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Mörka och naturnära toner 
för dig som vill ha ett vilsamt 

och generöst badrum.

Zone
En väl tilltagen miljö i jordiga, sobra färger som ger dig alla chanser att finna lugnet och hämta ny kraft. Dubbeltvättställ 

och vägghängda blandare ger en extra dimension – lyxigt och praktisk på samma gång. Generöst med förvaring skapar 

ett visuellt lugn och ett badrum som utstrålar en harmonisk balans.

ZONE TVÄTTSTÄLL 2000 MM OVAL DUBBEL 17.528:-
Tvättställ Oval dubbel samt topplatta.

ZONE UNDERSKÅP 1000 MM FÖR TVÄTTSTÄLL 6.138:-/STYCK
2 x underskåp 1000 mm en låda, brunbetsad ask. 

ZONE UNDERSKÅP 1000 MM FÖR FÖRVARING 8.769:-/STYCK
2 x underskåp 1000 mm två lådor, brunbetsad ask.

TOPPLATTA 1000 MM FÖR FÖRVARING 1.520:-/STYCK
2 x 1000 mm, brunbetsad ask.

SPEGEL 5.455:-
Spegel på väggplatta brunbetsad ask 2000 mm med två belysningar Sharp LED 55.

Mer fakta om Zone på s. 20 – 25.

Nyhet!

Golv Interkakel, MR66NEM
Väggar Interkakel, MR66NEM, NCS S 1502-Y

Mörka och naturnära toner 
för dig som vill ha ett vilsamt 

och generöst badrum.

Zone
En väl tilltagen miljö i jordiga, sobra färger som ger dig alla chanser att finna lugnet och hämta ny kraft. Dubbeltvättställ 

och vägghängda blandare ger en extra dimension – lyxigt och praktisk på samma gång. Generöst med förvaring skapar 

ett visuellt lugn och ett badrum som utstrålar en harmonisk balans.

ZONE TVÄTTSTÄLL 2000 MM OVAL DUBBEL 17.528:-
Tvättställ Oval dubbel samt topplatta.

ZONE UNDERSKÅP 1000 MM FÖR TVÄTTSTÄLL 6.138:-/STYCK
2 x underskåp 1000 mm en låda, brunbetsad ask. 

ZONE UNDERSKÅP 1000 MM FÖR FÖRVARING 8.769:-/STYCK
2 x underskåp 1000 mm två lådor, brunbetsad ask.

TOPPLATTA 1000 MM FÖR FÖRVARING 1.520:-/STYCK
2 x 1000 mm, brunbetsad ask.

SPEGEL 5.455:-
Spegel på väggplatta brunbetsad ask 2000 mm med två belysningar Sharp LED 55.

Mer fakta om Zone på s. 20 – 25.




