
De Fyra Stilarna

INREDNINGS- OCH INSPIRATIONSGUIDE



HITTA HEM MED STIL.



Det ska vara enkelt att hitta den stil som passar just dig.
Vi har gjort form-, material- och färgval som skapar en 
enhet i hela hemmet. Välj mellan fyra olika stilar med stor 
bredd, något för alla smaker. 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. Vi har gjort 

de svåra valen för att göra det lättare för dig att hitta en 
stil som passar dig. 

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

Vi reserverar oss för produktförändringar/tryckfel osv. 

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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En titt på 
trenderna

Trenderna i inredning påverkas av övriga trender  
i omvärlden. Miljö och hållbarhet är viktiga ledord  
som får stort inflytande när vi inreder våra hem.

bonava.se

FÖR ALLA SINNEN

TIDLÖST OCH HÅLLBART
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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 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. Där tittar vi speciellt efter 
second hand-möbler till våra visningsbostäder. 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 visningsbostäder börjar våra  
inredare 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 visningsbostäder.

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
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DIN PERSONLIGA STIL

VÄLJ STILKONCEPT

Stilkoncept
När du skrivit under köpehandlingarna börjar det roliga.  

Nu är det dags att välja stilkoncept och fundera på hur du vill 
inreda ditt nya hem. Men vad ska man tänka på innan man börjar?  

Våra inredningskoordinatorer är experter på sitt område och 
hjälper dig med allt från färg och form till  

de senaste trenderna.

bonava.se
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Köket är hemmets hjärta 

FYRA STILKONCEPT

Köket har blivit en social plats där vi spenderar allt  
mer av vår tid. Det är inte bara där vi lagar och äter mat, det 
är lika mycket en plats för umgänge med familj och vänner. 

Det ställer höga krav på funktion, design och kvalitet. 

Våra experter har tagit fram ett kök – med 
tre tillhörande stilkoncept för att det ska 
vara så enkelt som möjligt för dig att hitta 
rätt. Ledorden har varit funktionalitet, 
kvalitet och design där alla detaljer fungerar 
tillsammans för att skapa en enhetlig stil.

– Köket har blivit en social yta där vi till-
bringar alltmer av vår tid. När du köper ett 
helt nytt hem som ingen annan bott i då 
förväntar du dig en hög standard och hög 
kvalitet, säger Clara Westman, ansvarig 
chef för kundinsikter på Bonava.

Helheten i köket är viktig, speciellt med de 
öppna planlösningarna, som har kommit för 
att stanna. Då är det extra viktigt att köket 
stämmer överens med resten av hemmet. 
Det ska vara modernt och luftigt och ha 
det där lilla extra som gör det personligt. 
 Design och material måste var av hög 
 kvalitet för att hålla över tid.

"Köket har blivit en  
social yta där vi tillbringar 

alltmer av vår tid."
  Clara Westman 
  ansvarig chef  
  för kundinsikter
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När du köper ett nytt Bonavahem ingår 
stilen Minimalism i ditt kök. Vill du ha större 
möjlighet att sätta din personliga prägel 
på ditt kök har du utöver Minimalism flera 
andra stilar att välja på. För alla stilar har 
vi gjort form-, material- och färgval som 
skapar en enhet i hela hemmet. Stilarna 
Tradition, Trend eller Nordisk ger dessutom 
möjlighet att byta bänkskiva, stänkskydd 
och golv. Det ger större flexibilitet och ytter-
ligare förutsättningar att skapa ett kök med 
just din livsstil. 

Våra stilkoncept är utformade för att sam-
tidigt vara moderna och hålla över tid. Våra 
inredare, arkitekter och inköpare har tittat 
på allt från små detaljer som skåphandtag 
till stora ytor som materialval i golv och färg 
på kakel och klinker.
 
– Vi har velat skapa en stor bredd i urvalet. 
På så sätt kan alla hitta sitt kök med rätt 
stil för just dem och deras livsstil, säger 
Susanne Jordfald, verksamhets utvecklare 
inredning.

Kvalitet 
Ett kök används mycket och ska hålla 
många år, därför har vi satt ribban högt när 

det gäller kvalitet. Utöver att hålla sig fint 
i många år i ditt hem, ska köket vara i bra 
skick den dag du vill sälja. Vi har därför valt 
bra material som tål att användas mycket, 
rejält och vardagligt. Naturliga och massiva 
material som trä och sten åldras väl och 
håller över tid.

Vi har också tagit stor hänsyn till hållbar-
het, av flera skäl. Dels för att du ska ha en 
sund hemmamiljö men också för att värna 
om kommande generationer. Inredningen 
uppfyller Svanens tuffa krav. 

Funktionalitet 
Alla våra stilkoncept är planerade så att alla 
ytor är användbara, enkla att hålla rena och 
lätta att torka av. Kök är till för att användas, 
det ska fungera för både stora och små 
 familjemedlemmar. Det innebär ergono-
miska lösningar, bra förvaring och effektivt 
utnyttjande av alla ytor. Med ett kök som är 
lätt att städa och underhålla frigörs dess-
utom tid för roligare saker i vardagen.

Design 
Vi har alla olika tycke och smak, men våra 
kundundersökningar visar att det finns en 
klar preferens för avskalade minimalistiska 
kök. 

– Man vill gärna ha en minimalistisk grund 
så man har möjlighet att ge uttryck för sin 
personliga stil med den övriga inredningen, 
säger Clara Westman.

Oavsett vilken av våra fyra köksstilar du 
väljer finns det oändliga möjligheter att 
sätta din personliga prägel på köket. Lägg 
till inredningsdetaljer och prydnadsföremål 
så får du ett flexibelt kök vars uttryck kan 
varieras. Du får ett kök du aldrig tröttnar på. 

"Vi har velat skapa en  
stor bredd i urvalet. På så 
sätt kan alla hitta sitt kök 
med rätt stil för just dem 

och deras livsstil.”
  Susanne Jordfald 
  verksamhetsutvecklare  
  inredning 

HITTA DIN STIL

Kök byggda på insikter 

Med insikter från tusentals kök och djupgående samtal 
med våra kunder har våra inredare och arkitekter satt ihop 

stilkoncept som både är moderna och håller över tid.
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Ett av de roligaste momenten när du skapar 
ett nytt hem är att välja din stil. Du kan välja 
mellan fyra olika stilar. Stilen Minimalism 
ingår i grundpriset.

– Redan där har du bra materialval och 
en hög standard för ett modernt och 
välutrustat hem. Men för att ge dig ytter-
ligare valmöjlighet har vi satt samman 
ytterligare tre stilkoncept att välja på mot 
en tilläggskostnad. Vi kallar dem: Tradition, 
Trend och Nordisk.

Ibland kan man behöva lite vägledning 
för att hitta sin stil, därför har du alltid en 
inredningskoordinator till din hjälp.

– Den stil du väljer avgör färger, material 
och golv i bostaden. Om du skulle gilla 
färger och material i en viss stil, men gillar 
golvet bättre i en annan då har du i flera 
av stilarna flexibiliteten att välja ett annat  
golv, bänkskiva eller stänkskydd, säger 
Elin Berglin.

Stilkväll
Startskottet går på stilkvällen. Då träffas 
du och dina blivande grannar i Bonavas 
showroom.

Där kan du klämma och känna på material-
prover och få inspiration. 
– Idag handlar inredning mycket om att 
vara personlig. Det är en blandning av 
stilar och det är nästan tabu att sätta 
en etikett på dem, men vi kan se en del 
trender som delvis går i varandra, säger 
Elin Berglin.

Inredningstrender
Miljötänkande genomsyrar många av 
inredningstrenderna med naturmaterial, 
långsiktighet och återanvändning som 
tongivande begrepp.

Hemligheten är att satsa mer på ton i ton 
med jordnära och harmoniska färger än 
med accentfärger som tidigare har tagit 
mycket plats.
 
Låt din personlighet synas genom att låta 
saker från resor, dina favoritskor och annat 
du gillar ta plats på hyllor.

Investera långsiktigt i designklassiker, 
riktiga favoriter som du behåller i många år. 

"Vår uppgift är att hjälpa 
dig att hitta din personliga 

stil som du trivs med."

Trendspaning och
konsten att hitta din stil

ELIN BERGLIN INREDNINGSKOORDINATOR
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Stilleben Designklassiker

Naturmaterial

Ton i ton
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Vi vill att det ska vara så enkelt som möjligt 
att hitta en stil som passar just dig och din 
livsstil och har därför gjort grundjobbet. Du 
har fyra väldesignade stilar att välja mellan  
i ditt kök. Här hittar du allt från det tradi-
tionella och klassiska till det mer moderna. 
Stilen Minimalism ingår utan kostnad i ditt 
kök, de tre andra stilarna kostar extra. 

Stilkväll 
I god tid innan du ska göra dina inrednings-
val bjuder vi in dig till en stilkväll. Här får 
du mer information om inredningen samt 
har möjlighet att ställa frågor och känna på 
materialen. 

Öppet hus 
När det är dags att göra dina val bjuds du in 
till öppet hus där en av våra inredningskoor-
dinatorer är med och guidar och hjälper till. 
Du får samtidigt råd och tips kring inred-
ningar som är anpassade till just dina behov 
och din livsstil. 

Förändringar i planlösningen
Det framgår i säljbroschyren du fick av 
oss om det är möjligt att göra ändringar 
i planritningen för just din bostad. Dessa 
förändringar görs mot en extra kostnad som 
ska täcka utgifter för nya ritningar, material 
och tillkommande arbete. 

Anpassad köksuppställning
Köksuppställningen i ditt nya hem anpassas 
efter ditt val av stilvalskoncept. Det går där-
emot inte att förändra köksuppställningen 
efter personliga önskemål eftersom detta 
påverkar el, VVS och byggtid.

Kontrollera din beställning
Var noga med att kontrollera din beställ-
ning. Din beställning är bind ande och 
kan inte ändras efter stopp tiden för 
 inred ningsval.

Förändringar i sortiment
Bonava reserverar sig för förändringar som 
kan ske i sortimentet. 

Om en produkt utgår kommer denna att 
ersättas med en annan likvärdig produkt. 
Observera att det inte går att beställa annan 
inredning än den som presenteras i våra 
material.

Dags för besiktning
Innan du får tillträde till din nya bostad sker 
en slutbesiktning av en opartisk besikt-
ningsman. Det är viktigt att du är med så du 
kan ge synpunkter och kan kontrollera att 
du har fått rätt stilkoncept och tillval.

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

Garanterat bra bostad
För att du ska känna dig trygg med din 
bostad och dina stilkoncept har du 5 års 
produktgaranti för flerbostadshus samt 2 år 
för enfamiljshus.

När du skrivit på köpehandlingarna till din nya bostad 
återstår den kanske mest lustfyllda delen – att välja 

stilkoncept och tillval i badrum. Vi har redan gjort de svåra 
valen och lämnar nu de roliga valen till dig. Här beskriver 

vi hur det går till, steg för steg.

23

Välj din personliga stil
– steg för steg

Stilkoncept
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STILKONCEPT

FÖR ALLA SMAKER

Fyra stilar
Det ska vara enkelt att hitta den stil som passar just dig.  

Därför har vi gjort form-, material- och färgval som skapar  
en enhet. Välj mellan fyra olika stilar med stor bredd, från det  
mer traditionella till det mer moderna, något för alla smaker.  

Vi har gjort de svåra valen för att göra det lättare  
för dig att hitta en stil som passar dig. 

bonava.se
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Fyra stilar

Bilden är endast en visualiseringsbild och mindre avvikelser kan förekomma.

27

Minimalism är ett stilrent 
kök som håller i längden, 
där du enkelt kan sätta 
din egen prägel genom 

inredningsdetaljer.

Stilen Minimalism är både avskalad och 
stil  ren med moderna släta köksluckor i vitt. 
Arbetsytan är i svart laminat med stänk-
skydd i vitt glas som är enkelt att hålla rent. 
Vitvarorna är energisnåla och golvet är i 
matt lackad ekparkett. Uttrycket är ljust, 
enkelt och skandinaviskt. Den här stilen ger 
dig en neutral bas där du sedan skapar ditt 

eget uttryck med köksutrustning, textilier 
och egna detaljer.

Stilen Minimalism ingår i ditt köp men det 
finns ytterligare tre stilkoncept: Tradition, 
Trend och Nordisk. I dessa har du dessutom 
extra flexibilitet för att ytterligare finslipa 
din egen stil. Vilken stil passar dig?

Stiltips
Med ett minimalistiskt kök kan du ta ut 
svängarna när det gäller den övriga inred-
ningen. Här kan du experimentera med färg 
och form för olika uttryck.

Minimalism
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Fyra stilar

29

Tradition

Kakelsättningen 
tillsammans med 

ramluckorna skapar en  
stil som är hemtrevlig  

och lantlig i en modern 
tappning.

Stilen Tradition är den perfekta balansen 
mellan nutid, framtid och det förflutna. 
Det här köket har en hemtrevlig stil som 
följer en klassisk tradition med moderna 
inslag. De inramade luckorna representerar, 
tillsammans med den gedigna valnötsbänk-
skivan, en klassisk stil som håller i längden, 
och känns lika rätt idag som om 10 år.
Du får modern funktionalitet i ett tidlöst 
uttryck. Kakelsättningen är gjord i halv-
förband, där varje platta förskjuts en halv 
plattlängd i sidled för varje ny rad. Det 
är en blinkning åt det lantliga och ger 

tydlig  karaktär till köket. De vita vitvarorna 
smälter in i den övriga inredningen, och en 
fristående fläktkåpa i rostfritt stål följs upp 
av handtag på lådor i samma stil. Golvet i 
mörk valnöt fångar upp färg och material 
från bänkskivan och skapar en helhet.

Stiltips
Om du vill förstärka den lantliga stilen kan 
du göra det genom att lyfta fram material 
som linne, keramik och trä. Rota fram släkt-
klenoderna och lägg till loppisfynd så är du 
hemma. Blanda nytt och nött.

Valmöjligheter
Med Tradition har du möjlighet att göra 
andra val av bänkskiva, stänkskydd och 
golv än de som ingår i stilen – utan extra 
kostnad. Bänkskivan kan du som alternativ 
få i svart, sandbeige eller marmorinspirerad 
komposit. Stänkskyddet kan du få i matt vitt 
kakel av samma platta som ingår i stilen. 
Dessutom kan du välja golv i ek, vitlaserad 
ek eller vitlaserad ask. 

Bilden är endast en visualiseringsbild och mindre avvikelser kan förekomma.
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Fyra stilar

31

Trend

I stilen Trend möts du av genuina material 
med ett naturligt och samtidigt trendigt 
uttryck. Detaljer som läder i handtagen och 
vitvaror som smälter in i designen förstärker 
det rena diskreta uttrycket. Bänkskivan i 
marmorkomposit ger ett propert uttryck 
samtidigt som den är tålig och lätt att 
hålla ren.

Stänkskyddet går upp 20 centimeter ovan 
bänkskivan, något som lättar upp och ger 

en elegant inramning. De rena linjerna följs 
upp av handtagslösa luckor på väggskåpen 
för ett avskalat och minimalistiskt uttryck. 
Ett vitlaserat askgolv harmonierar fint med 
övrig inredning och gör det lätt för dig att 
kombinera med din egen inredning.

Stiltips
Förstärk stilen med mörka trämöbler och 
accessoarer i läder, mässing och marmor.

Valmöjligheter
Med Trend har du möjlighet att göra andra 
val av bänkskiva, stänkskydd och golv än 
de som ingår i stilen – utan extra kost-
nad. Bänkskivan och stänkskyddet kan 
du som alternativ få i svart eller sand-
beige  komposit. Detta blir då i samma 
 utförande, det vill säga att bänkskivan går 
upp 20 centimeter på  väggen och utgör 
stänkskyddet. Dessutom kan du välja golv 
i ek, valnöt eller vitlaserad ek.

Luckornas grå färg 
kombinerat med 

läderhandtagen och 
marmorkompositen ger 

köket en trendig karaktär 
som ligger i tiden.

Bilden är endast en visualiseringsbild och mindre avvikelser kan förekomma.
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Fyra stilar

33

Nordisk

Den här stilen vilar mot moderna lätt-
skötta material där vi hämtat inspiration 
från nordisk natur. Färgskalan är neutral 
med genuina material och släta former. 
Inredningen är gjord för att skapa en ljus 
miljö, speciellt under den mörka årstiden, 
samtidigt som en varm känsla bibehålls. 
Boendet ska vara lättskött och ha material 
som håller i längden utan att tumma på hög 
design känsla. Vatten och sten är element 
som fått inspirera. Den lerfärgade stenkom-

positen i köket för tankarna till naturen och 
det vitlaserade ekgolvet avspeglar känslan 
du får i naturen och vid havet. Du får en 
mjuk, ljus och naturlig känsla i ett kök som är 
hållbart över tid.

Stiltips
Behåll gärna de dova varma kulörerna även 
i den lösa inredningen. Då får du en ton i 
ton-känsla som blir följsam och harmonisk. 
Som bas använder du ljusa nordiska träslag. 
Tänk enkelhet och färre komponenter.

Valmöjligheter
Med Nordisk har du möjlighet att göra 
andra val av bänkskiva, stänkskydd och 
golv än de som ingår i stilen – utan extra 
kostnad. Bänkskivan och stänkskyddet kan 
du som alternativ få i svart eller marmor-
inspirerad komposit. Dessutom kan du välja 
golv i ek, valnöt eller vitlaserad ask.

En neutral färgskala  
med genuina material 

skapar en lugn, elegant 
och harmonisk stil som 
andas nordisk enkelhet.

Bilden är endast en visualiseringsbild och mindre avvikelser kan förekomma.
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Ditt badrum

35

För visst är det härligt att stänga in sig i 
badrummet ett tag. Att släppa vardagen 
och glida ner i ett varmt bad eller ställa 
sig i en ångande dusch och bara vara. 
Ett  väl planerat och vackert inrett badrum 
 betyder mycket för hemkänslan. Vi har 
gjort 10 000-tals badrum och det är tre 
 saker som ofta står högt på önskelistan: 
att  badrummen är stilrena, att de håller 
över tid och att de ger möjlighet att 
 uttrycka din egen personlighet. Det vi  

har tagit med oss när vi har skapat bad-
rummet som ingår i ditt köp samt tillsvals-
sortimentet är att det ska leva upp till dina 
högt ställda krav oavsett vilken köksstil  
du har valt. 

Funktionella detaljer
Små detaljer kan ha stor betydelse för 
hur badrummet upplevs och fungerar i 
var dagen. Det tidlösa handfatet som ingår 
smälter in i det stilrena utrycket och ger 

gott om plats för alla hygienartiklar. Ett 
välplacerat eluttag gör att du alltid har 
tillgång till laddning.

Du har en grundstil som ingår kostnads-
fritt i våtrum. Stilen är avskalad och 
stilren med mörkgråa klinkerplattor, och 
 väggarna ett blankt vitt kakel. Till den vita 
 kommoden hör ett praktiskt spegelskåp.

Det är i badrummet dagen tar sin början med 
morgonbestyren. Det är här dagen rundas av inför nattens 

sömn. Men badrummet är så mycket mer än en snabb 
dusch och tandborstning.

Där dagen börjar och slutar 
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LYCKA I KÖKET

SMAK FÖR MAT

Tillvalspaket
Matglädje handlar om bra råvaror men också om smarta 

funktioner hos din köksutrustning. Det kan vara små detaljer 
som gör arbetet enklare och roligare men framförallt ger ett 

utmärkt resultat, varje gång. Matglädje på dina villkor!

bonava.se
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Lustfylld matglädje

ODLA DITT MATINTRESSE

För många är matlagning ett av livets stora glädjeämnen. 
Kan du längta efter att upptäcka nya smaker och testa 

nya recept att bjuda vänner och familj på? Om matlagning 
betyder mer än mat på bordet för dig, då ska du titta 

närmare på vårt Matglädjepaket.

Vi erbjuder vårt matglädjepaket för dig 
som vill uppgradera din häll och njuta av 
en praktisk självrengörande ugn.

MATGLÄDJEPAKETET 

Induktionshäll med bridgefunktion
Hällen har fyra Infinite-zoner, vilket innebär 
att varje zon anpassar sig efter storleken på 

kastrullen. Du får även en Bridge-funktion 
så att du kan sammankoppla zonerna när 
du behöver riktigt stor värmeyta. Hällen har  
en Rotary-slider för smidigare reglering  
av värmen.

Pyrolysugn
En modern pyrolytiskt självrengörande ugn 
som tar bort smuts med ett enkelt knapp-
tryck. Via en LED-display kan du ställa in 
8 värmelägen, timerfunktioner, ugnsbelys-

ning och snabbuppvärmningsläge. En stor 
fläkt ger dig jämn värme i hela ugnen och 
utdragbara teleskopskenor gör det enkelt 
att dra ut varma plåtar och galler. Erbjuds i 
rostfritt eller vitt utseende, beroende på vad 
du har valt för färg på dina övriga vitvaror.

Tillvalspaket



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.  

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.
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