Stil
INREDNINGS- OCH INSPIRATIONSGUIDE

HITTA HEM MED STIL.
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Från lugnet i sovrummet till
det livliga köket. I ditt hem kan
du vara precis som du är – och
inreda precis som du vill. Vi har
redan gjort grundjobbet. Nu är
det din tur att skapa ett hem
helt i din stil.
Vi vill att vägen till ditt nya hem ska vara så rolig som
möjligt. Därför har vi gjort det mesta av grundjobbet
åt dig. Med hjälp av White Arkitekter har vi tagit fram
två noga genomtänkta grundstilar. Stilar som hjälper dig
att skapa en harmonisk helhet – och en grund att utgå
ifrån, när du skapar ett hem helt i din stil.

eller material som inte ingår i grundstilarna kan du göra
tillval. För dessa betalar du extra. Mer information om
våra tillval får du av din inredningskoordinator.
Bekanta dig med våra stilar i lugn och ro. Det är du
som ska hitta hem.

Våra grundstilar heter Modern och Classic – och du är
fri att kombinera stilarna som du själv vill. Oavsett vilka
val du gör ingår allt du behöver för att skapa ett komplett
hem, utan extra kostnad. Om du däremot vill ha produkter

GRUNDSTILAR 		
MODERN
CLASSIC

7
13

EN TITT PÅ TRENDERNA 17

TONER AV BEIGE

23

TRENDIG INREDNING
FÖR DEN VÅGADE

31

SÅ VÄLJER DU STIL

38

4

5

MODERN
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Modern

Modern

Modern – en flexibel och samtida stil.
Alla har sin egen tolkning av vad som
är Modernt. Dessutom är det moderna
begreppet i ständig förändring. Den är stilen
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
resten av inredningen styra åt det håll du
önskar – allt efter tycke och smak.
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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. Ekparkett på golvet och
vita väggar ger en samtida inramning till helheten.
Den rostfria diskhon har engreppsblandare och under
överskåpen är det LED-belysning. I alla kök ingår 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

Fönsterbänkarna i sten
och golvet i ekparkett
ger vardagsrummet
en elegant och
modern känsla.

Badrum
Badrummet har ett genomgående grafiskt uttryck i
mörkgrått och vitt. Golvet har mörkgråa klinkerplattor,
och väggarna ett blankt vitt kakel. Tvättmaskin och
torktumlare alternativt kombimaskin (A-klassade) ingår
i alla badrum. I större lägenheter 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.
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CLASSIC
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Classic

Classic

En samtida flirt 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.
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Classic

Kök
I stilen Classic har köket en genomgående ljus bas med
enhetliga färger och naturliga accenter som komplement.
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 diskhon 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
Ekparketten och fönsterbänkar i sten ger vardagsrummet
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 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

De vita ramluckorna
harmonierar både med
bänkskivan i vit
furulaminat och
det liggande,
matta vita kaklet.

Badrum
Badrummet har en genomgående mjuk och neutral
inredning. Ljust golvklinker möter ett stående matt
och vitt väggkakel. Till den vita kommoden hör ett
praktiskt spegelskåp. Tvättmaskin och torktumlare
alternativt kombimaskin (A-klassade) ingår i alla badrum.
I större lägenheter ingår även arbetsbänk med bänkskiva
i vit furulaminat samt väggskåp. Inred gärna med ljusa,
naturliga accenter för att förstärka det klassiska uttrycket.
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En titt på trenderna
Inredningstrender påverkas av omvärlden.
Miljö och hållbarhet är viktiga ledord när
vi inreder våra hem.

18

Tidlöshet ligger i tiden
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 samt material
som gäller framöver.

Strävan efter hållbarhet
Vi lever i ett samhälle där vi är ständigt uppkopplade.
Samtidigt pågår en stor makrotrend där vi strävar
efter att stänga ner och leva i nuet. Tekniken blir allt
mer integrerad i vår vardag och när vi nu har vant 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. Dett påverkar även
inredningstrenderna.
Sobra färgskalor och naturmaterial
Sakta men säkert förändras vårt sätt att konsumera.
Vår längtan till naturen avspeglas i mer sobra färgskalor
och vi har börjat röra oss från det krispigt vita och
fräscha, mot varmare och lite dovare färger. Vi kommer
att fortsätta se mer mättade kulörer, och trenden med
naturmaterial 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. Därför väljer vi allt mer ofta
second hand-möbler till våra visningsbostäder. Trenden är
att vi vill ha färre saker men högre kvalitet när vi köper nytt.
Så hittar du stilen
För att hitta stilen i våra visningsbostäder börjar våra
inredare alltid med att skapa ett moodboard. Där finns
bilder för inspiration och känsla. För oss är det viktigt att
kunna visa att det går att skapa en lyxig känsla utan att
använda dyra exklusiva möbler. Ofta använder vi möbler
från Mio, Ikea och HM Home i våra visningsbostäder.

Toner av beige
När byrån Loft stylade en av våra
visningsbostäder inspirerades de av
naturen, närheten till vattnet och det
stora ljusinsläppet. Stilen är skandinaviskt
avskalad, där beiga toner och ljust trä
sätter grunden – medan mörka detaljer
skapar en fin kontrast.

24

Ljuset fångar rummet och möts av varma, beiga
toner. Soffbordet är egentillverkat och går i den
skandinaviskt avskalade stilen.
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Kulörer som ligger i tiden
Grått har länge varit den främsta baskulören i våra hem,
och kommer även i framtiden att ge hemmen en trendig
och stilren känsla. Men nu har även beige smugit sig in
som baskulör. De båda kulörerna fungerar antingen var för
sig eller i samspel med varandra. Det kommer även att bli
vanligare att kombinera beigea och gråa nyanser.

Lugn och harmoni
Skapa harmoni i hemmet genom att välja lugna kulörer som
går ton i ton. Ton i ton ger ofta ett samlat intryck, men det
är viktigt att hitta rätt balans. Nyanserna får varken ligga
för nära varandra eller för långt ifrån. I den här bostaden är
det beigt och grått som är baskulörerna, vilket skapar en
klassiskt skandinavisk stil.
Om man vill skapa kontrast och dimension är nyansskillnader
och mörka kulörer väldigt effektgivande. Här har
svarta detaljer använts för att fylla just den funktionen.
Trädetaljerna med linnetextiler gör dessutom att rummet
känns levande och luftigt.
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Den diskreta och avskalade
stilen är en röd tråd genom
hela bostaden.
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Stilen följer med in till
bostadens hjärta, köket.

Kökets bänkskiva är av marmorinspirerad
kvartskomposit och skapar en hög kvalitetskänsla
och tål dagligt slitage.

Kökets ljusgråa luckor och lugna karaktär
förstärker den skandinaviska stilen. De ljusa
trädetaljerna, linnetextilierna och runda formerna
mjukar upp

Trendig inredning
för den vågade
I Eds Allé har våra inredningskoordinatorer
valt en trendig stil där starka färger är
genomgående. Grått, grönt och svart
dominerar medan material som sammet
och linne skapar dynamik.
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Ditt hem är din borg.
Här har vi skapat utrymme
för att drömma sig bort.
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Låter färgerna tala
I varje rum återspeglas känslans karaktär - kulörerna
grått, svart och grönt samspelar och mjukas upp av varma
materialval och värmande träinslag. Kulörerna kan verka
vågade men är de genomgående, så får de en maffig känsla.
Våga blanda
Skapa balans och ro genom att blanda olika material.
Sammet tillsammans med linne, stål med trä och mjuka
former tillsammans med raka former.

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.
Material som under många år har åldrats och slitits ger
rummet en härligt ålderdomlig prägel. Här finns liv och
rörelse i behaglig kontrast till det vita och strama. Det
återvunna materialet är skapar genuinitet, genom att både
bryta av och mjuka upp.
Låt växterna ta plats
Gröna växter ger en skön ombonad känsla och här har de
fått ta extra mycket plats. I en rejäl kruka, i ett ofta bortglömt
hörn, står växten i sin prakt. Stora växter som tar ordentligt
med plats skapar ofta en behaglig balans i rummet.
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Linne, sammet och bomull – här
samsas allt material.

Små drömmar – stora lekar
Barnrummet är en plats för lek, läxläsning och vila.
Här har stilen även följt med in i barnens rum. Allting hålls
samman av färgskalan – och material som andas värme och
skapar lugn.

Ombonad känsla
Att borra ner fötterna i en varm och mjuk matta, istället för
att kliva ner på ett kalt golv, ger en skön start på dagen.
Genom att använda textiler såsom mattor, gardiner, kuddar
och plädar skapar du enkelt en ombonad känsla i rummet.
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En tavelvägg kan mycket väl vara
effektfullt, men ibland är det mer stilrent
att endast ha en tavla på väggen.
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Låt växterna ta plats
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.

Detaljer i naturmaterial
Naturmaterial i detaljerna är ett bra knep för att få in en
varm ton. En enkel och stilren frukostbricka i ljust trä är både
snygg och praktisk. Oavsett vad du väljer att ställa på den.

Stilrena tavlor
Att få till en snyggt upphängd tavla kan vara en konst i sig,
men det finns många tips om hur du får till det – att hänga
den i blickfånget är ett av dem. I den här bostaden finns
endast ett fåtal tavlor, men samtliga är genomtänkta och
smart placerade. De svarta ramarna och bildens färger
plockar upp den önskade karaktären och stilen. Och kom
ihåg, många tavlor kan mycket väl vara effektfullt, men ibland
är det mer stilrent att endast hänga upp en.

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.
Nu har du fått bekanta dig med de olika
stilarna och fått en uppfattning om dina
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!

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 BÖRJAR DET ROLIGA!

Hem och levande platser

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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Det finns 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.

