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FO R M A KO M M E R I  G R ÅT T 
Vår möbelserie Forma blev snabbt en succé. Kundernas möjlig-
het att påverka utseende och funktion var efterlängtat. Nu blir 
valfriheten ännu större. Förutom ljus ek, svart ek och vit adderar 
vi färgen grå. Dessutom går det att få detaljer i den trendriktiga 
nyansen guld matt. Läs om fler Forma-nyheter på sidan 4.

S K A PA –  TÄ N K L I T E M I N D R E 
Många kunder har stora visioner för sina badrum, men sällan  
får idéerna plats i det befintliga badrummet. Det gav oss  
inspirationen till den nya möbelserien Skapa. Alla har rätt till  
bra formgivning och funktion. Även de med stora visioner, men 
med små badrum.

VÄLJ VALFRI  NCS-FÄRG
En av de stora nyheterna är att kunden kan få badrumsmöblerna i 
vilken färg de vill (enligt NCS-skalan, mot pris tillägg). Valfriheten 
gäller Forma, DK och Stil. Ett riktigt starkt försäljnings argument 
på en marknad där kunderna mer och mer eftersträvar ett indivi-
duellt uttryck.

N Y KÖ P G U I D E FÖ R E N K L A R 
Ett viktigt verktyg för alla i butikerna är Köpguiden. Efter att ha  
lyssnat på er kommer vi att göra två förändringar som gör det  
enklare och snabbare att hitta. Alla överdelar finns nu samlade på ett 
ställe, liksom alla sidoförvaringar. Hoppas du kommer att gilla det.

EN AV ÅRETS STORA NYHETER 
2016 ÄR EN TRENDSPANARE 
OCH INSPIRATÖR.

Vi är mycket glada att ha lyckats knyta en av landets mest följda inrednings-
bloggare till oss – Johanna Bradford. Mer känd är hon kanske som  
Tant Johanna, en blogg hon driver på den egna sajten lovelylife.se

Under året kommer hon att bjuda på inredningstips för badrummet,  
trender hon har uppmärksammat och som hon tror på. Tillsammans med 
Johanna kommer vi också att göra ett antal konsumenttävlingar där fina 
priser ligger i potten.

För oss på Svedbergs är det viktigt att finnas med i sociala medier. Det här 
är ett nytt sätt för oss att synas som ska bli mycket spännande att följa. 
Genom att knyta Johanna till oss får vi också ett välkänt ansikte med hög 
trovärdighet som är bra för varumärket Svedbergs.

Här är Johannas badrumstankar inför 2016:
”Jag tror att badrummen blir mer och mer personliga. Det är viktigt att det 
känns som en del av det övriga hemmet. Jag gillar när jag ser en röd tråd 
genom alla rum. Det behöver inte vara speciellt svårt att hitta sin egen stil. 
Själv hämtar jag inspiration från allt möjligt, det kan vara ett café, en bok, 
filmer eller en blogg.

När jag tittar på badrumsmöbler är smarta förvaringslösningar viktiga. Alla 
badrumsprylar jag har (och det är många) ska enkelt kunna sväljas. Just nu 
bor jag i en lägenhet med ett litet badrum och då blir det ännu viktigare.

ANLEDNINGAR T ILL EN    
BRA DAG.  I  D IN BUTIK.
Nästa års nyheter handlar om förbättringar, möjligheter och utvecklade designuttryck. Vi kan också presentera 
en ny, efterfrågad möbelserie och nya, spännande samarbeten. Allt kommer att kokas ned till en inspirerande och 
innehållsrik Badrumsbok 2016. Men redan nu vill vi kittla din nyfikenhet och berätta om allt som är på gång hos oss 
i Dalstorp. Och som det snart kommer att pratas om runt om i hela Norden. Trevlig läsning.
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 FORMA
– NU OCKSÅ I  GRÅTT.

Forma går från och med nästa år även att få i grått. Som om inte det 
vore nog kan kunden välja vilken färg som helst (enligt NCS-skalan, 
mot pristillägg). För den som vill ge badrumsmöbeln extra karak-
tär finns möjligheten att välja detaljer i guld matt. Nytt är också 
tvättstället Wave 120 och som tillval går att få belysning samt trä-
inredning i låda – detaljer som ger en lyxig känsla.

FORMA underdel 120x45 grå 2 lådor integrerat handtag 8. Handtag nr 8, guld matt. WAVE porslinstvättställ 120x45 dubbel. 
PIPE tvättställsblandare guld. Bottenventil guld. SVEA spegel rund 60 guld matt.                           

1. FORMA underdel 120x45 grå 4 lådor. Handtag nr 5, 256 cc guld matt. WAVE porslinstvättställ 120x45 dubbel. PIPE tvättställsblandare guld. 
Bottenventil guld. FORMA spegel 120 guld matt lysrör. 2. FORMA sidoskåp 80 grå. Bänkskiva Sirocco. 3. 180° Nisch dubbel kombination special Klarglas.                       
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 SK APA
– TÄNK L ITE MINDRE.

En helt ny möbelserie som ger de små badrummen en framtid, 
framtagen i samarbete med formgivarna Ehlén Johansson och Mia 
Lagerman. För alla de ytor med potential som aldrig fått en ärlig 
chans. Skapa är en möbel serie främst utvecklad för lite mindre bad-
rum. Men de är också för dem som vill låta kreativiteten få svängrum. 
Med ett form  språk som tillåter en personlig prägel på helheten. 
Utan kompromisser. Omsorgen för kvaliteten, detaljerna och funktioner-
na finns där.  Det är inte så mycket att fundera på. Tänk lite mindre.

SKAPA underdel 50x35 grå låda. Handtag 12 svart. SKAPA tvättställ 50x35. FOR YOU tvättställsblandare krom. Bottenventil krom. 
JENNY spegelskåp, svart. Väggskåp 70x30 grå. Handtag 12 svart. Handdukshängare enkrok S01 svart.                       

1. SKAPA underdel 55x35 svart ek låda. Handtag 12 vit. SKAPA tvättställ 55x35. LOVE ME MINI tvättställsblandare krom. Bottenventil krom.
SKAPA spegelskåp 55 svart ek. Väggskåp 70x30 svart ek. Handtag 12 vit. 2. SKAPA underdel 45x25 ljus ek dörr. Handtag 11 krom.
SKAPA tvättställ 45x25. TWIT tvättställsblandare krom. Bottenventil krom. SKAPA spegel 45 ljus ek. 3. Högskåp 123x30 ljus ek. 



VIT SVART MÄSSINGKROM

SK APA –  ENKELT ATT BYGGA,  
ENKELT ATT KÖPA.

LJUS EK SVART EKVIT GRÅ

25 CM DJUP

55 CM BRED50 CM BRED45 CM BRED

35 CM DJUP

25 CM DJUP

35 CM DJUP

Underdelarna och tvättställen finns i bredderna 45, 50 och 55 cm. Spegel och spegelskåp (med eluttag). Båda med LED-belysning och finns i bredderna 45, 50 och 55 cm och höjden 70 cm 
samt i färgerna vit, grå, ljus ek och svart ek.

Sidoförvaring, välj mellan flera skåp i olika storlekar. Alla finns i färgerna vit, grå, ljus ek och svart ek.

De olika djupen på underdelarna är 25 cm (med dörrar) och 35 cm (med dörrar eller låda).

Tvättställen har glaserad undersida. Förbe-
redda för konsollupphängning. Djup 35 cm 
även för bultmontage.

Välj mellan olika färger på underdelarna; vit, grå, ljus ek, svart ek.

I Skapa underdelar ingår alltid handtag 11 krom. Övriga handtag kan du välja som tillval.

HANDTAG NR 11 

HANDTAG NR 12 



FLER MÖJLIGHETER I  BADRUMMET.
Förra årets satsning på tvätt och tork i badrummet blev en succé. Och nu ”fördjupar” vi sortimentet. Efter önskemål kompletterar 
vi skåpsortimentet med djupet 60 cm. Det innebär att skåpen kan placeras bredvid tvättmaskinen och torktumlaren på ett sätt 
som smälter in i miljön.

Väggskåp 60 
inkl 2 dörrar och 2 trähyllor.
Slät eller ram.
B:60 H:70 D:35

Väggskåp 40 
inkl dörr och 2 trähyllor.
Slät eller ram.
B:40 H:70 D:35

Högskåp 60x122 
Slät har 1 dörr och 2 trähyllor. 
Ram har 2 dörrar.
B:60 H:122 D:60 

Högskåp 40x122 
inkl 1 dörr och 2 trähyllor.
Slät eller ram.
B:40 H:122 D:60 

Högskåp 40x172 
inkl 1 dörr och 2 trähyllor.
Slät eller ram.
B:40 H:172 D:60

Väggskåp 30 
inkl dörr och 2 trähyllor.
Slät eller ram.
B:30 H:70 D:35

Trådkorg och täcksidor 
finns som tillval

STIL Underdel 80x35 grå. Handtag nr 5, 256 cc svart. FJORD porslinstvättställ 80x35. TWIT tvättställsblandare krom. Bottenventil krom.
STIL Top-Mirror 80 grå. Väggskåp 30 grå. Handtag nr 5, 256 cc svart. Täcksida väggskåp grå. Bänkskiva ljusgrå. Täcksida tvättmaskin grå. 
Tvättskåp 122x40x60 grå. Handtag nr 5, 480 cc svart. Täcksida 122 grå. Bänkskiva ljusgrå. Stödben.           



Skissbild

ÄNTLIGEN,  SNYGGA WC-MODULER. 
Till våren har vi premiär för en ny WC-modul i glas. En fördel är att den enkelt kan ersätta en traditionell golvstående modell. 
Finns i vitt eller svart.

WC 90420 Rimless, utan spolkant för renare 
och mer hygienisk WC-stol. Easy Clean. Lätt att 
rengöra. Mjukstängande sits.

WC 90460 Rimless, utan spolkant för renare och 
mer hygienisk WC-stol. Lätt att rengöra. Mjukstän-
gande sits.

WC 90470 Rimless, utan spolkant för renare och 
mer hygienisk WC-stol. Lätt att rengöra. Mjukstän-
gande sits.

FLER SPÄNNANDE NYHETER.
Bland våra övriga nyheter märks ett snyggt badkar med tassar. Kunden väljer själv om tassarna ska vara i krom, mässing 
eller brons. I serien Forsa presenterar vi ytterligare två duschar, en skärmvägg och en rund. Dessutom lanserar vi nya, snyg-
ga krokar, några spegelskåp och blandare.

FORSA skärmvägg. Klämfäste till golv och stag för duschdraperi 
i krom. Storlekar: 70, 80 och 90 cm. Profil: Aluminium blank, 
aluminium matt, svart matt och vit matt. Glas: Klarglas, frostglas 
och rökglas.

FORSA rund 90x70. Fönsterlösning, kan monteras asymmetriskt i hörn. Storlek: 90x70 cm. 
Profil: Aluminium blank, aluminium matt, svart matt och vit matt. Glas: Klarglas.

BADKAR CLASSIC Bekvämt och snyggt badkar i klassisk design med tassar. Den lite högre kortsidan ger ett skönt stöd för ryggen. Tassarna finns i krom, mässing och brons.



LED-MIRROR Finns i bredd: 55 och 60 cm.
2 LED-puckar. Vit.

LED-LINE Finns i bredd: 55 och 60 cm.
Inkl eluttag. 3 LED-puckar med tvättställsbelysning. Vit.

LED-LAMPA. Finns i bredd: 30 och 
50 cm. Passar till spegel aluminium, 
Line 55 och 60 samt övriga träskåp.

PLÅTBELYSNING MED LED. Finns 
i bredd: 55, 60 och 65 cm. Med eller 
utan eluttag och jordfelsbrytare. IP 44. 
Passar till samtliga trä- och plåtskåp.

LINE Finns i bredd: 55 och 60 cm.
Med eller utan eluttag. Vit. Komplettera med 
valfri belysning.

SPEGEL i aluminiumram utan belysning. 
Höjd 80 cm. Finns i bredd: 40, 60, 80, 100, 
120 och 140 cm. Tillval: LED-LAMPA.

PIPE tvättställsblandare krom och guld

CLASSIC duschblandare 150 cc inkl duschset 
krom.

Fyrkrok serie A. Krom och borstad.

CLASSIC badkarsblandare 150 cc krom.

CLASSIC tvättställsblandare hög pip krom.

PIPE fristående blandare guld.

SPEGLAR,  SK ÅP  
OCH NYA DETALJER.

Fyrkrok serie O. Krom och borstad.



Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp   Telefon 0321- 53 30 00   svedbergs.se   info@svedbergs.se

VÅR DIGITALA  
SATSNING FORTSÄTTER.
Med vår nya, omarbetade webb har vi skapat en bättre digital plattform. Nödvändigt då kunder i allt högre grad 
hämtar information och inspiration på webben. Nu är det betydligt enklare att hitta, oavsett vad kunden söker.
I linje med detta har vi också utvecklat vår webbshop öppen för återförsäljare. Har du inte testat än kommer du 
att upptäcka hur smidigt det har blivit att beställa.


