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En passion for ægte varer gennemsyrer alt hvad vi gør. Men fra tid til anden sker det, 
at kopien overgår originalen. Finéren i vores nye badeværelsesmøbel GRAND Walnot 
både, ser ud og føles som ægte valnød, men er skabt af noget helt andet. Hvordan er 
det muligt?

I samarbejde med Alpi, verdens førende producent af økologisk bæredygtigt 
trækompositfinér, præsenterer vi GRAND Walnot. Et førsteklasses og svenskfremstillet 
badeværelsesmøbel i en limited edition, skabt til dig, der leder efter det bedste 
inden for nordisk design og kvalitet - og som også beskytter vores planet.

Walnot  
– mere end valnød



Med fuld gennemsigtighed og sporbarhed i hele produktionskæden, er Alpi baseret på økologisk bæredygtige træsorter som poppel, lind og ayous fra certi-
ficerede træplantager. I en proces kaldet ’From wood to wood’ skabes eksklusive kompositfinérer i mange varianter og mønstre til forskellige sammenhæng.



En valnød i de 
   smålandske skove

Med en forkærlighed for det smukke, men på visse 
steder også truede træsort valnød, blev det en hjertesag 
for INRs designer Henrik Gustavsson at finde et 
tilsvarende, men bæredygtigt alternativ til INRs nye 
limited edition. Han vidste ikke, at han skulle bevæge 
sig langt væk fra de smålandske skove for at finde det 
helt rigtige.

I det langdistancerede og usandsynlige møde mellem 
smålandsk håndværkstradition og italiensk innovation 
opstår en udsøgt smuk sammensmeltning af nordisk 
og kontinental form. Et glimrende eksempel på når 
modsætninger tiltrækker, et slags yin-yang møbel-
design, som du nu kan nyde i dit eget private badeværelse.



Planlæg følelsen
Match kølige nordiske toner og materialer 
med varme Walnot. Resultatet bliver fuldendt.



Nordisk møbeldesign med 
gennemtænkte detaljer
Det er naturligvis ikke tilfældigt, at vores mest gennemtænkte og rummelige 
møbelserie har fået navnet GRAND. GRAND er nordisk møbeldesign når det 
er bedst. Det unikke ved Walnot Edition er især det stilfulde, integrerede greb.

En anden detalje, der bør fremhæves, er, at den sammensatte finér i GRAND 
Walnot ikke bliver gul på samme måde som ægte valnød. Tilføj dertil markedets 
mest holdbare overfladebehandling TX Top ExtremeTM, og vi kan garantere et 
møbel, der holder til hjemmets mest udsatte miljø i 15 år eller mere.

Godt at vide
• Bredde: 800/1000 mm, Højde: 570 mm, Dybde: 450 mm
• Finér ALPI Xilo 2.0 valnød stribet/kurateret af Piero Lissoni
• Håndvask i porcelæn og bordplade i kvartskomposit
• Grebsliste og Organizer i valnød (<1%)
• TX Top Extreme™ overfladebehandling
• Fremstillet i Sverige
• 15 års garanti
• For mere information og tilvalg, se inr.dk

GRAND Walnot 80, mørk
Bordplade Raven Satin med håndvask i Matte Black
21 390:- / Art. nr 226058 

GRAND Walnot 100, mørk 
Bordplade Raven Satin med håndvask i Matte Black
23 590:- / Art. nr 226059

GRAND Walnot 80, lys
Bordplade Plain White Satin med håndvask i Matte White
20 590:- / Art. nr 225716  

GRAND Walnot 100, lys 
Bordplade Plain White Satin med håndvask i Matte White
22 790:- / Art. nr 225718 



GRAND Walnot 100 med håndvask i Matte White og bordplade i Plain White Satin. Afrunde  
udtrykket med spejlet LOOX 110. Håndklædetørrere BOW. Højskabet kommer fra VISKAN.



Æstetisk

stilrent i hvidt



GRAND Walnot 100 med håndvask i Matte White og bordplade i 
Plain White Satin. Afrunde udtrykket med spejlet LOOX 110.



I udformningen med bordpladen Raven Satin og håndvask i Matte Black, får 
dine møbler et roligt og afdæmpet udtryk, der giver hele rummet en behagelig 
ro fra morgen til aften. Fuldendes med belysning i og under vaskeskabet.

Elegant i sort



Personliggør dit vaskeskab, tilpasset dine behov. 
Med tilvalget Plus Lys får du LED -belysning i vaske-
skabets øverste skuffe og under møblet. Flot og selv-
følgelig meget praktisk om natten. Gå heller ikke glip 
af Plus Strøm med dobbelt stikkontakt i den nederste 
skuffe. Sådan får du fuld kontrol over kablerne.

Gode tilvalg

Vælg håndvaskarmatur, bruseløsning og 
håndklædetørrer i sort for en sammen-
hængende elegant følelse.

Sorte detaljer
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