


ETT NATURLIGT VAL SOM HÅLLER LÄNGRE
Vi bryr oss om materialens ursprung och strävar efter att ta tillvara dess unika egenskaper. 
Allt trä i möblerna är massivt eller fanerat, och duschväggarna är av härdat säkerhetsglas. 
Såväl möbler som duschväggar är svensktillverkade och flera av våra produkter uppfyller 
Nordens tuffaste miljöstandard Svanen.

Vi är stolta att få presentera INR – Iconic Nordic Rooms, ett nytt varumärke för 
premiuminredning med intelligent insida för nordiska badrum. Från samma
människor som länge stått bakom marknadens bästa lösningar för badrums-
möbler och duschlösningar: Aspen och INR.  
Idag betyder badrummet mer än någonsin för vår självkänsla och stil. Med nya 
Iconic Nordic Rooms erbjuder vi ett samtida nordiskt alternativ för inrednings-
intresserade med höga krav på estetik, funktion och personlig stil.  Genom att bli 
ett gemensamt varumärke förenklar vi vår affär ytterligare vilket medför en rad 
förenklingar med ökad kundnytta för dig:

ASPEN OCH INR BLIR DET NYA INR 

INNOVATION I DETALJER
Vi vill ligga i framkant genom 
innovation och smarta funktioner. 
Ett exempel är våra inbyggnads-
högtalare för trådlös musik i 
kommoden.

EN WEBB
Med nya inr.se gör vi det enklare att hitta rätt. Tillsammans med en storsatsning på digital 
marknadsföring ska nya inr.se bidra till att fler nyfikna badrumsälskare inspireras och har 
INR som preferens för sitt nästa badrum.

EN SYNKRONISERAD LEVERANS
Nu skapar vi förutsättningarna för en synkroniserad leverans, och ger på så sätt effektivare 
flöden, med mindre för dig att planera och hantera. Det här är bara en av många fördelar 
när vi går över till ett försäljningsbolag, ett affärssystem och understöd av nya digitala platt-
formar.

EN KUNDSUPPORT
Du ringer ett och samma nummer, 0200-38 40 40, för att prata möbler, dusch och övriga 
produktkategorier. Detta tillsammans med en kommande multikanalplattform ökar vi till-
gängligheten och servicegraden ytterligare.

EN ORDERBEKRÄFTELSE & EN FAKTURA
För att förenkla affären ytterligare har vi bildat ett gemensamt försäljningsbolag. Det innebär 
hälften så många bekräftelser och fakturor.  Vårt nya säljbolag är INR Försäljning Sverige AB 
med organisationsnummer 556720-5165.

LÅNGA GARANTIER
Vi lämnar fem, tio eller femton års 
garanti beroende på modell.

FÄRDIGMONTERAT
SPARAR TID
Vi förmonterar och testar alla funktioner 
på möblerna innan emballering. Dusch-
väggarna är så sammansatta som möjligt, 
för att spara tid för installatören.

SVENSKTILLVERKAT GER
SÄKRARE LEVERANSER
I våra produktionsanläggningar 
i Jönköping respektive Malmö 
tillverkar vi och packar alla våra 
badrumsmöbler och duschväggar. 



VI TÄNKER BRETT NÄR DET GÄLLER  
FÖRVARING. OCH SMALT. OCH HÖGT.
Alla projekt ser olika ut, därför finns våra  
underskåp, spegelskåp, hög- och väggskåp 
i en rad färger, höjder, bredder och djup.

SMÅ LJUSGLIMTAR I VARDAGEN
Som tillval i våra kommoder erbjuder vi finesser 
som dolda eluttag, invändig belysning, elektrisk 
push-open och högtalare med Bluetooth.

SPEGEL ELLER SPEGELSKÅP FÖR OLIKA 
BEHOV OCH STIL
Våra speglar och spegelskåp finns i fem olika 
grundmodeller som kan extrautrustas med 
extra tillval. En del av våra speglar kan även 
måttanpassas och fås med imfritt glas.

Finns i vit, antracit, ek, svart ek och i valfri NCS.

IKON 60 KOMMOD I VIT MED PORSLINSTVÄTTSTÄLL

• Svensktillverkad

• Färdigmonterad

• Svanenmärkt

• 10 års garanti

• Porslinstvättställ

• Upphängningsskenor för enkelt montage

• Fullutdragsskenor med mjukstängning

• LED-belysning



SKRÄDDARSYDD DUSCHLÖSNING 
Eftersom vi tillverkar våra duschar själva, så kan vi 
erbjuda speciallösningar i det oändliga.
Snedtak, utanpåliggande rör eller utmaningar
av annat slag är oftast inget problem för oss.

• Möjligt att limma upp duschen  
 med Borrfri

• Svensktillverkad

• Svanenmärkt

• 15 års garanti

• Underhållsfritt lyftgångjärn

BORRFRI MONTERING
Limma tryggt upp duschprofiler i aluminium när du 
vill undvika att borra och bryta tätskiktet.

LINC ANGEL DUSCHHÖRNA 
Finns i fem glastyper, tre profilfärger 
och fyra olika dörrbredder.
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