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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 plattformar.

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.

EN ÖKAD INNOVATIONSTAKT
Förenade krafter och resurser ger möjlighet till en ökad och mera kraftfull innovationstakt. 
Vår strävan ger avtryck internationellt genom vunna internationella priser, bl a vann vår nya 
handdukstork Bow det prestigefyllda Reddot Design Award 2017.
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BOW  
HANDDUKSTORK

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 badrumsmöbler och duschlös-
ningar: 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 inredningsintresserade 
med höga krav på estetik, funktion och personlig stil. Nordisk badrumsdesign på ditt sätt.
Genom att bli ett gemensamt varumärke förenklar vi vår affär ytterligare vilket medför en 
rad förenklingar med ökad kundnytta för dig:

ASPEN OCH INR ÄR ’ICONIC NORDIC ROOMS’

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 STARKARE KOMMUNIKATION
Genom att satsa på ett varumärke kan vi effektivare nå ut med vårt budskap och skapa en 
tydligare bild av vad vi vill och vad vi står för. Det gynnar inte bara oss utan även alla våra 
samarbetspartners som får en starkare position på marknaden.



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.

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

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

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

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

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



GREPPLÖST
Den stilrena grepplisten ger ett sobert intryck 
till badrummet och sparar tid vid montering.

ELUTTAG I LÅDAN
Till alla våra underskåp med lådor finns eluttag 
som tillval. För rakapparaten, fönen eller eltand-
borsten.

Finns i vit och grå

NORM

NORM

SPEGEL MED ARMATUR LED

• Svensktillverkad

• Färdigmonterad

• 10 års garanti 

• Porslinstvättställ alt.    
 Evermite

• Upphängningsskenor för  
 enkelt montage

• Mjukstängda luckor och  
 lådor

• Lådor i metall med fullt   
 utdragbara lådskenor

• Svanenmärkt

• Skåpstommar och fronter   
 lackade i vitt eller grått

• Bredd 40/50/60cm

BASIC DAWSON

TÅLIG SOM FÅ
Till Norm finns tvättställ i Evermite eller porslin. 
Evermite är formbart med millimeterprecision, 
vilket möjliggör tvättställets skarpa former. 
Ytan är reptålig, hård och slät – Evermite tål alla 
rengöringsmedel. INR lämnar 10 års garanti på 
alla badrumsmöbler och tvättställ.
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LINE   
HANDDUKSTORK

NORM 40 VIT



SPEGELSKÅP GRÅ * 

MED OVANBELYSNING LED

* NCS S 4000-N

SPEGEL MED REGLERBAR 
SIDOBELYSNING LED

NORM 60 GRÅ * 
MED LÅDOR OCH
PORSLINSTVÄTTSTÄLL

NORM 50 VIT 
MED LUCKA OCH 
TVÄTTSTÄLL EVERMITE

NORM
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B: 500mm  D: 346mm
NORM 50 finns både med lucka 
och lådor.

B: 600mm  D: 424mmB: 400mm  D: 346mm

SPEGEL MED 
ARMATUR LED

HÖGSKÅP 30

NORM 60 VIT MED   
PORSLINSTVÄTTSTÄLL

NORM 50 NORM 60NORM 40



DOLDA ELUTTAG
Som tillval i våra kommoder erbjuder vi finesser 
som dolda eluttag, invändig belysning och hög-
talare med Bluetooth.

IKON 60 VIT 

IKON

• Svensktillverkad

• Färdigmonterad

• Svanenmärkt

• 10 års garanti

• Porslinstvättställ

• Upphängningsskenor för   
 enkelt montage

• Fullutdragsskenor med   
 mjukstängning

• Vitlackerade skåpsstommar   
 och fronter

• B: 605mm  D: 424mm

IKON

SPEGEL MED INFÄLLD 
OVANBELYSNING LED

Finns i vit, grå, ek och svart ek

LÅDOR I TRÄ
2st lådinsatser och iläggsmattor ingår som 
standard. Extra lådinsatser, tandborstinsats och 
avdelare i trä finns som tillval.
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IKON 60 EK

SPEGELSKÅP EK MED 
OVANBELYSNING LED

IKON

IKON 60 GRÅ 

SPEGEL MED 
ARMATUR LED
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IKON 60 SVART EK 

SPEGEL MED REGLERBAR 
SIDOBELYSNING LED

SPEGELFÖRVARING 33



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

INNOVATION I DETALJER
SMARTA LÖSNINGAR
Vi vill ligga i framkant genom innovation och smarta funktioner. Ett exempel är våra inbyggnadshögtalare 
för trådlös musik i kommoden.

UPPHÄNGNINGSSKENOR
Upphängningsskenor till överskåp och kommoder 
för snabbt, enkelt och exakt montage.

Inbyggnadshögtalare för trådlös musik i kommoden.

INBYGGNADSHÖGTALARE

REGLERBAR SIDOBELYSNING
Justerbar vinkel upp till 90 grader. Dimra enkelt 
med touchkontroll från stämningsbelysning till 
makeupbelysning.

PRYLMAGNET
En smart prylmagnet håller saxen på plats i skåpet.
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VI TÄNKER BRETT 
NÄR DET GÄLLER 
FÖRVARING. 
OCH SMALT. 
OCH HÖGT.
Alla projekt ser olika ut, 
därför finns våra under-
skåp, spegelskåp, hög- 
och väggskåp i en rad 
färger, höjder, bredder  
och djup.

SPEGELSKÅP MED OVANBELYSNING LED

• Svensktillverkad

• Färdigmonterad

• Svanenmärkt

• 10 års garanti

• LED-belysning

• Eluttag 230V

• Prylmagnet

• Dubbelsidiga spegelluckor med mjukstängning

• Upphängningsskena för enkelt montage

• Bredd; 60/80/90/100/120/140cm

• H: 720mm  D: 146mm

SPEGEL MED REGLERBAR SIDOBELYSNING
LED-belysning upp till 90 graders vinkel.
Dimbar med steglös justering mellan varmt och kallt ljus.
Bredd: 40/50/60/80/100/120cm

SPEGEL MED ARMATUR
Överbelysning LED.
Bredd: 40/50/55/60/80/90/100/120/140cm
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TVÄTTDEL
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BÄNKSKIVA  

Finns i vit, grå, mörkgrå och mattsvart

TVÄTTDEL 150 
VÄGGSKÅP MED GRÅ LUCKOR 
MATTSVART BÄNKSKIVA
OCH STÖDGAVEL

VÄGGSKÅP
• Svensktillverkat

• Färdigmonterat

• 10 års garanti

• Exakt färgpassning med badrumsmöbler

• Svanenmärkt

• Vitlackerade skåpstommar

• Extra djupa väggskåp (390mm)

• Väggskåp bredd: 40/50/60cm

• Upphängningsskenor för enkelt montage

• Luckor med mjukstängning

• Öppna med grepplist nedtill på luckan  
 eller komplettera med samma typ av  
 handtag som badrumsmöbeln

SMARTA DETALJER
Våra väggskåp har uppdragen botten. På så sätt 
skapas en grepplist med vilken luckan enkelt 
öppnas utan handtag eller knopp. 
Funktionen skapar även ett utrymme under skåpet 
som hjälper till att dölja ev belysning och eluttag.
Önskar du ändå handtag på väggskåpen kan du 
beställa samma typ av handtag som till övriga 
badrumsmöbler.

FÄRGMATCHADE LUCKOR
Det är skillnad på vitt och vitt. Även om vita 
möbler har samma färgkod skiljer ändå nyansen 
mellan olika fabrikat. 
Därför väljer du med fördel badrumsmöbler och 
möbler till tvättdelen av samma tillverkare. 
INR färgmatchar alla produkter i vitt, ek, grått 
och svart ek.



TVÄTTDEL

1 8 1 9VÄGGSKÅP 40
B: 400mm  D: 390mm  H: 704mm

1 8VÄGGSKÅP 50
B: 500mm  D: 390mm  H: 704mm
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VÄGGSKÅP 60
B: 600mm  D: 390mm  H: 704mm

MATT SVART - infinity
NCS S9000-N

MÖRKGRÅ
NCS S6502-B

GRÅ
NCS S4500-N

VIT
NCS S0502-G50Y 

BÄNKSKIVOR
Bänkskivor av HPL (High Pressure Laminate). 
Mycket starka och formstabila skivor i fyra färger. 
Bänkskivorna kapas i exakt bredd efter beställning. 
D: 625mm  H: 30mm  B: max.2440mm

Vår mattsvarta skiva har en s k infinity-beläggning 
vilket innebär ytterligare fördelar:

• Sammetslen yta för skön känsla utan reflektioner

• Extra motståndkraftig mot fingeravtryck   
 och andra märken

• Antibakteriella egenskaper

TVÄTTDEL FRÅN INR
Kompakt, smidig och smart lösning för klädvård i badrum eller grovkök. Välj storlek, antal och   
färg på väggskåp. Komplettera ev med handtag. Välj färg och exakt bredd på bänkskiva och tillbehör.

TVÄTTDEL - ÖVRIGT

STÖDGAVEL

Vit våtrumsbeständig 
skiva i 19 mm melamin 
med ställfötter.

D: 621mm
H: 865mm

KONSOL

Konsol för öppet avslut av 
bänkskiva. Används istället för 
Stödgavel.
Storlek: 45 x 300 x 550mm

VÄGGSKÅP VIT 120 
BÄNKSKIVA GRÅ 130

VINKELJÄRN

Vinkeljärn för montering av 
bänkskiva mot vägg.
Storlek: 530 x 45 x 45mm

UPPHÄNGNINGSSKENOR
Upphängningsskenor till överskåp för snabbt, 
enkelt och exakt montage.

Systemet omfattar:

• Väggskåp med en flyttbar hylla, upphängnings- 
 skena och grepplist i luckans underkant. 
 Vitlackad stomme och färgmatchad lucka till  
 INR badrumsmöbler i vitt, grått, ek eller svart ek

• Bänkskiva av högtryckslaminat i fyra färger,  
 tillverkas med måttanpassad längd efter  
 beställning

• Konsol och vinkelbeslag för infästning av bänk-
 skiva mot vägg

• Stödgavel i extra fukttålig vit Melamin med  
 ställfötter för avslut av bänkskiva



LINC ANGEL

DUSCHA HÅLLBART
Linc är världens första och hittills enda serie 
duschväggar med Svanen-märkning. Ett extra 
grönt alternativ där alla delar kan återvinnas. 

BORRFRI MONTERING
Med LINC kan vi erbjuda Borrfri Montering.
Limma tryggt upp duschprofiler i aluminium när 
du vill undvika att borra och bryta tätskiktet.

DET FINNS EN LINC FÖR ALLA
LINC-serien ger nästan obegränsade valmöjlig-
heter, med glas i olika former och kvaliteter, och 
det patenterade lyftgångjärnet för extra smart 
funktion.

LINC ANGEL

LINE HANDDUKSTORK

• Svensktillverkad

• Svanenmärkt

• Underhållsfri

• 15 års garanti

• Vändbart patenterat   
 lyftgångjärn

• 6 mm härdat säkerhetsglas

• Grepphål som standard  
 alt Handtag

• Kan limmas på väggen  
 med Borrfri

• 70/80/90/100cm

• Klarglas / Frostat / Strimma 
 / Grått / Timeless

• Höjd: 2000mm
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LINC NIAGARA

LINC NIAGARA STRIMMA
LINC Niagara kan monteras assymetriskt. 
Prova montagemöjligheter på inr.se/duschverkstan
700, 800, 900, 1000mm
Klarglas, Frostat glas, Strimma, Grått glas, Klarglas/Timeless

LINC JOSEPHINE

LINC JOSEPHINE
780, 880mm
Klarglas, Frostat glas, Klarglas/Timeless

LINE HANDDUKSTORK

Asymmetrisk
montering
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LINC MONUMENT

LINC MONUMENT
LINC Monument är en smart lösning där de fullt invikningsbara dörrarna 
gör att duschväggen tar upp minimalt utrymme när den inte används.
En passande modell när du kastat ut badkaret och behöver anpassa dig 
till golvbrunnens placering. 930 x 780mm, Klarglas.

LINC MONUMENT
LINC Monument monterad i hörn ger ett stort duschutrymme och 
passar utmärkt om det t ex sitter ett fönster i vägen. 
Det klara glaset ger fullt ljusinsläpp även om inte dörrarna fälls in.
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LINC 20 SYNC

LINC MODELL 20
Fast duschvägg
Klarglas, Frostat glas, Grått glas, Klarglas/Timeless

SYNC 12
Vik ihop när du kliver in. 
Vik ut för att stänga till.
Smarta SYNC bygger på vårt patenterade lyftgångjärn och 
har fått diskreta beslag mitt på som gör att du slipper slå i 
inredning utanför eller slå i takduschen i en grund nisch.
700/800/900 x 700/800/900mm, Klarglas
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BASIC

BASIC DAWSON
900 x 900mm, Klarglas
H: 1900mm

BASIC STIMSON
900 x 900mm, Klarglas
H: 1900mm

BASIC ISABEL
800mm, Klarglas
H: 1400mm

BASIC RAMONA
800/900mm, Draperistång 1000mm kapbar, Klarglas
H: 2100mm

BASIC
En serie duschväggar i fasta mått med bra 
funktionalitet och kort leveranstid. 

Väldigt basic, enkelt och smart.

• 5 års garanti
• Härdat säkerhetsglas
• Rörgenomföring möjlig upp till 35mm 

från vägg
• Kan monteras med Borrfritt montage.
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BESLAG

GREPP CIRKEL
Ingår som standard på de 
flesta duschmodeller i LINC- 
och SYNC-serierna.

DRAGHANDTAG
Draghandtaget finns som kost-
nadsfritt alternativ på vissa dusch-
modeller i LINC-serien. 

På böjda glas och LINC Angel 
monteras handtagen alltid  
vertikalt.

RÖRGENOMFÖRING
Väggprofilerna till LINC, SYNC och BASIC tillåter 
rörgenomföring upp till 35mm från vägg.

SKRÄDDARSYTT
Låt måttanpassa duschväggen efter utskjutande 
väggparti eller taklutning. 
Hos oss är udda lösningar standard.

DUSCH
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TVÄTTSTÄLL
CASUAL blandar runda och strama linjer på ett 
sätt som smälter in. En riktig allroundblandare.

KLARGLAS
Transparent glas som till utvalda 
modeller kan fås med den 
permanenta ytbehandlingen  
Timeless  för en slätare och 
mera lättstädad yta.

GRÅTT GLAS
Infärgat glas med gråton. 

FROSTAT GLAS
Med frostade glas blir dusch- 
väggarna halvtransparenta. 
Vi frostar våra glas genom 
keramisk valsning.

STRIMMA
Detta klarglas screentrycks i 
frostade fält. Motivet skapar 
en vacker balans mellan luftigt 
klarglas och diskret frostade fält. 

BLANDARE

DUSCH
LINC 21 takduschset. Storlek taksil 200mm. 
Både hand- och takduschen har gummidetaljer för 
enkel rengöring av  kalkavlagringar. 
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• 5 års garanti
• Godkänd av Säkert Vatten
• Typgodkänd av SP



HANDDUKSTORKAR

• Mattborstad, Blankpolerad, Vit, Svart   
 alt valfri NCS-färg

• 5 års garanti

• Monteras direkt i apparatdosa

• IP44

• Två längder; 1750mm alt 850mm

• Energisnål, effekt 29W alt 12W

• Matchande handdukskrokar

• Provad & certifierad av Intertek Semko

LINE & MARK HANDDUKSTORKAR
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LINE MARKBOW
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INR KVALITETS- &
MILJÖARBETE
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Vi bryr oss om materialens ursprung och  
strävar efter att ta till vara på dess unika  
egenskaper.

Allt trä i möblerna är massivt eller fanerat  
och duschväggarna är av härdat säkerhets-
glas. Såväl möbler som duschväggar är 
svensktillverkade.

Kvalitetsarbetet är omfattande vilket bl a 
visar sig i en mängd samarbeten med 
externa certifieringsorgan.

Vi månar också om miljön och är anslutna 
till ledande miljöfrämjande organisationer.

INR möbler och duschar tillverkas i våra 
egna fabriker i Jönköping och Malmö. 
Kontinuerligt kvalitetsarbete och nog-
grant urval av underleverantörer och 
material ger oss full kontroll över hela 
tillverkningsprocessen.

Långsiktigt fokus på miljö och hållbar 
utveckling har gjort att flertalet av 
INR:s produkter belönats med Nordens 
tuffaste miljömärkning –  SVANEN.

Redan 2008 blev LINC Josephine 
världens första Svanenmärkta dusch-
vägg.  Idag är hela LINC-sortimentet 
Svanenmärkt.

Bland badrumsmöblerna är serierna 
IKON och NORM Svanenmärkta, precis 
som våra väggskåp till tvättstuga.

Sedan 2014 är cirka 80 % av alla 
duschar och badrumsmöbler som vi 
levererar miljömärkta med Svanen. 
Vi jobbar dessutom kontinuerligt 
med att ytterligare minska vår miljö-
påverkan.

SVANENMÄRKTA PRODUKTER SEDAN 2008

Svanenmärkningen är en miljö- och 
kvalitetsstämpel med högt ställda 
krav vid tillverkningen exempelvis 
vad gäller vatten- och energiförbrukning, 
återvinningsbarhet och materialval. 
Svanenmärkta möbler och duschar är  
dessutom testade för att ha lång hållbarhet.



www.inr.se


