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En lidenskap for ekte vare gjennomsyrer alt vi gjør. Men noen ganger hender 
det at kopien overtreffer originalen. Finéren i vårt nye baderomsmøbel GRAND 
Walnot både ser ut som og oppleves som ekte valnøtt, men er skapt av noe helt 
annet. Hvordan er det mulig?

I samarbeid med Alpi, verdens fremste produsent av økologisk holdbare tre-
komposittfinér, presenterer vi GRAND Walnot – et førsteklasses, svenskprodusert 
baderomsmøbel i begrenset opplag, skapt for deg som søker det beste innen 
nordisk design og kvalitet – og som samtidig verner om vår planet.

Walnot  
– noe annet enn valnøtt



Med full åpenhet og sporbarhet i hele sin produksjonslinje utgår Alpi fra økologisk holdbare treslag slik som poppel, lind og ayous fra sertifiserte 
treplantasjer. I en prosess som kalles ‘From wood to wood’ skapes eksklusive komposittfinér i mange varianter og mønster til ulike formål. 



En valnøtt i de 
   smålandske skoger

Med forkjærlighet for det vakre, men dessverre også 
delvis utrydningstruede treslaget valnøtt, ble det en 
hjertesak for INRs designer Henrik Gustavsson å finne 
et likeverdig og samtidig holdbart alternativ til vår 
nye limited edition. Lite visste han at han måtte begi 
seg langt utenfor de smålandske skogene for å finne 
akkurat det han ville ha.

I møtet mellom smålandsk håndverkstradisjon og 
italiensk innovasjon oppstår en utsøkt vakker fusjon av 
nordisk og kontinental form. Et utmerket eksempel på 
at motsetninger tiltrekker hverandre, et slags møbel-
designets yin yang som du nå kan nyte i ditt eget 
private baderom.   



Planlegg for følelse
Match kalde nordiske toner og materialer 
med varme Walnot. Resultatet blir perfekt.



Nordisk møbeldesign med 
gjennomtenkte detaljer
At vår mest gjennomtenkte og romslige møbelserie har fått navnet GRAND 
er selvfølgelig ingen tilfeldighet. GRAND er nordisk møbeldesign på sitt 
beste. Unikt for akkurat Walnot Edition er det stilrene, integrerte grepet. 

En annen detalj som må nevnes er at komposittfinéren i GRAND Walnot 
ikke gulner på samme måte som ekte valnøtt. Legg så til markeds mest mot-
standsdyktige overflatebehandling TX Top ExtremeTM, og vi kan garantere 
et møbel som tåler hjemmets tøffeste miljø i 15 år eller mer.

Greit å vite
• Bredde: 800/1000 mm, Høyde: 570 mm, Dybde: 450 mm
• Finér ALPI Xilo 2.0 Walnut Striped / Curated By Piero Lissoni
• Servant i porselen og benkeplate i kvartskompositt
• Grepslist og Organizer i valnøtt  (<1%)
• TX Top Extreme™ overflatebehandling
• Svenskprodusert
• 15 års garanti
• For mer informasjon og tilvalg, se inr.no

GRAND Walnot 80, mørk
Benkeplate Raven Satin med servant i Matte Black
30 390,- / Art. nr 226058 

GRAND Walnot 100, mørk 
Benkeplate Raven Satin med servant i Matte Black
33 590,- / Art. nr 226059

GRAND Walnot 80, lys
Benkeplate Plain White Satin med servant i Matte White
29 390,- / Art. nr 225716  

GRAND Walnot 100, lys 
Benkeplate Plain White Satin med servant i Matte White
32 490,- / Art. nr 225718 



GRAND Walnot 100 med porselenservant i Matte White og benkeplaten Plain White Satin. Sett prikken 
over i’en med speilet LOOX 110. Håndkletørker BOW. Høyskapene er fra serien VISKAN.



Estetisk

stilrent i hvitt



GRAND Walnot 100 med porselenservant i i Matte White og benke- 
platen Plain White Satin. Sett prikken over i’en med speilet LOOX 110.



I utførelsen med benkeplaten Raven Satin og servant i Matte Black får møbelet ditt 
et rolig og sobert uttrykk som gir hele rommet en behagelig ro fra morgen 
til kveld. Komplettér med belysning i øvre skuff og under servantskapet. 

Elegant i svart



Ekstrautstyr servantskapet ditt utfra dine egne 
personlige behov. Med tilvalget Plus Lys får du 
LED-belysning i øvre skuff og under servantskapet. 
Stilig og veldig praktisk om natten. Med Plus Strøm 
får du dobbel stikkontakt i nedre skuff – og full 
kontroll på ledningene. 

Gode tilvalg

Velg blandebatteri, dusjvegg og håndkletørker 
i svart for en sammenhengende elegant følelse.

Svarte detaljer
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