
Inredningskoncept
—  S T R A N D S N Ä C K A N  —



I N R E D N I N G S K O N C E P T  N O  0 1
—

Du kliver in i ditt nya hem. Genast blir du omsvept av en ombonad atmosfär. Nordiskt, rent och ljust.  
I detta harmoniska hem kan du slå dig ner i lugn och ro. De vitmålade väggarna är genomgående i alla  
rum, precis som det vitpigmenterade ekgolvet. Här känns det ljust till och med på kvällen. Känslan är 

klassisk, men allt annat än vanlig. Fönsterbänk i polerad natursten bjuder in till utsikt över gröna träd-
kronor. Badrummet glänser. Det varmgråa klinkergolvet går hand i hand med handtag i blankt krom. 
Det är rent och fräscht. Köket bjuder in till kulinariska resor. De vita köksluckorna rimmar väl med de 

senaste vitvarorna. Här bjuder du mer än gärna dina grannar på middag. Något klassiskt.

Klassisk



PRODUKT UTFÖRANDE

Innerdörr Slät vit, NCS S0500-N. Tröskel i vitpigmenterad ek

Handtag Krom matt borstad

Karm Fabriksmålad vit, NCS S0500-N

Foder Fabriksmålad vit, NCS S0500-N

Sockel Fabriksmålad vit, NCS S0500-N

Fönsterbänk Kalksten, polerad 20 mm

Golv Trägolv Ek, 3 -stav, vitpigmenterad 13 mm

Väggar Målat, vit NCS S0500-N

Tak Målas i matt vitt

Skjutdörrsgarderob Dörrar i vitt med silver profil. I hall även 1 st  
spegeldörr i klarglas

Ytskikt & snickerier

Inredningskoncept Klassisk Inredningskoncept Klassisk

PRODUKT UTFÖRANDE

Lucka Slät kritvit, S0300-N, 16 mm

Sockel/täcksida Samma som kökslucka

Handtag överskåp Rostfritt handtag, längd 40 mm, sätts liggande på  
nederkanten kant i kant mot långsidan på luckan

Handtag bänkskåp Rostfritt handtag, längd 40 mm, sätts i mitten  
på lådan 

Bänkskiva Laminat, varm grå/beige, 30 mm med rak kant

Stänkskydd Kakel, vit matt 10x30 cm liggande i förband 50/50 
med minimal ljusgrå fog 

Diskho Rostfri, med 1 st ho, underlimmad 

Blandare Krom med hög pip, DM avstängning

Häll Induktion 60 cm, ramlös svart 

Diskmaskin Integrerad i samma som kökslucka

Ugn Vit, varmluftsugn

Mikro Vit, inbyggd

Kyl Vit

Frys Vit

Kyl/frys Vit

Köksfläkt Vit infälld i överskåp

Bänkbelysning Spotlights LED infälld i skiva under bänkskåp

Bänkskåp Utdragslådor med dämpning, överskåp 
mjukstängande

Diskbänksskåp Kompostskåp 80 cm med låda

Kök



Inredningskoncept Klassisk

Balder reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. 
Artikelnummer på vitvaror kan förändras och byts då ut till efterkommande modell.

Bad
PRODUKT UTFÖRANDE

Kommod Vit med 2 lådor, 60 cm, vitt tvättställ i porslin

Handtag Krom

Blandare Krom, push-open ventil

Spegelskåp Vit, LED-belysning

Duschväggar Halvrund, 90x90 cm klarglas

Duschset Krom, inkl blandare i krom

Toalett Golvmodell, vitt porslin

Kakel vägg Vit blank 25x40 cm liggande, sätts i rak linje  
ovanpå varandra med ljusgrå minimal fog 

Klinker golv Mellangrå, 20x20 cm, koksgrå fog

Beslag Krom, fyrkrok & tvåkrok, toalettpappershållare utan 
lock, självhäftande

Vitvaror Tvätt och tork i 3 rok. Kombinerad tvätt/tork  
i 1 & 2 rok 

Överskåp tvätt Lucka kritvit, slät 16 mm MDF, NCS S0300-N

Handtag Krom

Bänkskiva Laminat vit, 30 mm rak kant

Belysning tak Armatur, blankvit/opalglas

Separat wc i 4 rok; målade väggar, klinker på golv samt kommod och spegel.



I N R E D N I N G S K O N C E P T  N O  0 2
—

Välkommen. Ljusgrått är din färg, och här är det genomgående i alla rum. Från väggarna till de släta 
ljusgrå innerdörrarna. Ombonat och stilrent. Du känner att det finns rum att sätta din egna prägel. Som  

en hyllning till det industriella uttrycket har köket rostfria vitvaror – ugn, mikro, kyl och frys. Disk- 
maskinen smälter väl in, integrerad bakom den ljusgrå köksluckan. Bänkskivan går i en varmt  

mörkgrå ton. Du kollar runt i lägenheten, perfekt, det finns gott om förvaring. Takduschen i krom  
ger dig den där industrikänslan du är ute efter – djärvt och rått. Det går perfekt ihop med  

handtagen, också i blankt krom. Du tänker bara på ett ord – trend.

Trend



PRODUKT UTFÖRANDE

Innerdörr Slät ljusgrå, NCS S2500-N. Tröskel i vitpigmenterad ek

Handtag Krom matt borstad

Karm Fabriksmålad, ljusgrå, NCS S2500-N

Foder Fabriksmålad, ljusgrå, NCS S2500-N

Sockel Fabriksmålad, ljusgrå, NCS S2500-N

Fönsterbänk Kalksten, polerad 20 mm

Golv Trägolv Ek, 3 -stav, vitpigmenterad 13 mm

Väggar Målat, ljusgrå NCS S1002-Y

Tak Målas i matt vitt

Skjutdörrsgarderob Dörrar i vitt med silver profil. I hall även 1 st  
spegeldörr i klarglas

Ytskikt & snickerier

Inredningskoncept Trend Inredningskoncept Trend

PRODUKT UTFÖRANDE

Lucka Ljusgrå slät, NCS S2500-N, 19 mm

Sockel/täcksida Samma som kökslucka

Handtag överskåp Rostfri, längd 136 mm, sätts liggande på 
nederkanten kant i kant mot långsidan på luckan

Handtag bänkskåp Rostfri, längd 136 mm, sätts mitt på lådan

Bänkskiva Laminat, åskgrå matt, 30 mm med rak kant

Stänkskydd Laminat, åskgrå matt, 12 mm  

Diskho Rostfri, med 1 st ho, underlimmad

Blandare Krom med hög pip, DM avstängning 

Häll Induktion 60 cm, ramlös

Diskmaskin Integrerad i samma som kökslucka

Ugn Rostfri, varmluftsugn

Mikro Rostfri, inbyggd

Kyl Rostfri, Easy clean

Frys Rostfri, Easy clean

Kyl/frys Rostfri, Easy clean

Köksfläkt Rostfri infälld i överskåp

Bänkbelysning Spotlights LED infälld i skiva under överskåp

Bänkskåp Utdragslådor med dämpning, överskåp  
mjukstängande

Diskbänksskåp Kompostskåp 80 cm med låda

Kök



Bad

Inredningskoncept Trend

Balder reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. 
Artikelnummer på vitvaror kan förändras och byts då ut till efterkommande modell.

PRODUKT UTFÖRANDE

Kommod Vit med 2 lådor, 60 cm, vitt tvättställ i porslin

Handtag Krom

Blandare Krom, push-open ventil

Spegelskåp Vit, LED belysning

Duschväggar Halvrund, 90x90 cm klarglas

Duschblandare Takdusch inkl termostatblandare, krom

Toalett Golvmodell, vitt porslin

Kakel vägg Vit blank 25x40 cm liggande, sätts i rak linje  
ovanpå varandra med ljusgrå fog 

Klinker golv Svart, 30x30 cm, i dusch 15x15 cm, antracitgrå fog

Beslag Krom, fyrkrok & tvåkrok, toalettpappershållare utan 
lock, självhäftande

Vitvaror Tvätt och tork i 3 rok. Kombinerad tvätt/tork  
i 1 & 2 rok 

Överskåp Lucka kritvit, slät 16 mm MDF, NCS S0300-N

Handtag Krom

Bänkskiva Laminat vit, rak kant, 30 mm

Belysning tak Armatur, blankvit/opalglas

Separat wc i 4 rok; målade väggar, klinker på golv samt kommod och spegel.



I N R E D N I N G S K O N C E P T  N O  0 3
—

Det är en tidlös känsla du är ute efter i ditt hem. Och du har hittat rätt. I köket går en bänkskiva samt 
stänkskydd i ljusgrå kvartskomposit. Här känns det bra inombords att gå till bords. Köket är självklart 

utrustat med de senaste vitvarorna. Det är bara din fantasi som sätter gränserna för vad du vill skapa. 
Kyl, frys och diskmaskin är smakfullt integrerade i köksluckorna. De ljusa väggarna är genomgående i alla 
rum. Här kan du sätta upp en väggklocka och behålla det tidlösa. Det finns dessutom gott om förvaring. 
Mer vitvaror? Självklart. I badrummet står tvättmaskin och torktumlare eller en kombinerad tvättmaskin 

och torktumlare på grå klinker. Fönsterbänk i polerad kalksten och köksluckor med integrerat fräst  
grepp bildar en helhet som andas stil och elegans.

Elegans



Inredningskoncept Elegans Inredningskoncept Elegans

Ytskikt & snickerier
PRODUKT UTFÖRANDE

Innerdörr Massiv, 1 stor med ram, vit, NCS S0500-N,  
tröskel i vitpigmenterad ek

Handtag Krom matt borstad

Karm Fabriksmålad, vit, NCS S0500-N

Foder Fabriksmålad, vit, NCS S0500-N

Sockel Fabriksmålad, vit, NCS S0500-N

Fönsterbänk Kalksten, polerad 20 mm

Golv Trägolv Ek, 3 -stav, vitpigmenterad 13 mm

Väggar Målat, NCS S 1102-Y10R

Tak Målas i vitt matt

Skjutdörrsgarderob Dörrar i vitt med vit profil. I hall även 1 st 
spegeldörr i klarglas

PRODUKT UTFÖRANDE

Lucka Vit slät, NCS 1002-Y, med integrerat fräst grepp

Sockel/täcksida Samma som kökslucka

Bänkskiva Kvartskomposit, 30 mm med rak kant

Stänkskydd Kvartskomposit, samma som bänkskiva

Diskho Rostfri, med 1 st underlimmad ho

Blandare Krom med utdragspip. Separat DM avstängning 
under diskbänk

Häll Induktion 60 cm, ramlös

Diskmaskin Integrerad i samma som kökslucka

Ugn Rostfri, varmluftsugn

Mikro Rostfri, inbyggd

Kyl Integrerad i samma som kökslucka

Frys Integrerad i samma som kökslucka

Kyl/frys Rostfri, Easy clean

Köksfläkt Rostfri infälld i överskåp

Bänkbelysning Spotlights LED infälld i skiva under bänkskåp

Bänkskåp Utdragslådor med dämpning, överskåp  
mjukstängande

Diskbänksskåp Kompostskåp 80 cm med låda 

Kök



Bad

Balder reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. 
Artikelnummer på vitvaror kan förändras och byts då ut till efterkommande modell.

PRODUKT UTFÖRANDE

Kommod Vit med 2 lådor, 60 cm, vitt tvättställ i porslin.

Handtag Krom

Blandare Krom

Spegelskåp Vit, LED-belysning

Duschväggar Halvrund, 90x90 cm klarglas

Duschset Takdusch inkl termostatblandare, krom

Toalett Golvmodell, vitt porslin

Kakel vägg Vit matt 25x40 cm liggande, sätts i rak linje  
ovanpå varandra med ljusgrå minimal fog

Klinker golv Grå, 30x30 cm, dusch 15x15 cm, koksgrå fog

Beslag Krom, fyrkrok & tvåkrok, toalettpappershållare utan 
lock, självhäftande

Vitvaror Tvätt och tork i 3 rok. Kombinerad tvätt/tork  
i 1 & 2 rok

Överskåp tvätt Kritvit slät 16 mm MDF, NCS  S0300-N

Handtag Krom

Bänkskiva Laminat vit, rak kant 30 mm

Belysning tak Armatur, blankvit/opalglas

Inredningskoncept Elegans

Separat wc i 4 rok; målade väggar, klinker på golv samt kommod och spegel.



CHRISTINA NORD 
Inredningsansvarig, Projektutveckling

christina.nord@balder.se

031-83 94 15

Välkommen att kontakta mig om du 
har funderingar gällande koncepten


