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ÅRETS NYHETER OCH 1950 FÄRGER.

När vi presenterade Forma för några år sedan var det 
ett nytt sätt att köpa badrumsmöbler. Vi satte kunden 
i fokus och skapade oändliga valmöjligheter. Samma 
framgångsrecept med fokus på formgivning och flex-
ibilitet har nu spridit sig till våra övriga möbelserier. 
Dessutom avslöjar vi några riktigt spännande nyheter 
inför 2017. Läs mer om dem här.

VÄ L J M E L L A N 1  950 O L I K A N YA N S E R 
Fler och fler vill skapa en individuell stil i badrummet. Att då  
kunna välja färg på sina badrumsmöbler är en spännande  
möjlighet. Och vi ger kunden 1 950 olika nyanser att välja mellan. 
Till förfogande finns hela NCS-skalan, en nästintill outtömlig 
glädjekälla för alla som gillar färg.

STIL,  NU MED FASAD FRONT
En klassisk och tidlös möbelserie. Den fasade fronten är en 
designnyhet för 2017. Valfriheten var redan tidigare stor. Nu 
kompletteras bredderna 60, 80 och 100 cm med 40 och 120 cm. 
Det blir alltså ännu enklare att hitta en kombination som passar. 
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FÅ R V I  I N T RO D U C E R A I N T RO? 
Det är rena linjer, det är praktiskt, det är plåt. Nyheten Intro är en  
badrumsmöbel som tål tuffa tag. Möbelserien är smidig och tar liten 
plats vilket gör den perfekt också i det lilla badrummet.

S M A RTA V I K D U S C H A R S K A PA R P L AT S 
Våra nya vikduschar i serien Forsa är smart konstruerade för att passa  
alla badrum. De olika sektionerna med vikfunktion, som går att fälla in  
när duschen inte används, gör att duschen tar minimalt med plats. 

V I  GÖ R D I T T  A R B E T E L I T E E N K L A R E
Vi arbetar ständigt för att vara din bästa samarbetspartner. Det kan handla 
om allt från sortiment, kvalitet, formgivning och leveransprecision till pris. 
Men också om digitalisering, butiksaktiviteter och marknadsföring. Vår 
ambition är att göra ditt arbete lite enklare. 
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STIL Underdel 120x45 4 Lådor Fas. Skålhandtag brons.  WAVE porslinstvättställ 120x45 dubbel.  SVEA tvättställsblandare brons. 
Bottenventil brons. TOP-LINE 120 Led. NCS-FÄRG S 5030-G, mot pristilägg. 

 ST IL
– NU MED NY SNYGG FASAD FRONT.

En klassisk och tidlös badrumsmöbel som det är enkelt att tycka om,  
formgiven av Ehlén Johansson och Mia Lagerman. En nyhet för 2017  
är den snygga ramluckan FAS. Valfriheten gör det enkelt att hitta en 
kombination som passar varje badrum, inte minst med de nya  
bredderna 40 och 120 cm. Andra nyheter är passande handtag  
(knoppar och läderflärpar), tvättställ samt snygga bänkskivor.  
Tvättställens karakteristiska uttryck med stänkskydd, träinredning i 
lådor och de noggrant utvalda handtagen förstärker kvalitetskänslan.
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Våra nya bänkskivor Blanco Zeus Extreme och Helix är tillverkade av  
Silestone®. Båda är tåliga och vackra, gjorda av 94 procent naturlig kvarts.
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1. INTRO underdel 45 vit Höger. SKAPA tvättställ 45x35. TOUCH ME tvättställsblandare krom. Bottenventil krom. INTRO spegelskåp 45 vit. INTRO belysning 45 vit.
2. INTRO spegelskåp 45 vit. INTRO belysning 45 vit. 3. INTRO underdel 55 antracitgrå. SKAPA tvättställ 55x35. TOUCH ME tvättställsblandare krom. Bottenventil krom. 
INTRO spegel 55 antracitgrå.

 INTRO
– NYHETEN SOM TÅL TUFFA TAG.

Av plåt och funktion i skön symbios. De rena linjerna 
och den smidiga form givningen gör att den här nyheten 
också passar i det lilla badrummet. Finns med djup 35 
cm i bredderna 45, 50 och 55 cm. Precis som våra andra 
badrumsmöbler tillverkas Intro i Dalstorp.
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TÅL IGA INTRO ÄR FLEXIBEL  
PÅ MÅNGA SÄTT.

VIT

50 OCH 55 CM BRED 35 CM DJUP45 CM BRED

ANTRACITGRÅ

Välj mellan bredderna 45, 50 och 55 cm. 

Välj mellan vit och antracitgrå.

45, 50 OCH 55 CM BRED

Spegel LED, 4 cm djup och 70 cm hög. Spegelskåp, 13,5 cm djup och 67 cm hög. Båda finns i bredderna 45, 50 och 55 cm och i vit och 
antracitgrå. Komplettera spegelskåpet med LED-belysning och eluttag.

INTRO Eluttag 55 230 V. Finns i bredd: 45, 50 och 
55 cm. Färger: Vit och Antracitgrå.

INTRO Belysning LED 55 Ljuskälla LED,  10 W, 690 lu-
men. B:55 H:3,2 D:15 cm. Finns i bredd: 45, 50 
och 55 cm. Färger: Vit och Antracitgrå.
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En extremt flexibel lösning som går att bygga på 
många olika sätt. Därför passar vikduscharna de 
flesta badrum, oavsett hur stort eller litet det är. 
En vikvägg går till exempel att kombinera med 
en fast skärmvägg, perfekt för ett hörn eller en 
nisch. Duschväggarna finns som 70, 80 och 90 
cm med klarglas och går att få i aluminium matt/
mattkrom eller aluminium blank/krom.

V IKDUSCHAR.
En nyhet 2017 är våra nya vikduschar i serien Forsa. Den smarta konstruktionen gör att sektionerna enkelt kan fällas in  
mot väggen och skapa fria ytor. De olika sektionerna går att kombinera på flera sätt för att passa olika typer av badrum.  
Både profilen och gångjärnen har en lyftfunktion som gör det enkelt att öppna och stänga partierna.

1.  Börja med att välja utförande. Vikväggen (bild 1 och 2) går att kombinera med en fast skärmvägg i hörn (bild 3) eller nisch (bild 4). 
Det går även att kombinera ihop två vikväggar (bild 5 och 6).

2. Alla utföranden levereras i klarglas.
3. Välj färg på vikväggarna: aluminium matt/mattkrom eller aluminium blank/krom. Fast skärmvägg alltid aluminium blank/krom
4. Vilken storlek vill du ha: 70, 80 eller 90 cm.
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FORMA,  MÖBELN SOM FÖRÄNDRADE 
SÄTTET ATT KÖPA BADRUM.
Forma är inte bara en möbelserie, det är ett nytt sätt att köpa badrumsmöbler. Kunden älskar att själv kunna bestämma stil, fronter, skåp, 
färger, material, bredder, djup och detaljer. Allt. Till 2017 kompletterar vi med nya handtag (knoppar och läder handtag), tvättstället Sand, nya 
bänkskivor, spegelskåpet Sober och en fin spegel Imago. Det här är inte längre framtidens sätt att köpa badrumsmöbler, det är dagens.

FORMA underdel 60x35 2 lådor. Knopp rund vit. SAND porslinstvättställ 60x35. FOR YOU tvättställsblandare krom. Bottenventil krom. SOBER spegelskåp 60. Högskåp 123x40. 
FORSA Vikdusch 90x90, Alu blank med Klarglas. PIAZZA duschbatteri inkl. termostatblandare 150 cc, duschhuvud och handdusch, krom. NCS-FÄRG S 2040-Y, mot pristilägg. 
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I år satsar vi lite extra på flärpar och knoppar, en inredningsdetalj som  
bara blir viktigare och viktigare. Här ser du en flärpvariant med läder  
i två nyanser och en snygg knopp i olika färger.
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NYA BEK ANTSK APER I  BADRUMMET.
Sober och Imago är vårt nya spegelskåp respektive spegel som går att få i många olika bredder och färger. Båda har  
LED-belysning och fabriksmonterad el testad av oberoende tredje part. Självklart är både Sober och Imago tillverkad  
på vår egen anläggning i Dalstorp, Sverige.

FORMA underdel 40x35 grå 1 låda. Knopp rund vit. SAND porslinstvättställ 40x35.
LOVE ME MINI tvättställsblandare krom. Bottenventil krom. SOBER spegelskåp 40 
grå Vänster.

FORMA underdel 60x35 ljus ek 2 lådor. Handtag nr 5, 128 cc vit. 
SAND porslinstvättställ 60x35. PIPE tvättställsblandare krom. Bottenventil krom. 
IMAGO spegel 60 vit matt.
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INTRO Eluttag 55 230 V. Finns i bredd: 45, 50 
och 55 cm. Färger: Vit och Antracitgrå.

INTRO Belysning LED 55 Ljuskälla LED,  10 
W, 690 lumen. B:55 H:3,2 D:15 cm. Finns 
i bredd: 45, 50 och 55 cm. Färger: Vit och 
Antracitgrå.

SOBER SPEGELSKÅP 60  Övre ljuskälla LED 11,2 W 810 
lm. Undre ljuskäla LED 2,2 W 75 lm 230 V Eluttag 
B:60 H:70 D: 13cm. Finns i bredd: 40, 60, 80 och 100 cm. 
Färger: Vit, ljus ek, svart ek och grå.

INTRO Spegelskåp 55 Utan belysning B:55 H:67 D:13,5 cm. Finns i bredd: 45, 50 
och 55 cm. Färger: Vit och Antracitgrå.

INTRO Spegelskåp 55 Inkl. belysning samt 
eluttag B:55 H:70,2 D:15 cm. LED 55 Ljuskäl-
la LED, 10 W, 690 lumen. B:55 H:3,2 D:15 cm. 
Finns i bredd: 45, 50 och 55 cm. Färger: Vit 
och Antracitgrå.

INTRO Spegel 55 Ljuskälla LED,  11,2 W, 470 
lumen. B:55 H:70 D:6 cm. Finns i bredd: 45, 
50 och 55 cm. Färger: Vit och Antracitgrå.

NYA SPEGELSK ÅP  
OCH SPEGLAR 2017.
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ÖK A VALMÖJLIGHETERNA,  
KOMBINERA FORMA MED S ID.
Forma är för alla som ställer höga krav på form och funktion. Genom att kombinera Forma med SiD kan du erbjuda kunden  
obegränsade valmöjligheter. Vi anpassar möblerna efter badrummets mått och skapar på så sätt unika lösningar. Ett exempel på det 
är den måttanpassade bänkskivan Helix, en nyhet från Silestone®, tåliga och vackra bänkskivor gjorda av 94 procent naturlig kvarts. 
Badrumsmöblerna har den fina grå nyansen NSC S 7500-N. Spegeln på bilden heter Imago och är en nyhet liksom läderflärparna.
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Läderflärp skapar det där lite lyxigare intrycket.
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NYHETER FÖR BADRUM  
MED POTENTIAL.
Inför 2017 satsar vi på att förnya och bredda vårt sortiment med badkar. Dessa tre skönheter har en speciellt mjuk 
formgivning, tillverkade av akryl och därför både tåliga och lättstädade. Vi presenterar också nya snygga blandare 
och termostater. Dessutom har vi förnyat duschfavoriten Fasett.

BADKAR BARB Den ovala formgivningen skapar ett mjukt och modernt intryck. 
Att det är fristående är inte bara snyggt, det gör dessutom badkaret lättplacerat 
i de flesta badrum. Generöst baddjup med gott om plats. Välj till blandare för 
väggmontage.

HÖRNBADKAR BUZZ Ett lite mindre hörnbadkar, med integrerade fronter, som pass-
ar perfekt i det lilla badrummet. Bra avställningsytor för tvål, schampo och badskum. 
Ett perfekt val för barnfamiljen.

BADKAR BELLE Ett klassiskt tassbadkar som sätter fin prägel på badrummet. En lyxig och personlig känsla. Samtidigt modernt, bekvämt 
och funktionellt. Den lite högre kortsidan ger ett skönt stöd för ryggen. Tassarna finns i krom, mässing och brons.
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SVAN tvättställsblandare i svart och vit marmor.

ORION termostatblandare dusch 150 cc och 160 cc krom. Våra populära duschbatterier Ellisse, Piazza, Quadra och Round går nu även att be-
ställa med påfyllnad badkar.

Elpatron ERICA 300W Dold anslutning, allpolig strömbrytare. Med timer och boost. 
Finns i svart och krom.

SVAN fristående tvättställsblandare svart och vit marmor.

FASETT duschkabin i vit matt eller antracitgrå med klar 
eller rökglas. Storlek 80x90 och 90x90 cm.

FASETT nisch i vit matt eller antracitgrå med klar eller 
rökglas. Väggöppning mellan 103-162 cm.

FASETT hörndusch i vit matt eller antracitgrå med klar 
eller rökglas. Storlek 80x90 och 90x90 cm.

ORION termostatblandare badkar/dusch 150 cc och 160 cc krom.
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V I  GÖR ALLT FÖR ATT VARA DIN 
BÄSTA SAMARBETSPARTNER.

O F F E N S I V  P RO D U K T U T V E C K L I N G
Under de senaste tre åren har vi bytt ut 75 procent av vårt sortiment.  
De nya produkterna har vi utvecklat tillsammans med skandinaviska 
formgivare, allt utifrån ett marknadsbehov där vi sätter kunden i fokus. 
Den offensiva satsningen fortsätter. De strategiska sortimentsplanerna 
är fastlagda fram till 2019–2020 enligt tesen: det skall vara enkelt att 
förstå och sälja våra produkter.

KUNDUNIK A PRODUKTER
Den sortimentsförändring som påbörjades 2014 innebar möjligheten  
att erbjuda kundunika produkter. SiD (Svedbergs individual Design) är  
en succé där det går att beställa badrumsmöbler med speciella mått 
(upp till tre meter breda möbellösningar med måttbeställd bänkskiva 
och ovanpåliggande tvättställ). Dessutom erbjuder vi unika dusch-
lösningar genom Forsa och 180° samt NCS-färger på tre möbelserier.

2017 B L I R V I  I S O-C E RT I F I E R A D E
Under det kommande året tar vi steget och blir ISO-certifierade.  
Vi gör det för att förbättra våra interna processer och kvalitetssäkra  
vårt arbete, men framförallt för att möta våra kunders behov.

VÅR MILJÖPÅVERK AN
Vi jobbar ständigt med förbättringar för att minska vår påverkan på mil-
jön. Ett led i det arbetet är att vi påbörjat ansökningsprocessen för att 
under 2017 Svanenmärka delar av vårt sortiment.

F L E X I B L A LOG I S T I K LÖ S N I N GA R
Våra logistiklösningar är totalt kundanpassade. Vi arbetar till exempel 
aktivt med vår speditör för att hela tiden utveckla logistiktjänsterna. 
Målet är att under året nå 97 procent när det gäller leveransprecision. 
Dessutom ska antalet transportskador minimeras liksom all miljö-
påverkan.

STORSÄLJARE LEVERERAS INOM 48 TIMMAR
För att öka vår service har vi valt ut ett antal storsäljare där vi erbjuder 
extra snabb leverans. Det är möjligt eftersom vi producerar och monte-
rar det mesta i vår egen produktionsanläggning i Dalstorp, Sverige.

U T V E C K L I N G AV D I G I TA L KO M M U N I K AT I O N
För några år sedan lanserade vi vår nya webbplattform. Nu fortsätter 
vi att utveckla hemsidan med mer innehåll och bättre sökfunktioner. 
Vi kommer också att investera i ett förbättrat digitalt system (PIM)  
för att du som kund enklare ska få tillgång till bilder och säljande 
produkttexter. Mediecentralen är en av de externa plattformar där  
vår produktinformation kommer att vara tillgänglig. Idag ingår  
Medie centralen i Wilma (vi är Wilma-certifierade) och Finfo där 
många av våra kunder hämtar sin information.
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VIRTUELLA KOPIOR MED BIMOBJECT ® OCH WINNER
Med BIMobject® skapar vi virtuella kopior av produkter. Det underlättar för våra 
kunder att bli mer framgångsrika inom marknadsföring och försäljning. BIM-
object® utvecklar IT-verktyg, webblösningar och tjänster för skapandet, konver-
teringen och publiceringen på nätet. Tillsammans skapar vi en direktlänk mellan 
produkterna och de föreskrivande led som använder BIMobject®/CAD-system.

Med Winner kan våra kunder rita upp badrummet i 3D och sedan ”gå runt”  
i badrumsmiljön med hjälp av VR-glasögon och en app som laddas ned  
i mobilen. En garanterat häftig upplevelse.

E D I-LÖ S N I N GA R FÖ R E N K L A R
Under många år har vi investerat i nya IT-system för att tillmötesgå  
våra kunders krav. Idag är många av våra kunder anslutna och gör  
sina beställningar elektroniskt eller via vår webbshop för att förenkla  
beställningsprocessen. Vi fortsätter att arbeta aktivt för att hela  
tiden utveckla våra elektroniska tjänster.

KUNDUNDERSÖKNING GÖR OSS BÄTTRE
Varje år genomför vi en kundundersökning för att få veta vad vi kan  
förbättra. Feedbacken har varit positiv och det finns mycket som vi har 
tagit till oss och arbetat vidare med. För oss är det avgörande att vara 
lyhörda och hela tiden känna in marknadens behov. Vår ambition är att 
vara den badrumsleverantör du som kund vill utvecklas tillsammans 
med över tiden.

V E R K S A M H E T SS T Y R N I N G G E R E F F E K T
De senaste sex åren har vi lagt stort fokus på hur vi skall styra vår  
verksamhet för att hela tiden bli bättre. Idag arbetar vi med verk-
samhetsstyrning i hela bolaget där vi sätter upp mål och mätetal  
(till exempel för avvikelser, leveransprecision, förbättringsaktiviteter, 
med arbetarpuls, orderingång och försäljning). Vi ser att det ger effekt  
i form av högre konkurrenskraft vilket skapar fler nöjda kunder.
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