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En passion för äkta vara genomsyrar allt vi gör. Men då och då händer det att kopian 
överträffar originalet. Fanéret i vår nya badrumsmöbel GRAND Walnot både ser 
ut som och upplevs som äkta valnöt men är skapat av något helt annat. Hur är det 
möjligt?

I samarbete med Alpi, världens främsta tillverkare av ekologiskt hållbara träkomposit-
fanér, presenterar vi GRAND Walnot – en förstklassig, svensktillverkad badrumsmöbel 
i limiterad upplaga, skapad för dig som söker det bästa inom nordisk design och 
kvalitet – och som samtidigt värnar om vår planet.

Walnot  
– annat än valnöt



Med fullständig transparens och spårbarhet i hela sin produktionskedja utgår Alpi från ekologiskt hållbara träslag såsom poppel, lind och ayous från certi-
fierade träplantager. I en process kallad ’From wood to wood’ skapas exklusiva kompositfanér i mängder av varianter och mönster till olika sammanhang. 



En valnöt i de 
   småländska skogarna

Med förkärlek för det vackra men på sina håll utrotnings-
hotade träslaget valnöt, blev det en hjärtesak för INRs
designer Henrik Gustavsson att hitta ett likvärdigt men 
hållbart alternativ till sin nya limited edition. Att han 
skulle behöva bege sig långt utanför de småländska 
skogarna för att hitta exakt rätt visste han inte.

I det långväga och osannolika mötet mellan småländsk 
hantverkstradition och italiensk innovation uppstår en 
utsökt vacker fusion av nordisk och kontinental form. 
Ett utmärkt exempel på när motsatser attraherar, ett 
slags möbeldesignens yin-yang som du nu kan få njuta 
av i ditt eget privata badrum.



Planera för känsla
Matcha kalla nordiska toner och material med 
varma Walnot. Resultatet blir fulländat.



Nordisk möbeldesign med 
genomtänkta detaljer
Att vår mest genomtänkta och rymliga möbelserie har fått namnet GRAND 
är förstås ingen tillfällighet. GRAND är nordisk möbeldesign när den är som 
bäst. Unikt för just Walnot Edition är det stilrena, integrerade greppet. 

En annan detalj som tål att nämna är att kompositfanéret i GRAND Walnot 
inte gulnar på samma sätt som äkta valnöt. Lägg därtill marknadens tålig-
aste ytbehandling TX Top ExtremeTM och vi kan garantera en möbel som 
håller för hemmets tuffaste miljö i 15 år eller mer.

Bra att veta
• Bredd: 800/1000 mm, Höjd: 570 mm, Djup: 450 mm
• Fanér ALPI Xilo 2.0 Walnut Striped / Curated By Piero Lissoni
• Tvättställ i porslin och bänkskiva i kvartskomposit
• Grepplist och Organizer i valnöt (<1%)
• TX Top Extreme™ ytbehandling
• Svensktillverkad
• 15 års garanti
• För mer information och tillval, se inr.se

GRAND Walnot 80, mörk
Bänkskiva Raven Satin med tvättställ i Matte Black
28 990:- / Art. nr 226058 

GRAND Walnot 100, mörk 
Bänkskiva Raven Satin med tvättställ i Matte Black
31 990:- / Art. nr 226059

GRAND Walnot 80, ljus
Bänkskiva Plain White Satin med tvättställ i Matte White
27 990:- / Art. nr 225716  

GRAND Walnot 100, ljus 
Bänkskiva Plain White Satin med tvättställ i Matte White
30 990:- / Art. nr 225718 



GRAND Walnot 100 med tvättstället i Matte White och bänkskivan Plain White Satin. Runda av 
med spegeln LOOX 110. Handdukstorkar BOW. Högskåpen kommer från serie VISKAN.



Estetiskt

stilrent i vitt



GRAND Walnot 100 med tvättstället i Matte White och bänk-
skivan Plain White Satin. Runda av med spegeln LOOX 110.



I utförandet med bänkskivan Raven Satin och tvättställ i Matte Black får din  
möbel ett stilla och sobert uttryck som ger hela rummet ett behagligt lugn 
från morgon till kväll. Komplettera med belysning i och under kommoden.

Elegant i svart



Extrautrusta din kommod utifrån dina egna 
personliga behov. Med tillvalet Plus Ljus får du 
LED-belysning i kommodens övre låda och under 
möbeln. Snyggt och förstås väldigt praktiskt natte-
tid. Missa heller inte Plus Ström för dubbelt eluttag 
i nedre låda. Så får du full koll på sladdarna.

Bra tillval

Välj blandare, duschvägg och handdukstork 
i svart för en sammanhållen elegant känsla.

Svarta detaljer
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