Villabacken
Inredningsinspiration

Låt din personlighet
prägla ditt hem

Kostnadsfria tillval i tre stilar
Inredning är lika roligt som klurigt. För att du ska hitta rätt stil
och lyckas skapa den där hemtrevliga och personliga känslan
i ditt nya hem i Villabacken, har vi tagit fram tre inredningsstilar
som vi hoppas ska hjälpa dig på traven. Vi kallar dem Hortensia,
Lövkoja och Eukalyptus. Var för sig kombinerar de material,
kulörer och detaljer som passar fint ihop. Stilarna är på olika
vis inspirerade av naturens former, färger och strukturer.
De sätter sin prägel på ditt hem och din stil på samma sätt
som hortensian, lövkojan och eukalyptuskvisten ger sin prägel
till den vackra buketten snittblommor på ditt bord.
De tre stilarna symboliserar tre möjliga och helt kostnadsfria
inredningslösningar. Du får självklart välja fritt mellan dem,
en bänkskiva från Lövkoja och ett handtag från Hortensia till
exempel, det är helt upp till dig. Din personlighet får sedan
skapa det hem som visar vem du och din familj är.
Vi hoppas att du ska trivas från första stund i ditt nya hem!

Hortensia
Hortensia är en behaglig varm stil som lekfullt kombinerar smutsiga
pasteller med guld och gedigna lite mörkare material. Med målat trä
och lackad metall ihop med vita och svarta detaljer och mycket grönt
skapar du en positiv atmosfär med stor trivselfaktor. Inredningen ger
även plats för dina och familjen personliga prylar.

Golv hall och bad

Kakel

Marte Raggio de Luna, grå
15x15 i bad och 30x30 i hall,
Konradssons

Rib, vit blank 10x30
Rak sättning,
Konradssons

Lucka

Bänkskiva

Viken, vit
Infräst handtag,
Marbodal

Zeus Antracit 534
Laminatbänkskiva,
Marbodal

Lövkoja
Ljust, nordiskt och inbjudande. Lövkoja ger med sin rena grund
tillsammans med naturmaterial som trä, linne, rotting och korg
ett mjukt och jordnära intryck. Här ser du en lite varmare palett
med råa material som passar fint för dig som vill ha en harmonisk
känsla och en helrätt look i ditt nya hem.

Golv hall och bad

Bänkskiva

Marte Nero Acapulco, svart
15x15 i bad och 30x30 i hall,
Konradssons

Svart mocka 597
Laminatbänkskiva,
Marbodal

Lucka

Kakel

Rib, vit blank 10x30
Halvstensförband,
Konradssons

Handtag och knopp
Form vit ramlucka,
Marbodal

Skålen borstad på luckor,
Oval borstad på lådor,
Marbodal

Golv hall och bad

Eukalyptus

Marte Thassos, vit
15x15 i bad och 30x30 i hall,
Konradssons

Handtag

Stänkskydd

Solo Rostfri 128 mm,
Marbodal

Vit marmor 619
Laminat,
Marbodal

Lucka

Bänkskiva

Vår mest dramatiska inredningsstil kallar vi Eukalyptus. Materialen kontrasterar
varandra väl och formar en miljö med lika delar mjuka intryck som lite djärvare
och råa. Till Eukalyptus elegans kan du med fördel addera organiska och naturliga
material som trä och sten tillsammans med rökigt glas, krom och lackad metall
för en rofylld och personlig men samtidigt härlig kaxig känsla i ditt hem.

Arkitekt Plus, ljusgrå,
Marbodal

Vit marmor 619
Laminatbänkskiva,
Marbodal
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