
DITT HÅLLBARA VAL 

TILL BADRUMMET
Ta chansen och fynda ett av våra kompletta dusch- och möbelpaket 

i nordisk design, skapade för att hålla en hel generation och med 
omtanke om vår miljö ned i minsta detalj. 

Erbjudandet 
gäller till och med 

31 augusti 2020 
inr.se/kampanjer



MÖBELPAKET 60 MED SPEGELSKÅP

Uppgradera möbelpaketet med ett prak-
tiskt dolt eluttag i kommoden, invändig 
förstoringsspegel samt stämningsgivande 
belysning under kommoden och spegel-
skåpet (som på bilden). Pristillägg.

TX TOP EXTREME™

STENKOMPOSIT

PRYLHÅLLARMAGNET

GRASS VIONARO
LÅDSYSTEM

STILREN GREPPLIST

ORDNING & REDA

SMARTA TILLVAL

Kommod VISKAN Grip 60 i Premium White med tvättställ i matt vit 
stenkomposit och vita aluminiumgrepplister. 15 års garanti.
Spegelskåp STAGE 60 i Premium White med LED-belysning, dolt 
eluttag och speglar på luckornas insida.

ELUTTAG
Eluttaget sitter i spegelskåpets övre 
högra hörn och håller eltandborsten 
välladdad till kvällen. 230 V.

SPEGLAR PÅ LUCKORNAS INSIDA
Full koll både framåt och bakåt. Och 
så snyggt dessutom.

Håll styr på de där föremålen 
som tenderar att komma bort: 
pincetten och nagelsaxen.

Marknadens tåligaste ytbehandling 
för extra lång hållbarhet.

Ett naturligt och extremt tå-
ligt kompositmaterial med 
matt yta skapat för de tuffa 
tagen i badrummet. Enkelt 
att rengöra och eventuella 
repor slipar du bort med 
vanligt sandpapper!

Grepplisten i matt vitlackerad 
aluminium förstärker både 
designen och funktionen.

Lådsystem från 
världsledande Grass 
håller i en evighet 
eller två.

Snygg och praktisk småför-
varing i två ex ingår.

Blandaren ingår inte i paketet 
utan köps separat.

10 990:-
DU SPARAR 4 820 KR

Art. nr 225264



DUSCHPAKET MED FÖRVARING

Alla våra duschglas är härdade men för dig som vill vara 
extra säker kan du välja till vårt nya duschglas Klarglas 
med SafeTech som håller ihop det granulerade glaset 
om olyckan mot förmodan skulle vara framme. Eller välj 
Klarglas med Timeless som underlättar rengöringen och 
hjälper glaset att behålla sin fina glans. Pristillägg.

SMARTA TILLVAL

SVANENMÄRKT

SMART FÖRVARING

MORA TECHNOLOGY INSIDE

VÄLJ MUNSTYCKE

INVIKNINGSBARA DÖRRAR

VÄLJ FINISH

Blankpolerad Mattborstad Matt vit Matt svart

Duschhörna LINC Angel eller Niagara med takduschen MIST 
och integrerade duschförvaringen PILE
Alla standardstorlekar (700, 800, 900, 1000 mm), standardhöjd 
2000 mm i Klart, Frostat, Strimma och Grått glas. 15 års garanti.

Världsledande blandarteknik med 
INRs design på utsidan.

Duschhörnan kan åter-
vinnas i sin helhet.

VÄLJ GREPP

Succén PILE har fem steglöst 
reglerbara hyllplan vända inåt 
duschen. Se folderns baksida.

Sparar plats i badrummet 
med begränsad yta.

15 490:-
DU SPARAR 3 880 KR

LINC NIAGARALINC ANGEL



Erbjudandet gäller till och med 31 augusti 2020. 
Se mer på inr.se/kampanjer

TX
TMTOP EXTREMEtechnology inside

Svensktillverkat 15 års garanti Svanenmärkt


