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2022:Harmoniaa ja säilytysoivalluksia
Kylpyhuoneen merkitys arjessa on suuri. Keittiön rinnalla se on yksi tärkeimmistä kodin tiloista ja siksi
sen pitää olla toimiva ja käytännöllinen, mutta samalla myös seesteinen ja harmoninen. Toimivassa kylpyhuoneessa on järjestys, eikä säilytystilaa ole koskaan liikaa. Vuoden 2022 kalustemalleissa Svedbergs
on panostanut erityisesti toimiviin säilytysratkaisuihin. Svedbergsin kalusteissa ja pesualtaissa on upeita
uusia luonnonmukaisia sävyjä, joilla saa helposti luotua harmonisen tyylin kylpyhuoneeseen.

LUONNOLLISEN HERKULLISET VÄRIT
Aidot materiaalit, kuten puu, kivi, lasi ja metalli yhdistettynä kauniisiin tekstiileihin,luo kokonaisuuksia, jotka korostavat luonnonläheisyyttä ja harmoniaa. Svedbergsin vuoden 2022 väripaletti maalaa samalla luonnonläheisellä teemalla, jonka sävyjä voi löytää
niin kalusteista kuin pesualtaista. Vuoden uudet kalustesävyt ovat Hav, Granit, Kalk, Sand ja Salvia. Ne sopivat hyvin yhdistettäviksi
Svedbergsin perusväreihin. Altaissa uudet värit ovat Mokka, Latte ja Antrasiitti.

Hav

Granit

Kalk

Sand

Salvia

Svedbergsin malja-altaissa uusina maanläheisinä väreinä: Mokka, Latte,
ja Antrasiitti.

Svedbergsin värikokoelmassa on viisi kaunista luonnonläheistä sävyä,
jotka täydentävät kalusteiden perusvärivalikoimaa: Hav, Granit, Kalk,
Salvia ja Sand. Kuvassa Hav.

Malja-altaamme ovat kuin koruja kylpyhuoneessa. Ne tuovat huoneeseen heti ripauksen luksusta ja designin tuntua. Kuvan sävy Latte.
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Kauniit ja käytännölliset säilytyskalusteet tuovat järjestyksen
Säilytyksen perusta on aina hyvä järjestys, eikä säilytystilaa voi koskaan olla liikaa. Usein rajallisen tilan vuoksi kylpyhuoneeseen tarvitaan järkeviä ratkaisuja, jotka eivät vie turhaa tilaa. Svedbergs on ottanut haasteen vastaan ja vuoden 2022 mallisto kasvaa käytännöllisillä kylpyhuoneen säilytyskalusteilla.
– Kauniit säilytysratkaisut ovat olleet jo jonkin aikaa pinnalla olohuoneen ja keittiön kalustuksessa. Kun kylpyhuone on vahvemmin
tullut osaksi muun kodin sisustusta, näkyy tämä selkeämmin nyt myös kylpyhuoneen puolella, kertoo Svedbergsin designpäällikkö
Johan Körner.
Uudet elegantit vitriinimäiset ovet kirkkaalla tai savulasilla ovat omiaan tuomaan pyyhkeet ja hajuvesipullot kauniisti esiin. Myös
umpikaappien valikoima on laaja. Oven taakse on helppo halutessaan kätkeä monta näppärää toiminnallisuutta. Ja vetolaatikon
uumeniin saa meikit ja muut tarvikkeet selkeästi esille omille paikoilleen.

Voit varustaa laatikon näppärillä lisävarusteilla ja tarvikkeilla, jotka
helpottavat arkea.

Korkea kaappi on rakennettavissa tarpeiden mukaan. Perusrunkoon voi
hankkia lisävarusteena lasi- tai umpioven, mutta myös avohyllykön,
valaistuksen, latausaseman tai vetolaatikot.

Olemme sujauttaneet 40 cm leveään laatikkoon – sisältyy 120 ja 200
cm kalustekokonaisuuksiin – useita käytännöllisiä ominaisuuksia, kuten
tuplapistorasian. Tässä laatikossa on tilaa isommillekin kylpyhuoneen
tarvikkeille.

Kaipaatko lisätietoa? Ota yhteyttä:
Elina Kunnas, Svedbergs, 09 584 10 303, elina.kunnas@svedbergs.fi
Inger Tallqvist, PerPR, 040 1991 073, inger@perpr.fi
Painokelpoiset kuvat ovat ladattavissa: perpr.fi.
Svedbergs
Svedbergs aloitti toimintansa peltisepänverstaana 1920 ja alkoi valmistaa uudentyyppisiä peilikaappeja vuonna 1962. Seitsemänkymmentäluvulla Svedbergs aloitti kylpyhuonekalusteiden valmistuksen ja kahdeksankymmentäluvulla tämän päivän suuntauksen; kehittää, valmistaa ja markkinoida täydellistä kylpyhuonetta tuotemerkillä
Svedbergs. Yritys on Pohjolan johtavia kylpyhuonekalusteiden valmistajia ja kehittää jatkuvasti valikoimaansa vastaamaan kuluttajien tarpeita kylpyhuoneissa. Emoyhtiö
Svedbergs i Dalstorp AB toimii Dalstorpissa, Västergötlannissa, missä suurin osa tuotannosta tapahtuu.

