
BEDDINGE BEACH  
TILLVAL OCH MÖBLERING



Tillvalsprocessen 

Tillvalen kommer att hanteras genom det digitala tillvalsverktyget Home Maker. Här kan man som 
kund testa och välja mellan olika val fram och tillbaka för att bygga sina egna kalkyler. Köket redovisas 
i en 3D vy där ni enkelt får en känlsa för hur era val kommer harmonisera tillsammans. 

Utöver detta verktyg har ni även möjlighet att boka möte med MAKAJO som har showrooms i 
Malmö, Göteborg och Stockholm där man kan se och känna på de olika materialens kvalité innan ni 
gör era slutgiltiga val. 

Vi kommer även ha delar av utbudet i vårt showroom på plan 2 i Granhyddan i Beddingestrand. 
Detta schowroom har även möblerats med ett av möbelpaketen som vi erbjuder. 

Tidplan: 
Det kommer finnas två deadlines, en som hanterar tidiga tillval så som spotlights och planlösningar 
samt en senare deadline som berör alla övriga tillval. Dessa tider kommer ni delges längre fram i pro-
cessen. 

Avtal:
I samband med sista deadlinen skrivs ett digitalt tillvalsavtal tillsammans med We Construction  
genom Home Maker. 

10 dagar efter signerat tillvalsavtal ska 30 procent av den totala tillvalssumman betalas. Resterande del 
av tillvalskostnaderna, 70 procent, betalas vid tillträde av bostaden.

TILLVALSBROSCHYR
Stilren och tidlös inredning med fokus på högkvalitativa och klassiska materialval. Vår grundstandard 
kan enklast förklaras med Scandinavian Simplicity, ljusa material, lugnet och rymden det tillför. 

Tillsammans med Caroline Interiors har tre inredningslinjer formats för att inspirera och underlätta 
era val av inredning. För oss är det viktigt att kunna erbjuda olika funktioner, design, materialval och 
kulörer. Detta för att du som kund ska ha en stor möjlighet att skapa ditt drömboende och det hem så 
som just ni vill ha det. 

Så fort vi har valt ut samtliga våra samarbetspartners i detta projekt kommer vi att leverera en kom-
plett tillvals- och möbellista där alla tillval finns med och är prissatta. 



Standardinredning
 
Såhär ser bostäderna i projektet ut utan tillval. 
Med reservation för utgående material eller byte till likvärdiga produkter

Väggar & snickerier Målade NCS S 0500-N
Tak Målat
Övrigt Fönsterbänkar i kalksten
Golv Ek natur 3-stavs
Innerdörrar NCS S0500-N Swedoor: Slät Easy GW
Dörrhandtag Hoppe Atlanta

Kök  Standard kökslucka Arkitekt Frost 
 Laminatbänkskiva, Zeus antracit 
 Stänkskydd Kakel Höganäs Arqitectos vit 10x20, liggande fograkt
 Handtag Lounge Krom c/c 128
 Diskho Intra Horizon, underlimmad 
 Köksblandare Oras Swea krom
 Diskbänksbelysning Ljusramp

Bad/tvätt/wc Keramiska plattor på golv 20x20 Höganäs Arcides Grey +10x10 i dusch. 
 Samtliga tillval blir 30x30 (15x15 i dusch)
 Kakel på väggar 20x40 vit Höganäs
 Golvmonterad toalett
 Vägghängt tvättställ: INR Viskan 60 cm vit
 Handtag kommod: Lounge Krom c/c 128
 Spegel: INR Vägghängd spegel 
 Duschhörna: INR Linc Angel klarglas/krom
 Duschset: Oras Apollo krom
 Tvättställsblandare: Oras Swea krom
 Tvättmaskin: Siemens
 Torktumlare: Siemens
 Kombimaskin: Siemens
 Handdukstork Pax Samba krom

Förvaring Klädkammare/förråd, i lägenheten alt. utvändigt i anslutning  
  till bostaden

NCS S 0500-N Fönsterbänkar i  
kalksten

Det första tecknet på att vintern är i antågande är det vackra vita skalet av 
glimrande frost som täcker buskar och grenar

Den här kristallklara och rena känslan inspirerade oss till Marbodals färg Frost. 
Det är en ljus och energirik färg som får våra flöden att gå snabbare. Den hjälper 

rummet att upplevas större och drar mot en modern och ren känsla.

Arkitekt frost & Ho Intra Horizon, underlimmad.

Ek natur 3-stavs 
Kährs Siena mattlack

Lägenheterna på bottenplan 
har Ek Pale som standardgolv

Kakel på väggar i bad 
20x40 vit fograkt

 Höganäs
 

Köksblandare
Oras Swea krom



Standard 
Laminatbänkskiva 
Zeus Antracit Marbodal 

Standard 
Arkitekt Frost, Marbodal 

Standard 
Lounge 128 c/c
Marbodal Standard 

Intra Horizon, Marbodal 

Standard Duschset 
Oras Apollo krom

Standard
Höganäs Arcides Grey, Antracit, Smoke   
20x20 + 10x10 i dusch

Standard
Höganäs vitt matt 20x40 cm 

KÖK

BADRUM

Standard 
Tvättställsblandare Oras Swea krom

Standard 
Lounge 128 c/c

Marbodal 

inredningslinjer
För att göra det interiöra lika tilltalande som det exteriöra och knyta ihop det med den fantastiska  
natur som omringar dessa bostäder har vi tagit fram tre olika inredningslinjer som hjälper till att 
göra upplevelsen av att bo i Beddinge Beach komplett. 

Strändernas sanddynor och behagliga färger, talldungarnas grönska och omslutande effekt och natur-
materialens lugn och enkelhet är det som vi inspirerats av. Oavsett vilken linje man väljer plockar man 
på olika sätt in en del av den kringliggande naturens färger och material och det ger en genomarbetad 
helhet som sedan är lätt att göra till sitt hem.

I enlighet med de tre linjerna finns också tre fulla möbelpaket att köpa till sin nya bostad för att 
skapa en fulländad interiör som dessutom då levereras helt inflyttningsklar. Detta gäller bostäderna i 
projektet upp till 55 kvm. 

För bostäder över 55 kvm erbjuder vi möjligheten att Caroline Bengtsson, som tagit fram inred-
ningslinjerna, kan hjälpa er att skapa er personliga prägel utifrån era önskemål.

För de som hellre känner att de vill göra egna val är tillvalslistan lång och möjligheterna stora till 
att skapa något unikt. Det kommer att finnas möjlighet att skapa en helt egen karaktär så om det är 
något romantisk, rustikt eller industriellt som önskas.

För detta projekt kommer vi också ta fram möjlighet till en hög nivå av uppkoppling i hemmet. 
Med funktioner på att från belysning, till skalskydd, till larm, till trygghet, till ljud, till förbrukning 
m.m. Detta för att det ska finnas en möjlighet att lätt genom en mobil applikation få information om 
sin bostad.Kommod vit 60 cm 

Viskan INR 

Köksblandare
Oras Swea krom



Sophisticated  
Beach House

”När man väljer Sophisticated Beach House väljer man att 
plocka stranden och havet ännu närmare än det redan är. 
Färgerna för tankarna till Österlens milslånga stränder och 
havets blågröna nyanser. Här är livet lätt och behagligt utan att 
tumma på komfort och material. Ljusa ekgolv, sandfärgat kök 
med ljusa stenbänkskivor tillsammans med linnegardiner och 
mattor i naturmaterial - allt i perfekt harmoni.”



Sophisticated  
Beach House- Tillval

Kökslucka 
Arkitekt Plus Sand 
Marbodal 

Handtag Knopp T Helix 
Marbodal 

Bänkskiva & Stänkskydd 
Kvartskomposit Venato Bianco 
Marbodal

Diskho 
Intra Linea 7140 
Marbodal 

Köksblandare 
Tapwell RIN885 Krom 

KÖK 
Väggkulör 

Jotun Sommarsnö 

Ek Brighton1-stavs 
Kährs 

Dörrhandtag & Beslag 
Helix 220 Stripe Rostfritt 
Beslag Design 

Kakel & Klinker 
Bricmate Jura Ivory 30x30 
(15x15 i dusch)

Brusched nickel

Tapwell EVM026 
Brusched nickel 

Kommod vit 60 cm 
Viskan INR

Easy slät vit NCS 0500-N

Generellt  

Badrum



Naturally  
White

”När man väljer Naturally White som sin inredning väljer man det rena enkla tillsammans 
med naturens följsamhet. Här får man en tidlös bas som är enkel att sätta sin personliga 
prägel på. I köket kombineras vita och träfärgade luckor med ljust varmgrå bänkskivor. 
Ekgolvet ger naturens värme samtidigt som de vita väggarna omfamnar en likt svala  
nytvättade lakan en varm sommarkväll. Helheten känns fräsch utan att kännas kall.”



Naturally  
White - tillval

Kökslucka 
Arkitekt Plus Frost 
Marbodal Handtag Rattan Rostfri 

Beslag Design

Bänkskiva & Stänkskydd 10cm
Kvartskomposit Beach GREY

Diskho 
Intra Linea 7140 
Marbodal 

Köksblandare 
Tapwell RIN885 Krom 

KÖK   

Kökslucka 
Arkitekt Plus Ek
Marbodal 

Väggkulör 
NCS 0500-N

Ek Pure 1-stavs 
Kährs 

Dörrhandtag & Beslag 
Helix 220 Stripe Rostfritt 
Beslag Design 

Kakel & Klinker 
Bricmate Quartzit Pearl 30x30 
(15x15 i dusch)

Tapwell 
TVM7200 Krom

Tapwell EVM026 
Krom

Kommod vit 60 cm 
Viskan INR 

Easy slät vit NCS 0500-N

Generellt   

Badrum   

Se även inspirationsbild Badrum Naturally White i säljbrochyren 



Forrest 
Fascination

”När man väljer Forrest Fascination skänker man sitt hem tallskogens lugn och 
stabilitet. Här finns plats för avkoppling och återhämtning. Färgerna är djupa, 
naturnära och hämtade från, de för området så karakteristiska, tallskogsdungarna 
som skyddar husen från Östersjöns väder och vind. Behagligt grönt kök med mörkt 
sandfärgade bänkskivor, väderbitet ekgolv och svarta kontraster i detaljer skapar 
både en intressant helhet men också en mycket ombonad känsla.”



Forrest 
Fascination-Tillval

Kökslucka 
Form Tall
Marbodal 

Handtag Unifrom 
Marbodal 

Bänkskiva & Stänkskydd 
Kvartskomposit Beach Grey 
Marbodal

Diskho 
Intra Linea 7140 
Marbodal 

Köksblandare 
Tapwell RIN885 Mattsvart  

KÖK

Handtag Manor med bricka
Marbodal 

Väggkulör Juton Tudor

Ek Ydre 1-stavs 
Kährs 

Dörrahandtag & Beslag 
Helix 220 Stripe Svart
Beslag Design

Kakel & Klinker 
Bricmate J Runö Grey 30x30 

(15x15 i dusch)

Tapwell 
TVM7200 Mattsvart 

Tapwell EVM026 
Krom

Easy slät vit NCS 0500-N

generellt   

Badrum   

INR 
Duschvägg svart profil

Badkar 
Nordhem Aspholmen 

Se även inspiratisbild på nästa uppslag över ett radhus inspirerad av Forrest Fascination 

Kommod svart ek 60cm 
Viskan INR 



Styckevisa tillval 

Kökslucka 
Arkitekt plus Sand  

Marbodal 

T Helix Rostfri
Beslag Design

Laminat 
Gomera 558

Marbodal

Diskho 
Intra Linea 7140 
Marbodal 

Köksblandare 
RIN886 Krom

Tapwell

KÖK

Utöver framtagna inredningslinjer har ni möjlighet att 
välja styckevisa tillval för att skapa ert drömhem. 

Kommande sidor redovisar ett axplock av de val som erbjuds. 

Knopp 401 Care Mattsvart
Beslag Design 

Rattan Rostfri
Beslag Design

Fringe 160 mm Rostfri 
Beslag Design

 Kvartskomposit 
Beach Clay
Marbodal

Träbänkskiva
Ek Vitbetsad

Marbodal

Granit 
Nero Assoluto 

Marbodal

Kökslucka 
Arkitekt plus Moln 

Marbodal 

Kökslucka 
Form Tall, Marbodal 

Kökslucka 
Arkitekt Plus Ek

Marbodal 

Köksblandare 
RIN886 Mattsvart

Tapwell

Diskbänksbelysning
LED-profil 
Marbodal

Diskbänksbelysning
Spotlightsskiva
Marbodal



H500 NCS 0500-N
Swedoor

Väggkulör Juton 
Tudor

Ek Brighton 1-stavs 
vitpigmenterad ek 

Kährs 

Dörrahandtag 
Sintra Mattsvart
Beslag Design

Övrigt   

Väggkulör Juton
Natural Blue

Väggkulör Juton 
Sommarsnö

Ek Pure 1-stavs
Ek natur, mattlack

Kährs

Ek Ydre 1-stavs
 Gråpigmenterad ek

Kährs 

Dörrahandtag 
Skagen Rostfri
Beslag Design

Dörrahandtag 
Helix 220 Stripe Rostfri

Beslag Design

Bricmate 30x30 
Jura Ivory 

(15x15 i dusch)

Bricmate 30x30 
J Runö Grey 

(15x15 i dusch)

Bricmate 30x30  
Qvartzit Pearl 

(15x15 i dusch)

Uniqe 03 NCS 0500-N
Swedoor

parkettgolv  

kakel & klinker 

Väggkulörer 

Spotlights
Ötöver upptagna tillval kommer vi kunna erbjuda 
möjligheten att välja spotlights. Vi kommer presentera 
förslag på utformning längre fram. 

planlösningar
En del lägenheter har möjlighet att välja tillvalsväggar 
och justering av dörrplacering, dessa val presenteras i 
respektive bostads tillvalsverktyg ”Homemaker” och 
redovisas därför inte i en gemensam katalog. 



Tapwell 
TVM7200 Krom 

Tapwell 
BI071Krom

Badrum   

Duschvägg
 Linc Angel Krom, INR

Spegelskåp inkl. armatur
INR 

Rund spegel 70 cm 
INR 

Badkar 
Ume, Svedbergs

Tapwell 
BI071 Brusched Nickel

Tapwell 
BI071 Mattsvart

Tapwell 
TVM7200 Mattsvart 

Duschvägg
 Linc Niagra Krom, INR

Duschvägg
 Linc Niagra Krom, INR

T Helix Rostfri
Beslag Design

Knopp 401 Care Mattsvart
Beslag Design 

Rattan Rostfri
Beslag Design

Manor mattsvart 
Beslag Design

Badkarspip 
EVM026 Krom 
Tapwell

Badkarspip 
EVM026 Mattsvart
Tapwell

Kommod  vit
Viskan 60 cm 

INR 

Kommod svart ek
Viskan 60 cm 

INR 

Handdukstork
Line krom 
INR

Handdukstork
Line svart 
INR



Trådlös gateway 

”Hjärtat” i smarta hem systemet 
som kopplar ihop  alla sensorer

Paket Trygghet

1st Vattenläckage sensor
2st Brand- och rökdetektorer

Paket Skalskydd

2st Fönster-, dörrsensorer
2st Trådlösa HEMMA/BORTA knappar
1st Rörelsesensorer

Paket Komfort

3st Smart belysning
2st Trådlösa HEMMA/BORTA knappar
2st Smarta väggpluggar
1st Google Home mini

Möjligheten finns att komplettera paketen med varfria sensorer helt efter era behov

Utöver de olika presentererade sensorer för trygghet och smart belysning kan ni även komplettera ert 
smarta hem med ljud och bild. 

SMarta hem paket  

Sonos One Google Nest AudioGoogle Nest Hub





möbelpaket
I enlighet med de tre linesen finns också tre fulla möbelpaket att köpa till sin 
nya bostad för att skapa en fulländad interiör som dessutom då levereras helt 
inflyttningsklar. 

Detta gäller bostäderna i projektet upp till 55 kvm. 

För bostäder över 55 kvm erbjuder vi möjligheten att Caroline Bengtsson, som 
tagit fram inredningslinsen, kan hjälpa er att skapa er personliga prägel utifrån era 
önskemål.

Katalogen kompletteras separat med prissata möbellistor. 

caroline@carolineinteriors.se
0705-36 30 24

Caroline Interiors AB
Stenbrovägen 52

253 68 HELSINGBORG

För att kunna leverera nyckelfärdiga lägenheter i storlek 35-55 m2 har jag, utöver att ta fram inredningslin-
jerna, även fått äran att ta fram matchande möbelpaket för att komplettera dem. Målet har hela tiden varit 
att skapa en helhet som ska kännas genomtänkt direkt när man kommer in genom dörren – vare sig man har 
lägenheten som permanent boende, semesterboende eller om man kommer dit som hyresgäst för en veckas 
härlig semester. Funktion ska möta estetik och gå hand i hand genom alla val. Inredningen ska kännas var-
aktig och hålla under lång tid och för att uppnå det har jag inte bara valt möbler med hög kvalité utan också 
med design som håller över tid utan att man tröttnar på den. 

Några av de varumärken som står bakom dessa möbler är bland annat SITS som gjort sig kända för soffor av 
god kvalité och fin komfort samt svenska Rowico Home som har stort fokus på långsiktighet både i design, 
kvalité och miljöfrågor. 

När man köper ett möbelpaket till sin nya lägenhet i Beddinge Beach köper man inte bara möbler utan 
också lyxen att helt bekymmersfritt få upplevelsen att när man för första gången kliver in i sin nya bostad 
komma in i ett hem. Allt monteras, sätts på plats och blir helt färdigt redan innan tillträde så att det är helt 
klart för att användas från den dagen ni sätter nyckeln i låset. Bäddad säng, puffade kuddar i soffan och 
planterade blommor i krukorna – det enda ni behöver ta med er är kläder och tandborste!

För att kunna erbjuda olika nivåer av ett komplett boende har vi delat upp möblerna i olika paket. Det finns 
ett möbelpaket, ett sängpaket, ett dekorationspaket, ett kökspaket och ett abonnemang på lakan och hand-
dukar som är perfekt för de som t.ex vill hyra ut eller ha lägenheten som semesterhem då handdukar och 
lakan byts och tvättas när man lämnar.

I och med de olika paketen ges chansen att bara köpa möbelpaketet för de som sedan vill dekorera med de 
saker som man själva tycker bäst om. Det finns också möjlighet att köpa allt utom sängpaketet om man 
hellre provar ut en egen säng som passar ens egna preferenser. I Granhyddan kommer det att finnas ett ax-
plock av möblerna samt materialprover på trä och tyger för att ge en tydlig bild av vad det är som erbjuds. 

Innan det är dags för inflytt kommer också paket för utemöbler att tas fram och de kommer att levereras 
på samma sätt med allt färdigt för användning. För de lite större lägenheterna finns jag också till hands för 
hjälp med möbler och inredning på den nivå som önskas – allt från bollplank till fulla möbleringsförslag 
med samma nyckelfärdiga leverans som de mindre lägenheterna. 

Varmt välkomna att kontakta mig om ni har några frågor!
     
      Caroline

INTERIORS



Sophisticated Beach House
I hallen finns fina avhängningsmöjligheter med hjälp av en hatthylla och skohylla i vitoljad ek som går fint ihop med det 
sandfärgade köket. Till vardagsrummet har vi valt ut en soffa med rena linjer som både ger komfort och en härlig känsla 
till rummet. Klädseln är avtagbar och tvättbar i 30 grader i maskin för att enkelt kunna hållas fräsch under många år. Till 
den finns ett soffbord i vitpigmenterad ek som är ett återkommande material i möblerna. Det kombineras med en rund 
sittpuff för att skapa extra sittplats vid soffan men som också blir en perfekt plats att lägga upp benen på. Det mönstrade 
tyget på puffen kommer igen i soffkuddarna vilket skapar en fin helhet. 

Matgruppen med plats för fyra är även den i vitpigmenterad ek och bordet har en smart uppfällbar klaff för de gånger 
man är fler. Sits och ryggstöd på stolarna är klädda i ett tåligt ljusgrått lite grövre tyg och de tål att sittas i länge. Över 
matplatsen hänger en taklampa med sandfärgade glaskulor som är som ett smycke för hela rummet. De båda grupperna 
ramas in av en stor matta i sisal. För fönstren hänger tunna linnegardiner som enklelt skyddar mot solen utan att stänga 
ute ljuset de dagar det behövs.

Sovrummet är ombonat och mysigt med klädd sänggavel i ljus linnetyg samt vit. Den ljusa eken från vardagsrummet 
kommer igen i sängborden som pryds av gråbeige sänglampor med vita linneskärmar. Den ljusa mattan i ull är mjuk och 
gör det skönt att sätta ner fötterna på morgonen och de vita härliga sängkläderna samt överkastet och dekorationskud-
darna gör att sovrummet får en riktig hotellkänsla. I sovrummet finns även linnegardiner som är mörkläggande vilket gör 
att man sover gott hela natten.

Möbelpaketet inkluderar

1.  2-sitssoffa med kallskumsstoppning och avtagbar tvättbar klädsel i 30 grader i maskin.
2. Soffbord i vitpigmenterad ek.
3.  Rund stoppad sittpuff i mönstrat tyg som återkommer i kuddar.
4. Golvlampa med vit linneskärm.
5. Matbord med klaff i vitpigmenterad ek.
6. 4 matbordsstolar i vitpigmenterad ek med klädd sits i ljusgrått grovt tåligt tyg.
7. Sisalmatta under mat- och soffgrupp.
8. Taklampa med sandfärgade glasbubblor.
9. Vitspotlightskena i kök och sovrum. 
10. Tunna linnegardiner på vit takskena i vardagsrum/matplats
11. Hatthylla och skohylla i vitoljad ek.
12. Pall i teak.
13. Sängbord i vitpigmenterad ek.
14. 2 x Beige sängbordslampor med vit linneskräm.
15. Mörkläggningsgardiner i linne på vit skena i tak i sovrummet.
16. Ljus ullmatta i sovrum. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

16.



Naturally White Möbelpaketet inkluderar:

1. 2-sitssoffa med kallskumsstoppning och avtagbar tvättbar klädsel i 30 grader i maskin.
2. Runt soffbord i ek och ekfanér. 
3. Rund stoppad sittpuff i mönstrat tyg som återkommer i kuddar.
4. Golvlampa med ljus linneskärm.
5. Matbord i ek med uppfällbar klaff. 
6. 4 matbordsstolar med hög sittkomfort i ek med klädd sits i ljusgrått grovt tåligt tyg.
7. Sisalmatta under mat- och soffgrupp.
8. Taklampa med klara glasbubblor.
9. Vitspotlightskena med fyra riktbara spotlighti kök och sovrum. 
10. Tunna linnegardiner på vit takskena i vardagsrum/matplats
11. Hatthylla och skohylla i ek.
12. Pall i tea.
13. 2 x Satsbord som sängbord i ek och ekfanér.
14. 2 x Grå sängbordslampa med linneskärm.
15. Mörkläggningsgardiner i linne på vit skena i tak i sovrummet.
16. Ljus ullmatta i sovrum. 

Till möbelpaketet för Naturally White är eken ett genomgående material som vi möts av första gången redan i hallen på 
hatt- och skohylla. Den kommer sedan igen i både soffbord, matbord och matstolar vilket ger en genomtänkt känsla. Till 
vardagsrummet har vi valt ut en soffa med rena linjer som både ger komfort och en härlig känsla till rummet. Klädseln 
är avtagbar och tvättbar i 30 grader i maskin för att enkelt kunna hållas fräsch under många år. Den runda sittpuffen 
fungerar utmärkt som både fotpall, extra soffbord eller extra sittplats och är klädd i ett vitt och beige mönstrat tyg som 
även finns på soffkuddarna för att ge ett komplett intryck.

Kring matbordet i ek finns det fyra stolar men klaffen på bordet gör det möjligt att sitta fler.  Stolarnas sits är stoppad och 
klädd i ett ljusgrått strukturerat tåligt tyg som är lätt att torka av. Lampan över matplatsen är inte bara pricken över i:et 
för matplatsen utan för hela rummet och består av klara glasbubblor. De båda grupperna ramas in av en stor matta i sisal. 
För fönstren hänger tunna linnegardiner som än enkelt skyddar mot solen utan att stänga ute ljuset.

Sovrummet är ombonat och mysigt med klädd sänggavel och avtagbar sängkappa som enkelt går att tvätta. Sängborden 
är i ek så den röda tråden från vardagsrummet följer med in i sovrummet. Den ljusa mattan i ull är mjuk och gör det 
skönt att sätta ner fötterna på morgonen och de vita härliga sängkläderna, mörkläggningsgardinerna i linne samt överkas-
tet och dekorationskuddar gör att det känns som att man tagit in på hotell när man går och lägger sig.
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Forrest Fascination Möbelpaketet inkluderar:

1. 2-sitssoffa med kallskumsstoppning och varmgrå avtagbar tvättbar klädsel i 30 grader i maskin.
2. Soffbord i svart ekfanér med svarta metallben.
3. Rund stoppad sittpuff i mönstrat tyg som återkommer i kuddar.
4. Golvlampa i svart metall med ljus linneskärm.
5. Matbord med skiva i svart askfanér och svarta ben i massivt trä.
6. 4 stoppade matbordsstolar med bra sittkomfort  i ljust tåligt tyg med svart underställ med snurr.
7. Sisalmatta under mat- och soffgrupp.
8. Taklampa med grå glasbubblor.
9. Svart spotlightskena med fyra riktbara spotlights i kök och sovrum. 
10. Tunna linnegardiner på vit takskena i vardagsrum/matplats.
11. Hatthylla och skohylla i svart ek.
12. Pall i teak.
13. 2 x Satsbord som sängbord i svart ek och ekfanér. 
14. 2 x Svarta sängbordslampor med ljus linneskräm.
15. Mörkläggningsgardiner i linne på vit skena i tak i sovrummet.
16. Grå ullmatta i sovrum. 

Forrest Fascinations möbelpaket präglar av de svarta detaljerna. Hatthyllan och skohyllan i hallen är i svartbetsad ek och ger 
en försmak av vad som komma skall. Det möts upp av samma material i soffbord och matbord. Till det svarta soffbordet blir 
kontrasten fin till den runda pallen i mönstrat tyg som återkommer i soffkuddarna. Soffan är klädd i ett lite grövre grått tyg 
som är avtagbart och tvättbart i maskin på 30 grader. Soffan är inte bara skön att sitta i utan håller också en fin kvalité och pas-
sar bra in i rummet. Dess svarta ben går fint ihop med övriga svarta detaljer. 

Matgruppens fyra stolar är klädda i ett lite ljusare men tåligt tyg med struktur och i understället med snurrfunktion kommer 
det svarta åter igen och matchas till det svarta matbordet. Taklampan över matgruppen gör gruppen komplett med de grå glas-
kulorna som också ger en intressant spridning av ljuset till rummet. För fönstren hänger tunna linnegardiner som än enkelt 
skyddar mot solen utan att stänga ute ljuset de dagar det behövs.

I sovrummet är hotellkänslan verkligen närvarande och de svarta detaljerna är med även här. Sängborden är i svart ek ger 
återigen en fin kontrast till de lite mörkare gråbeige tyget som sänggaveln är klädd i. På golvet ligger en grå ullmatta som gör 
den mysiga känslan komplett. Detaljer som svarta sänglampor med ljusa linneskärmar och vita krispiga lakan gör att totalen 
blir härligt lyxig. I sovrummet finns även linnegardiner som är mörkläggande. 
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