Stil
STILAR OCH PAKET FÖR HUS

bonava.se/inredning

STILAR OCH PAKET

Skapa ditt
drömhem
Välj den stil och de funktioner som bäst passar
dig och dina behov. I den här broschyren hittar
du mer information om de olika inredningsvalen
du kan göra till ditt nya hem, vad som ingår och
vad du kan lägga till. Allt du behöver veta för
att skapa en plats där du kan känna dig hemma.
Du kan läsa mer om våra olika stilkoncept
och tillvalspaket på bonava.se/inredning

Stilkoncept

I sovrummet tänker du dagens första
och sista tanke, i vardagsrummet
njuter du av din lediga tid och
i köket lagar du dina favoriträtter.
Hemmet är en av de viktigaste
platserna i våra liv.
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Stilkoncept

DESIGN OCH PROCESS

Stilkoncept
När du har skrivit under kontraktet börjar det roliga.
Nu är det dags att välja stilkoncept och fundera
på hur du vill inreda ditt nya hem. Det minimalistiska
stilkonceptet Bas ingår, men om du vill sätta en extra
personlig prägel på ditt hem har vi tagit fram
ytterligare stilkoncept att välja mellan.
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Stilkoncept

Stilkonceptet Kontrast med
de populära svarta luckorna.
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bonava.se/inredning

Design och funktionalitet

PRAKTISK STIL
Design
När du har skrivit på kontraktet börjar
det roliga. Nu är det dags att fundera
över hur du vill inreda ditt nya hem. För
att ge dig bästa möjliga start har vi valt
kvalitetsmaterial, så att du kan njuta av
ditt nya hem. Både nu och i framtiden.
Våra material som håller länge, är praktiska och, inte minst, estetiskt tilltalande. Naturliga material som trä och sten
åldras vackert och tål dagligt bruk.

finns en klar preferens för avskalade
minimalistiska kök så den personliga
stilen kan komma till uttryck med annan
inredning. Våra inredare och arkitekter
har därför tagit fram stilkoncept som är
både moderna och tidlösa.

Vi har alla olika tycke och smak, men
våra kundundersökningar visar att det

Stilkoncepten
Stilkoncepten är planerade så att alla

ytor är användbara, enkla att hålla rena
och lätta att torka av.
Därför har vi satsat på ergonomiska
lösningar, bra förvaring samt effektiv
användning av utrymmet.

Vi har också lagt vikt på hållbarhet – av Med ett kök som är lätt att städa och
flera skäl. Bland annat för att du ska ha underhålla frigörs dessutom tid för de
en hälsosam boendemiljö, men också
saker du tycker om att göra.
av omsorg för kommande generationer.
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Stilkoncept

Välj ett stilkoncept som passar dig

PERSONLIG STIL
För att sätta en personlig prägel på
ditt hem har du möjligheten att välja
mellan ett antal alternativ.

mer traditionella till det mer vågade.
Alla paket har utformats av våra
arkitekter och inredare samt baseras på
insikter om vad som är viktigt för våra
När du köper ett nytt Bonavahem ingår kunder. Vi har gjort form-, materialalltid stilkonceptet Bas. Vill du ha
och färgval som skapar en enhet i hela
större möjlighet att sätta din personliga hemmet. Dessutom har vi tittat på alla
prägel på ditt kök finns ytterligare
små detaljer, exempelvis handtag, men
stilkoncept att välja bland. Vi har
också större ytor som golv.
skapat en stor bredd i urvalet – från det
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bonava.se/inredning

Planera din inredning
med våra stilkoncept och
tillvalspaket.

Designat av våra
arkitekter och
inredare med
utgångspunkt från
vad som är mest
omtyckt av våra
kunder.

Sätt din personliga prägel
med färg.
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Stilkoncept

Att välja inredning – steg för steg
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Information

Se och känna

Gör din beställning

Besiktning

Betalning

Garanti

HUR DU GÖR DINA VAL
1. Mer information
Vi vill att det ska vara så enkelt som
möjligt att hitta en stil som passar
just dig. Du hittar mer information
om vilka alternativ som finns för ditt
nya hem här i stilbroschyren, i det
digitala inredningssystemet och på vår
hemsida bonava.se/inredning
2. Se och känna
Innan det är dags att välja stilkoncept
och tillvalspaket bjuder vi in dig till en
stilträff. Här får du svar på alla dina
frågor samtidigt som du har möjlighet
att känna på materialen. När det
sedan är dags att göra dina val bjuds
du in till öppet hus där en av våra
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inredningskoordinatorer är med och
guidar dig. Du får även inredningstips
som är anpassade till just dina behov
och din livsstil.

5. Betalning
Du betalar först i samband med att du
får tillträde till bostaden. Din faktura
kommer cirka 30 dagar före tillträdet.

3. Gör din beställning
Du gör din beställning digitalt via vårt
inredningssystem. Var noga med att
kontrollera stilkoncept och tillvalspaket. Din beställning är bindande och
kan inte ändras efter att tidsfristen för
val av inredning har löpt ut.

6. Garanti
Alla stilar och tillvalspaket som beställs
via Bonava kommer med en garanti.
Om du har en reklamation eller vill
ställa frågor är du alltid välkommen att
kontakta vår kundservice.

4. Besiktning
Innan du får tillträde till din nya bostad
sker en slutbesiktning av en opartisk
besiktningsman.

bonava.se/inredning

Det ska vara enkelt att skapa
ditt drömhem.
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Köksstilar

HJÄRTAT I HEMMET

Köksstilar
Köket är hemmets hjärta; en social plats där
vi lagar våra favoriträtter och bjuder nära och kära
på middag. I alla våra hem ingår det minimalistiska
och neutrala stilkonceptet Bas. Om du vill sätta en
extra personlig prägel på ditt kök har vi utvecklat
fyra olika stilkoncept och extra paket för dig
som behöver fler funktioner.
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Köksstilar

Oavsett vilken av våra fem köksstilar du
väljer finns det oändliga möjligheter att
sätta din personliga prägel på köket.
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bonava.se/inredning

Köket har blivit en social
yta där vi tillbringar allt
mer av vår tid.

Design och material
är av hög kvalitet för
att hålla över tid.

Ledorden har varit funktionalitet, kvalitet
och design där alla detaljer fungerar
tillsammans för att skapa en enhetlig stil.
17

Köksstilar

Bas

Bilden är en visualiseringsbild och avvikelser kan förekomma.

BAS
En minimalistisk stil som är ljus och
stilren.
Bonavas baskök är ett neutralt
baskoncept där du kan skapa ditt eget
uttryck med köksdetaljer, textilier
och inredning. Släta, mjukstängande

INGÅR
luckor med push to open-funktion på
väggskåp och rostfria profilhandtag på
lådor.
Bänkskivan av laminat är underhållsfri
och tålig. Stänkskyddet går dessutom
upp 10 cm från bänkytan.

SPECIFIKATION
•
•
•
•
•
•
•

Vita släta luckor med handtag i rostfritt stål och push to open-funktion
på väggskåp
Bänkskiva och 10 cm högt stänkskydd i stenmönstrad laminat
Vit fristående kyl, frys och diskmaskin
Glaskeramikhäll
Inbyggd fläkt
Vit ugn
Förberett för mikro

Till stilkonceptet Bas är det möjligt att välja Bas plus, Matglädje, Matglädje plus,
Rostfritt (sida 24–26) och våra inredningspaket (sida 35).
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Bonava förbehåller sig rätten att göra ändringar och reserverar sig för tryckfel. Om en produkt utgår kommer den att ersättas med en likvärdig produkt.

bonava.se/inredning

Stilkonceptet Bas – ett
neutralt baskoncept där
du kan skapa ditt eget,
personliga uttryck.
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Köksstilar

Modern

Bilden är en visualiseringsbild och avvikelser kan förekomma.

MODERN

119 900 KR

I stilkonceptet Modern möts du av
genuina material med ett modernt
uttryck. Den grå färgen i kombination
med de svarta handtagen ger köket en
modern karaktär.

Bänkskivan och stänkskyddet i vit
marmormönstrad kvartskomposit ger
köket en modern stil.
Vitvarorna är inbyggda för att smälta
in i resten av köket tillsammans med
ugnen, mikrovågsugnen och fläkten
i rostfritt.

SPECIFIKATION
•
•
•
•
•
•

Gråa släta luckor med svarta metallhandtag och push to open-funktion på
väggskåp
Bänkskiva och stänkskydd (20 cm högt) i vit marmormönstrad
kvartskomposit
Integrerad kyl, frys, och diskmaskin
Induktionshäll
Inbyggd fläkt
Rostfri ugn och mikro

Till stilkonceptet Modern är det möjligt att välja Matglädje, Matglädje plus,
Rostfritt (sida 24–25) och våra inredningspaket (sida 35).
FRITT VAL
I denna stil kan du välja mellan följande utan några extra kostnader:

Modern, ingår
Bänkskiva och stänkskydd
i marmormönstrad
kvartskomposit.
20 cm högt stänkskydd.
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Elegant, fritt val
Bänkskiva och stänkskydd
i vit mineralfärgad
kvartskomposit.
20 cm högt stänkskydd.

Kontrast, fritt val
Bänkskiva och stänkskydd
i svart stenmönstrad
kvartskomposit.
20 cm högt stänkskydd.

Bonava förbehåller sig rätten att göra ändringar och reserverar sig för tryckfel. Om en produkt utgår kommer den att ersättas med en likvärdig produkt.

bonava.se/inredning

Klassisk

Bilden är en visualiseringsbild och avvikelser kan förekomma.

KLASSISK

129 900 KR

Den klassiska stilen har en perfekt
balans mellan det förflutna, nutid och
framtid.
Köket har en hemtrevlig karaktär
som är traditionell och tidlös med en

bänkskiva i askträ som blir allt vackrare
med åren.
En väggmonterad fläkt i en design som
ger ett mjukt intryck och en integrerad
diskmaskin som smälter fint in med
resten av köket.

SPECIFIKATION
•
•
•
•
•
•

Vita ramluckor med rostfria handtag och knoppar på väggskåp
Bänkskiva i askträ med vitt kakel och fasade kanter som stänkskydd,
i halvförband
Vit fristående kyl och frys samt inbyggd diskmaskin
Induktionshäll
Synlig väggmonterad köksfläkt
Vit ugn och mikro

Till stilkonceptet Klassisk är det möjligt att välja Matglädje, Matglädje plus,
Rostfritt (sida 24–25) och våra inredningspaket (sida 35).

FRITT VAL
I denna stil kan du välja mellan följande bänkskivor utan några extra kostnader:

Klassisk, ingår
Bänkskiva i askträ.
Stänkskydd i vitt blankt
kakel med fasade kanter.
10x20 cm (i halvförband).

Modern, fritt val
Bänkskiva i marmormönstrad kvartskomposit.
Stänkskydd i vitt blankt
kakel med fasade kanter.
10x20 cm (i halvförband).

Elegant, fritt val
Bänkskiva i mineralfärgad
kvartskomposit.
Stänkskydd i vitt blankt
kakel med fasade kanter.
10x20 cm (i halvförband).

Kontrast, fritt val
Bänkskiva i svart stenmönstrad kvartskomposit.
Stänkskydd i vitt, blankt
kakel med fasade kanter.
10x20 cm (i halvförband).

Bonava förbehåller sig rätten att göra ändringar och reserverar sig för tryckfel. Om en produkt utgår kommer den att ersättas med en likvärdig produkt.
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Köksstilar

Elegant

Bilden är en visualiseringsbild och avvikelser kan förekomma.

ELEGANT

139 900 KR

Släta vita luckor med integrerade
handtag som förstärker de avskalade
och enkla linjerna i köket.
Bänkskiva och stänkskydd i varm vit
mineralmönstrad kvartskomposit som

ger köket ett elegant utseende och ett
mjukare uttryck.
Köket är utrustat med vitvaror i rostfritt
och en integrerad diskmaskin som
smälter in fint med resten av köket.

SPECIFIKATION
•
•
•
•
•
•

Vita släta luckor med integrerat handtag
Bänkskiva och stänkskydd (i full storlek) i vit mineralmönstrad
kvartskomposit
Fristående kyl och frys i rostfritt samt integrerad diskmaskin
Induktionshäll
Inbyggd fläkt
Rostfri ugn och mikro

Till stilkonceptet Elegant är det möjligt att välja Matglädje, Matglädje plus,
Rostfritt (sida 24–25) och våra inredningspaket (sida 35).

FRITT VAL
I denna stil kan du välja mellan följande utan några extra kostnader:

Elegant, ingår
Bänkskiva och stänkskydd
i mineralfärgad kvartskomposit.
Stänkskydd i full storlek.
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Modern, fritt val
Bänkskiva och stänkskydd
i marmormönstrad kvartskomposit.
Stänkskydd i full storlek.

Kontrast, fritt val
Bänkskiva och stänkskydd
i svart stenmönstrad
kvartskomposit.
Stänkskydd i full storlek.

Bonava förbehåller sig rätten att göra ändringar och reserverar sig för tryckfel. Om en produkt utgår kommer den att ersättas med en likvärdig produkt.

bonava.se/inredning

Kontrast

Bilden är en visualiseringsbild och avvikelser kan förekomma.

KONTRAST

149 900 KR

Vi ser att svarta kök blir allt mer
trendigt. Därför har vi tagit fram
stilkonceptet Kontrast som har ett mer
vågat uttryck med kontraster mellan
svart och vitt. Luckorna är svarta med
en matt, slät look och kombineras med
ett vitt, ljust kakel.

En väggmonterad fläkt med en snygg
design ingår i vårt svarta kök och
den integrerade kylen och frysen
tillsammans med rostfria vitvaror ger
köket ett modernt uttryck.

SPECIFIKATION
•
•
•
•
•
•

Svarta släta luckor med svarta handtag och push to open-funktion på
väggskåp
Bänkskiva i svart stenmönstrad kvartskomposit med vitt kakel som
stänkskydd, i rak sättning
Integrerad kyl, frys och diskmaskin
Induktionshäll
Synlig, väggmonterad fläktkåpa
Rostfri ugn och mikro

Till stilkonceptet Kontrast är det möjligt att välja Matglädje, Matglädje plus,
Rostfritt (sida 24–25) och våra inredningspaket (sida 35).
FRITT VAL
I denna stil kan du välja mellan följande bänkskivor utan några extra kostnader:

Kontrast, ingår
Bänkskiva i svart stenmönstrad kvartskomposit.
Stänkskydd i vitt, matt kakel.
7,5x15 cm (rak sättning).

Modern, fritt val
Bänkskiva i marmormönstrad kvartskomposit.
Stänkskydd i vitt, matt kakel.
7,5x15 cm (rak sättning).

Elegant, fritt val
Bänkskiva i sandfärgad
kvartskomposit. Stänkskydd
i vitt, matt kakel. 7,5x15 cm
(rak sättning).

Klassisk, fritt val
Bänkskiva i askträ.
Stänkskydd i vitt matt kakel
7,5x15 cm (rak sättning).

Bonava förbehåller sig rätten att göra ändringar och reserverar sig för tryckfel. Om en produkt utgår kommer den att ersättas med en likvärdig produkt.
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Tillvalspaket

Paketen för mer funktionalitet

MATGLÄDJE

20 900 KR

Lägg till extra funktionalitet i ditt kök
med en elegant induktionshäll i en
ramlös design. Kombizoner där två
kokzoner blir till en och är praktisk när
du använder större kokkärl.
Ugnen kommer med en självrenande
pyrolysfunktion. Den har även
automatiska tillagningsprogram.

MATGLÄDJE PLUS

Stilren induktionshäll med ramlös
design och möjligheten att
kombinera zoner för att skapa ett
extra stort utrymme för matlagning.
Boostfunktion finns för snabbare
matlagning.
Ugnen kommer med en självrenande
pyrolysfunktion och teleskopskenor.
Den har även automatiska
tillagningsprogram.

SPECIFIKATION

SPECIFIKATION

•
•

•

Induktionshäll med kombizoner
Ugn med automatiska
tillagningsprogram och
pyrolysrengöring

•

•
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25 900 KR

Induktionshäll med flexinduktion
och PerfectFry samt boostfunktion
Ugn med automatiska
tillagningsprogram och
pyrolysrengöring
Teleskopskenor i ugnen för
att underlätta hanteringen av
ugnsformar och bakplåtar

Bonava förbehåller sig rätten att göra ändringar och reserverar sig för tryckfel. Om en produkt utgår kommer den att ersättas med en likvärdig produkt.

bonava.se/inredning

Paketet för en rostfri stil

ROSTFRITT
Rostfria vitvaror ger ditt kök ett
modernt, avskalat intryck. I paketet
ingår kyl, frys, integrerad diskmaskin
samt uppgraderad ugn och häll.

34 900 KR
Den integrerade diskmaskinen är
tystgående och smälter in i köket.

SPECIFIKATION
•
•
•
•
•

Induktionshäll med kombizoner
Ugn i rostfritt med automatiska tillagningsprogram och pyrolysrengöring
Inbyggd mikrovågsugn i rostfritt
Kyl och frys i rostfritt med energiklass A++
Integrerad diskmaskin med en lucka som matchar din köksstil

Bonava förbehåller sig rätten att göra ändringar och reserverar sig för tryckfel. Om en produkt utgår kommer den att ersättas med en likvärdig produkt.
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Tillvalskoncept

Uppgraderingspaket som kan
kombineras med stilkonceptet Bas

Bilden är en visualiseringsbild och avvikelser kan förekomma.

BAS PLUS
Lägg till mer funktionalitet i stilkonceptet Bas. Induktionshällen är
energibesparande och underlättar den
dagliga matlagningen. Vit, inbyggd
ugn utrustad med stektermometer och
automatiska tillagningsprogram.

19 900 KR
Med inbyggd mikrovågsugn och en
integrerad diskmaskin som smälter fint
in i köket.

SPECIFIKATION
•
•
•
•
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Induktionshäll med ramfri design och boostfunktion
Inbyggd mikrovågsugn i vitt som är placerad i ett högskåp eller väggskåp
Vit, inbyggd ugn som är utrustad med en praktisk stektermometer och
automatiska tillagningsprogram
Integrerad diskmaskin

Bonava förbehåller sig rätten att göra ändringar och reserverar sig för tryckfel. Om en produkt utgår kommer den att ersättas med en likvärdig produkt.

bonava.se/inredning

Gör matlagningen lite roligare
med ett personligt kök.
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Badrumsstil

DÄR DAGEN BÖRJAR OCH SLUTAR

Badrumsstil
Det är i badrummet dagen tar sin början
och det är här dagen rundas av inför nattens
sömn. Därför är det viktigt att det är både
trivsamt och funktionellt.
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Badrumsstil

Bas

Bilden är en visualiseringsbild och avvikelser kan förekomma.

BAS
En klassisk men ändå modern
badrumsstil med vita kakelplattor och
mörkgrå klinker.
Tvättstället levereras med en stilren
och praktisk kommod. Spegeln på
nedre plan och spegelskåpet på övre
plan har LED-belysning.

INGÅR
Duschhörnan har två glasdörrar som lätt
kan vikas in och ge mer golvutrymme
när de inte används. Badkaret på övre
plan är i vit emaljerad yta.
Krokar, toalettpappershållare och
tvättställsblandare i krom smälter in
i badrumsstilen. Armaturerna är
energimärkta, vilket är bra för både
naturen och ekonomin.

*Vit golvsockel i samma kakelplatta
som på vägg, ungefär 10 cm hög

30

Bonava förbehåller sig rätten att göra ändringar och reserverar sig för tryckfel. Om en produkt utgår kommer den att ersättas med en likvärdig produkt.

bonava.se/inredning

Bättre tvätt och tork

TVÄTT OCH TORK PLUS

16 900 KR

Uppgradera din tvättmaskin och
torktumlare, få extra kilo i volym,
automatiska program och låg
energiförbrukning.

SPECIFIKATION
•
•
•
•

Tvättmaskin 9 kg
Självdoserande tvättmaskin som sköter allt automatiskt
Torktumlare 9 kg
Torktumlare som självrengör kondensatorn

Bonava förbehåller sig rätten att göra ändringar och reserverar sig för tryckfel. Om en produkt utgår kommer den att ersättas med en likvärdig produkt.
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Inredningspaket

DET SITTER I DETALJERNA

Inredningspaket
I hemmet sitter det i detaljerna. Vi börjar
känna oss hemma när allt har sin plats och
när den färg vi har valt pryder väggarna.
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Inredningspaket

Bas

Alla våra hem har fräscha vitmålade
väggar, vilket ger dig en neutral bas där
du sedan skapar din personliga stil.

Innerdörrar i vit, lätt konstruktion med
handtag i aluminium.

Golven har trestavig ekparkett med
matchande golvlister.

SPECIFIKATION
•
•
•
•

34

Matt, trestavig ekparkett
Eklaserade golvlister i furu
Vit 0500-N
Vit innerdörr i lätt konstruktion 0502-Y

Bonava förbehåller sig rätten att göra ändringar och reserverar sig för tryckfel. Om en produkt utgår kommer den att ersättas med en likvärdig produkt.

bonava.se/inredning

Paketen för färg, golv och dörrar

Addera det lilla extra i ditt hem med väggfärg, solida dörrar och fina golv.

Väggfärger

23 900 KR

Golv och dörrar

79 900 KR

Byt väggfärg till en av dessa tre
favoriter. Den valda kulören kommer
att finnas i hemmets alla rum där vägg
målas. Även ovan stänkskyddet
i stilkoncept Bas och Modern.

Byt ut alla basdörrar mot vita och
gedigna (0500-N) dörrar som ger en
annan känsla när du stänger dem.
Golvalternativ är vitpigmenterad ask
eller vitlaserad ekparkett. Golvlisterna
är målade i vitt 0500-N.

FÄRGALTERNATIV

GOLVALTERNATIV

Varmvit
0502-Y

Grå
1500-N

Vitpigmenterad ask

Vitlaserad ek

Beige
1502-Y

Se färgexempel för korrekt återgivning.
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Vanliga frågor

Vanliga frågor

VANLIGA FRÅGOR
Jag skulle vilja se och känna på
material och produkter, är det
möjligt?
Självklart, du är välkommen att besöka
vårt showroom. Vi kommer även att
bjuda in dig till en stilträff där du får
möjligheten att se våra material och
produkter.
Varför kan jag inte köpa separata
produkter, i stället för att beställa
hela paket?
Våra stilkoncept och tillvalspaket är
alla baserade på kundernas omdömen
och vi har märkt att det är viktigt att ni
får hjälp i valet av interiör och erbjuds
genomtänkta, färdiga lösningar när ni
köper ett nytt hem. Vi är övertygade
36

om att våra stilar och tillvalspaket
kommer att förenkla processen. Med
fasta paket kan vi tidigt i processen,
redan när du köper ditt framtida
hem från Bonava, presentera vårt
kunderbjudande med fastställda priser.

kan vi tidigt i processen presentera vårt
kunderbjudande med fastställda priser,
vilket är en stor fördel. Vi erbjuder fem
stilar i köket och många tillvalspaket,
så vi hoppas att du hittar något som du
gillar.

Kan jag blanda produkter mellan
stilkoncepten?
När du väljer Modern, Klassisk, Elegant
eller Kontrast ger vi dig möjligheten
att, utan kostnad, välja mellan de olika
stilkonceptens bänkskivor. Det går inte
att blanda några andra produkter.

Hur betalar jag för mina
uppgraderingsprodukter?
Du kommer att få en faktura från oss
30 dagar innan du flyttar in. Hela
beloppet måste betalas senast vid
inflyttningsdatumet.

Paketen är framtagna för att förenkla
tillvalsprocessen och tilltala så många
kunder som möjligt. Med fasta paket

bonava.se/inredning

Stilkonceptet Modern är en stil
som håller över tid.
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Bonava Sverige AB
Besöksadress
Lindhagensgatan 72
112 18 Stockholm
info@bonava.se
bonava.se
Tel: 08-409 544 00
Org.nr 556726-4121
VAT nr SE 556726412101
Produktion
Folket Sthlm
Tryckeri
TMG Sthlm

Bonava förbehåller sig rätten att göra ändringar i sortimentet. Om en produkt
utgår kommer den att ersättas med en likvärdig produkt. Observera att det inte
går att beställa annan inredning än den som presenteras i vårt försäljningsmaterial. Köksuppställningen i ditt nya hem anpassas efter ditt val av stilkoncept.
Det går däremot inte att förändra köksuppställningen efter personliga önskemål
eftersom detta påverkar el, VVS och byggtid. På den köksritning du får från oss
kan du se hur ditt kök kommer att se ut och vad som ingår.

Hem och levande platser
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.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar.
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Under årens lopp har tusentals människor hittat sina drömhem via oss.
Kanske är det för 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.

