
KAMPAGNE
TIL BADEVÆRELSET

• 15 års garanti
• TX Top ExtremeTM

• Produceret i Norden
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GODE GRUNDE 
TIL AT VÆLGE 
INR



15 års garanti
Nordisk design og produktion
X Top ExtremeTM

Møblet er forseglet med 
overfladebehandlingen  
TX Top ExtremeTM, der  
beskytter mod fugt og 
slitage i mindst 15 år.

Vælg mellem håndvaske i porcelæn eller sten-
komposit
Pakke med porcelæn, normalpris 14 090 kr
Pakke med stenkomposit,normalpris 13 390 kr

Vaskeskab VISKAN Grip 60, Premuim 
white med grebslister i hvid aluminium
Spejlskab STAGE 60, Premium White 
med belysning og stikkontakt

MØBELPAKKE

Håndvask i porcelæn eller 
stenkomposit

8.290,-
SPAR OP TIL 5.800,-

NORMALPRIS FRA 13.390,-



Den smarte opbevaring PILE smelter 
sammen med brusehjørnet

BRUSEPAKKE

15 års garanti
Nordisk design og produktion
Kan monteres borefri

700 / 800 / 900 / 1000 mm
Alle glas og finish undtagen
Timeless og SafeTech

Brusehjørne LINC Angel eller Niagara
Bruseopbevaring PILE

7.390,-
SPAR 1.890,–

NORMALPRIS 9.280,-



Vidste du, at dit hjem er som en miniature-vildmark? Et sted, hvor fugt og ydre 
belastninger slider på alt på sin vej - indretning, overflader og materialer - dag 
ud og dag ind. Selvfølgelig taler vi om badeværelset, det mest udsatte miljø i dit 
hjem. Over en periode på 15 år åbner og lukker gennemsnitsfamilien brusedøren 
45.000 gange. Og skufferne i møblet mindst dobbelt så ofte. Kombineret med 
temperatursvingninger og til tider meget høj luftfugtighed, er det åbenlyst, at 

dette rum skal kunne klare en del.

Dette har vi forstået hos INR Iconic Nordic Rooms og har udviklet produkter, 
der kan overleve de daglige strabadser vi udsætter det for i mindst 15 år. Så du 
hver dag, kan blive klar til en ny dags eventyr, uanset om det er en almindelig 

dag på jobbet eller en hel dag ved vandet.

INR ICONIC NORDIC ROOMS
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