där upplevelser och fritid värderas allra högst. 
Vi strävar efter att leva mer ekologiskt och hållbart på 
alla fronter. Detta påverkar även inredningstrenderna. 

Sobra färgskalor och naturmaterial
Sakta men säkert förändras vårt sätt att konsumera.  
Vår längtan till naturen avspeglas i mer sobra färgskalor 
än vi sett tidigare och vi har redan börjat röra oss från  
det krispigt vita och fräscha, mot varmare och lite dovare 
färger. Vi kommer att få se mer mättade pasteller,  
och trenden med naturmaterial såsom sten, hampa, 
terrakotta och trä blir fortsatt viktiga inslag i vår 
inredning.
 

Färre saker som håller länge
Material som håller i många år och åldras vackert kommer 
att bli allt viktigare för oss. Ett exempel är skinn och läder 
som kommer synas både som enstaka detaljinslag och  
i möbelsammanhang. Där tittar vi speciellt efter second 
hand-möbler till våra visningslägenheter. Trenden är att  
vi vill ha färre saker och satsar på kvalitet och hållbarhet 
när vi köper nytt.

Så hittar du stilen 
För att hitta stilen i våra visningslägenheter börjar våra  
inredningskoordinatorer alltid med att skapa ett mood-
board. Där finns bilder för inspiration och känsla. Där  
hittar de en stil och möbler som skapar harmoni.
– Vi vill gärna visa att det går att skapa en lyxig känsla 
utan att det behöver vara dyra exklusiva möbler. Ofta 
använder vi möbler från Mio, Ikea och HM Home 
i våra visningslägenheter, säger Lina Sandgren, 
Inredningskoordinator.

Att välja en stil som känns modern vid tiden för 
inflyttningen kräver förutseende. Vi har tittat 

närmare på hur trenderna i omvärlden påverkar 
inredningen och vilka färgskalor och material 

som gäller framöver.

Tidlöshet 
ligger i tiden











När våra inredningskoordinatorer skulle 
inreda ett visningshus lät de sig inspireras 
av art déco-stilen och Miami. I den stilen 

hittar du härliga pasteller i rosa och turkos 
som sedan kryddas med mässing och 

geometriska former.

Pasteller och mässing
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Du känner igen stilen art déco på djärva val i  
både färg och form. Geometriska former som klot, 

rektanglar, sicksack-mönster är vanliga.
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Art déco är en stil som allt mer smyger sig in i våra hem. 
Tänk bortom vita väggar och minimalism – lyft istället fram 
svulstiga färger, flådiga detaljer och geometriska former så  
är du i hamn.

Pastelliga kulörer, exklusiva stenmaterial och mässing ser  
vi ofta i art déco-inspirerade hem i Miami.

Slog igenom på 20-talet
Stilen har sitt ursprung i en fransk designutställning 1925 
på Le Musee des Arts Decoratifs, Museet för dekorativ konst. 
Stilen kom under 20- och 30-talen att utöva inflytande på 
allt från byggnader, möbler, smycken, mode, och bilar till 
vardagsföremål som radioapparater och dammsugare. 

Modernt och geometriskt
Art déco lånar intryck från mängder av andra stilar. Här syns 
inslag av kubismen, motiv från orienten, Egypten, antika 
Grekland och Rom. Starka kontrastrika färger, symmetri 
och geometriska former med klot och polygoner är tydliga 
kännetecken liksom ett omfamnande av den moderna 
teknologin. Moderna material som aluminium, rostfritt stål, 
bakelit, krom och plast är vanliga.

Stilen gjorde starkt intryck på amerikanska arkitekter och 
hade stort inflytande på amerikansk design under åren 
1925–1941. Art déco har en speciell koppling till Miami. 
Efter att strandbebyggelsen i South Beach sopats bort av 
en orkan på 20-talet byggdes de nya husen som små strama 
betonglådor i art déco-stil som nu blivit ett signum för 
staden.
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Textilier i sammet förmedlar 
värme och ger en känsla av 

lyx och exklusivitet.



28 Modern High tech
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Låt stilen följa med in i barnens rum. Här har vi 
plockat in rosa som en framträdande färg och 
geometriska former bidrar till stilkänslan. 

I taket hänger klotformade pom-pom-bollar och 
sänggaveln pryds av en ljusslinga med ljusbollar.

Tapeten lyfter rummet genom en konsekvent 
tanke där färgerna från tapeten går igen i 
möblerna och skapar en harmonisk helhet. 
Tapeten kommer från Boråstapeter,  
Wonderland – Mårdgömma av Hanna Werning, 
nummer 1471.

I barnrummet ser vi 
geometriska former som 

klot i olika varianter.
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Turkos och ton i ton, tillsammans med grå färger 
ger djup och mystik i barnrummet. 

Vid mörkare färger i ett rum är många 
belysningspunkter viktiga. Allmänbelysning och 
punktbelysning förstärker djupet i rummet.

Här har vi valt en lite mörkare mönstrad tapet 
från Boråstapeter, Wonderland – Koralläng av 
Hanna Werning, nummer 1459.
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Guld och mönster ger karaktär 
åt såväl textil som porslin i 

vardagsrummet. Det kan helt 
enkelt inte bli för mycket. Runda 

klotlampor sätter pricken  
över i:et.



33Modern High tech
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Färgen från tapeten går igen  
i porslin och textilier för att skapa 
den fulländade art déco-känslan.
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Svulstigt och glammigt 
med guld, mässing 
och metaller som 
glänser omgivna av 
pastelliga färger. När 
du besöker huset ska 
känslan vara som att gå 
på upptäcksfärd i en 
godisbutik.

Den matchande tapeten 
i rosa ton är från Borås-
tapeter, kollektionen 
Linen.
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Att slå sig ned i en vinröd 
sammetssoffa är lika rätt nu 

som på 20-talet. 
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En dov rosa ton bildar ett lugn mot vilket 
de andra inredningsdetaljerna kan ta för 
sig och få liv.

Skapa en röd tråd genom att låta färger 
och metaller gå igen även i badrummet.





I Tollare har våra inredningskoordinatorer 
hämtat inspiration från bland annat 

fotografen Tove Franks bilder för att skapa 
ett visningshus att drömma sig bort i. 

Inspiration från  
fotograiets värld
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Ditt hem är din borg.  
Här har vi skapat utrymme  

för att drömma sig bort.

Maria Carlsson, Inredningskoordinator.



41

Drömlik känsla
Sovrummet har en drömlik känsla som inbjuder till ro och 
avkoppling. Möbler och tyger går i naturmaterialens tecken 
där färg och struktur kompletterar varandra. De ljusa och 
skira textilierna ger en fin kontrast till det lite kraftigare 
linnetyget. 

Hitta dina klädpärlor
I klädkammaren får de vackraste plaggen ta plats 
samtidigt som det finns utrymme för alla veckodagarnas 
klädkombinationer. Med en genomtänkt och flexibel 
förvaringsinredning blir det enklare att hålla ordning bland 
favoriterna och skapa en lugn känsla.

Återvunna material
Detaljer och material som åldrats och slitits under många år 
får en härlig patina. De berättar en historia som skapar liv 
och rörelse i behaglig kontrast mot det vita och strama.
Återvunna material ger en fin känsla av äkthet och genuinitet. 
Det går hand i hand med hela inredningsstilen som låter 
naturen vara den röda tråden genom hela huset.

Nyanser av blått
En vacker stol i trä fungerar utmärkt som sängbord. Här får 
den maffiga lampfoten tala för sig själv och stå utan skärm  
så att de olika nyanserna av blått får stå i centrum.
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Skira textilier samsas med  
lufiga material som ger kontraster 

och skapar mjukhet. 

Små drömmar – stora lekar
Barnrummet är en plats för lek, läxläsning och vila. Skira 
textilier samsas med fluffiga material som ger kontraster 
och skapar mjukhet. Allt hålls ihop av en neutral färgskala 
och material som andas värme och ger en lugn känsla.

Toner av beige
Vardagsrummet är en plats för umgänge och gemenskap.  
I den vita soffan sjunker man gärna ner med en kopp te 
bland mjuka plädar och massor av kuddar i olika toner av 
beige. Accenter i form av gröna växter hjälper till att skapa 
en hemtrevlig och levande stämning.
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Stora växter som får ta ordentligt  
med plats skapar en behaglig balans  

i rummen. 
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Gröna höjder
Genom att jobba med växter på höjden kan man både 
kompensera för låga möbler och avgränsa rum från varandra. 
Väl utvalda växter och blommor förstärker färgerna i hemmet.

Kök i dagsljus
I direkt anslutning till det ljusa vardagsrummet badar hela 
köket i dagsljus. Ett sobert kakel i naturvitt förstärker den 
luftiga känslan. Här är kaklet lagt omlott – ett smart tillval 
som ger stor effekt med små medel.

Frukost med iness
Naturmaterial i detaljerna är ett bra knep för att få in en varm 
ton i olika rum. En enkel och stilren frukostbricka i ljust trä 
är både snygg och inbjuder till lugna morgonstunder långt 
borta från stress och måsten.

Fram med belysningen
Mycket och bra belysning i alla rum gör stor skillnad för 
helhetsintrycket, speciellt under de mörka vintermånaderna. 
Mellan fem och sju olika belysningspunkter per rum är bra 
att sikta på, beroende på rummets storlek och funktion.



Så här väljer du stil

Stilarna Classic och Modern ingår redan i 
priset och innehåller allt du behöver för att 
skapa ditt drömhem. Vill du lägga till något  

har du möjlighet att göra tillval. 

Den fasta inredningen varierar från projekt till projekt och stämmer inte alltid överens med exemplen på bilderna.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar.

Nu har du fått bekanta dig med de olika 
stilarna och fått en uppfattning om deras 
möjligheter. När bygget av din nya bostad väl 
är igång bjuds du in till ett stilvalsmöte. ”Nu 
börjar det roliga” brukar våra kunder säga när 
vi träffas. Under mötet går du tillsammans med 
inredningskoordinatorn igenom hur stilvalet 
påverkar inredningen i ditt hem rum för rum. 

Under stilvalsmötet får du en tydligare 
bild av stilarna. I våra showroom  har du 
möjlighet att se och känna på material 
som kakel, klinker, golv, tapeter och färger. 

Inredningskoordinatorn finns givetvis med  
för att svara på dina frågor och ge råd. 

I detta skede kan du också göra dina tillval. 
Det är inredningsval som du betalar extra för 
och som är specifikt knutna till din bostad. 

Du har nu stajlat ditt hem genom att välja stil, 
färger och eventuella tillval. Dags att luta dig 
tillbaka medan vi skapar ditt nya hem!



NU BÖRJAR DET ROLIGA!



Hem och levande platser

Det inns ögonblick i livet man minns.  
Ett av dem är dagen då du får sätta nyckeln  
i dörren till ditt nya hem, ett hem där ingen  

annan har bott före dig.  

Under årens lopp har tusentals människor hittat sina drömhem via oss.  
Kanske är det för att vi vet att världens bästa hem inte bara handlar om vacker interiör 

eller smart arkitektur, utan lika mycket om människorna som bor där och hur de  
lever sina liv. Det är därför vi är så noga med att skapa både hem och levande platser.
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