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N Y T T R U M AT T T R I VA S i
Uppgradera badrummet! Det har allt för länge levt ett liv
vid sidan av. Något vi måste ha. Något vi smyger med och
låser om. Men det måste inte vara så. Badrummet kan
vara en plats för umgänge. En plats där vi kan trivas lika
bra som i soffan. En plats för lekfullhet och romantik.
Inred därför ditt badrum för ny trivsel. Låt det nakna bli
en spännande kontrast till dina idéer.

Ge plats för skratt och lek. Det är dags för upprättelse.
Badrummet har allt för länge stått i skymundan för övriga rum. Vi vill därmed slå ett slag för badrummet. Öppna
upp det för ny inspiration. Låt det bli ett nytt rum att
trivas i. Vi kan också erbjuda produkter från några av
branschens mest intressanta företag. Vi kallar detta samarbete för Selected Collection.
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MED GARBO I RAMPLJUSET
Redan från början har DuoBad ritat och utvecklat sina framgångsrika badrumsmöbler själva. Grundtanken har alltid varit massiva,
närproducerade möbler i svenskt lövträ. En inriktning som skiljer sig
från de allra flesta i branschen.
Däremot så kan det vara svårt för konsumenten att se skillna-

nära företaget i Alsterbro. Valet av designer för serien

den, eftersom många av möblerna ser ganska lika ut. För att

GARBO, Johanna Strand, kommer också ifrån Småland.

råda bot på detta, utlyste företaget en tävling bland designers.

Uppdraget gick ut på att skapa en ny serie med karaktär och

Uppdraget var att behålla inriktningen men att skapa något

attityd. Kombinerat med kvalitet både vad gäller material

nytt som såg helt annorlunda ut på marknaden. Det vinnande

och tekniska lösningar. - Badrumsbranschen var ett helt nytt

bidraget kom från Johanna Strand.

område för mig och det kändes spännande eftersom badrummet har kommit att bli ett av våra mest betydelsefulla rum och
en tillflyktsort i vardagen.

HÅLLBARA MÖBLER

Niklas Hult är VD på DuoBad: - Det kan vara svårt för kon-

JOHANNA
STRAND
Med GARBO vill Johanna uppfylla funktionella
krav och samtidigt skapa en modern och trivsam
atmosfär i badrummet. GARBO låter dig hamna

sumenter att se och förstå skillnader mellan olika varumärken.

INTIM MILJÖ

Du måste känna till problematiken för att kunna värdera hur

Badrummet är ju en väldigt intim miljö. En viktig fas i design-

stor skillnad det är mellan olika material. Får du inte en kun-

processen var därför för Johanna att hitta ett samspel mellan

nig säljare som vägleder dig, så är det ju till slut enbart priset

användaren och möblerna. - Efter många idéer och skisser

man ser skillnad på. Vi har satsat på hållbara möbler där varje

jobbade jag fram en möbelserie med mjuka, svepande tillmö-

del bidrar till att hålla möblerna i topp under mycket lång

tesgående kurvor och former. Möbler som man kan leva länge

tid. Men eftersom branschen är ganska stereotypisk, så vill vi

och nära med. Hela möbeln och konceptet är ju som ett stort

nu gå ett steg längre och kombinera kvalitet med design som

smyckeskrin med alla detaljer på utsidan, de inredda lådorna

sticker ut, avslutar Niklas.

med formpressat material, belysningen på insidan i spegelskåpet. Allt detta för att skapa en funktionell möbel med detaljer

i rampljuset med ett flexibelt och stämningsfullt
ljussystem. Formgivningen är sober och

FRÅN SMÅLAND

som förhöjer värdet och upplevelsen. Insidan av GARBO har

tillmötesgående.

En gemensam nämnare är att all produktion görs i Småland,

som sagt varit minst lika viktig att arbeta och forma
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SVART, NATUR ELLER VIT. Lådpartiet kan även
levereras med svart, natur eller vit struktur.
Kombinationsmöjligheterna blir många och du
kan välja efter eget tycke och smak.

»

som utsidan. Smyckeskrinet med sina fack och gömmor har

om teknik och ljus. Belysningen har jag jobbat mycket med.

bidragit till en ombonad insida för förvaring av personliga

Jag ville ju skapa en belysningslösning som ställer betraktaren

ägodelar.

i fokus. Tanken är att du skall få en positiv energi av att se dig
själv i GARBO. Som att du själv får stå i rampljuset, menar
Johanna.

I RAMPLJUSET

Den största inspirationskällan kom tidigt i Johannas arbete.
Många detaljer men också form & färg, är hämtat från Greta

NÄRA ÄR BRA

Garbo. Hon är en av Sveriges största filmstjärnor genom tider-

Som formgivare har man en viktig roll när det kommer till

na. Garbo har sina rötter i Småland, inte långt ifrån den plats

hållbarhetsfrågor, säger Johanna. - Genom att arbeta med

där DuoBad ligger. Det är på hennes mammas sida, den adliga

material, tekniker och använda de kunskaper som finns i

ätten Sabelskjöld, som härstammar från Högsby. Ett fåtal mil

närområdet kan vi utveckla och förbättra produkterna och

norr om DuoBads fabrik i Alsterbro. - Hennes elegans, tidlösa

därmed minska slitaget på miljön.

skönhet, mystik och mod har inspirerat mig och utifrån det
har jag gjort min egen tolkning och låtit detta genomsyra den

» MER GARBO PÅ SIDA 18

nya badrumsserien GARBO. En viktig del i möblerna handlar

- Efter många idéer och skisser
jobbade jag fram en möbelserie med
mjuka, svepande tillmötesgående
kurvor och former. Möbler som man
kan leva länge och nära med.
JOHANNA STRAND DESIGNER

GARBO Spegelskåp Svart 9.990:-

GARBO Kommod Natur 14.950:-

GARBO Högskåp Vit 13.000:-

Tillval beröringsfri tändning.

Inkl. porslin tvättställ.

Tillval: Belysningskit för glashyllor, ben

Tillval: Ben
(Rek. kombinationspriser enligt bild)
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VÄLKOMMEN
TILL VÅR VÄRLD
AV BADRUM
På följande sidor finner ni ett urval av våra vackraste badrum.
Hela sortimentet hittar ni på www.duobad.com eller i våra kataloger.

KOSTA BODA Lagoon Handfat 12.000:Helt i glas. Designad av Kjell Engman.
Belysningskit finns som tillval.
VILAN Kommod 130 vit 9.121:STENSKIVA 130 OKB edition 7.173:CRISTINA Trico Verde Blandare 4.088:(Rek. kombinationspriser enligt bild)

KOSTA BODA Lagoon tvålkopp 495:Helt i glas. Designad av Kjell Engman.
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NY INSPIRATION

NY INSPIRATION

VILAN Kommod 130 Svart 23.625:Svartbetsad massiv Ek med 2 st mjukstängande lådor och
heltäckande porslinstvättställ från Villeroy & Boch.
VILAN Högskåp med lådinsats och klarglasdörr, Svart 17.190:VILAN Spegel 130 med över- & underbelysning, Svart 6.695:CRISTINA Bollicine Blandare 3.975:KOSTA BODA Art tiles ”Snake”
Ulrica Hydman-Vallien 1.000:-

(Rek. kombinationspriser enligt bild.
Vilan finns även i Vit eller massiv Ek.)

(Rek. kombinationspriser enligt bild.

SEKEL Kommod 104 Svart 15.529:-

Sekel finns även i vit eller cognacbetsad björk.)

massiv svartbetsad Björk med 2 st mjukstängande lådor och heltäckande porslinstvättställ från LAUFEN.
SEKEL Spegel 104 Svart i massiv svartbetsad Björk med kromad
reling och LED-spots som top- & downlights 6.783:SEKEL Vitrinskåp med 2 mjukstängande lådor & belysning 9.312:CRISTINA Art Blandare 2.555:KOSTA BODA Art tiles ”Fish black gold” Kjell Engman 4.500:-
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EPOQUE ALUMINIUM

SLIPPER

(Rek pris i blått utf. enl. bild exkl. blandare)

RECOR Slipper 25.913:Gjutjärnsbadkar med Imperial fötter..

RECOR Epoque aluminium 68.080:-

(Rek pris i Aluminium enl. bild exkl. blandare)

Gjutjärnsbadkar med kjol av solid aluminium.
(Finns även med kjol i koppar eller läder.)
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T.v. TIDEN Lådhurts 47 Wenge 12.121:Lådfronter med frostat glas och mjukstängande lådor
inkl toppskiva och ben. Kan byggas ihop enl. bild.
T.h. TIDEN Kommod 130 Wenge 29.115:Lådfronter med frostat glas och mjukstängande
lådor. Heltäckande tvättställ från Villeroy & Boch.
TIDEN Spegelskåp 130 Wenge, med dubbelspegeldörrar, Top- & downlights. 14.856:CRISTINA TRICO VERDE Blandare 2.771:RECOR Epoque Badkar i specialfärg 49.167:(Rek. kombinationspriser enligt bild.
Tiden finns även i massiv Ek)
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ILBAGNOALESSI DOT

ILBAGNOALESSI ONE

Badkar DOT utan system 56.286:-

Tvättställ ONE 10.598:-

Badkarsblandare med handdusch 10.717:-

Tvättställsblandare 4.992:-

Toalett DOT 22.585:-

Badkar ONE utan system 65.468:-

Bidé DOT 8.241:Bidé Blandare 5.809:-

(Rek. kombinationspriser enligt bild)

Tvättställ DOT 13.496:-/st
Tvättställsblandare 4.992:-/st
Spegel DOT 4.424:-/st
(Rek. kombinationspriser enligt bild)
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GARBO Kommod 90 i svartbetsad ASK med
vita högblanka lådfronter och heltäckande
porslinstvättställ 14.950:CRISTINA ROUND Blandare 2.268:GARBO Spegelskåp 90 i svartbetsad ASK
med över- och underbelysning. Skåpet är försett med allmänbelysning & eluttag 9.900:GARBO Högskåp 13.100:RECOR Slipper Badkar i gjutjärn, titanbaserad emaljering. Kromade fötter.
Kan beställas i valfri RAL-kulör. exkl.
blandare 25.913:CRISTINA ROUND Badkarsblandare 3.614:CRISTINA Pelarfästen i krom 5.245:KOSTA BODA Art Tiles Cirrus Black 300:-/st
(Rek. kombinationspriser enligt bild.
Garbo finns även i Vit eller Natur.)

30
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KOSTA BODA ART TILES

- Lust, energi och passion, jag älskar
och hatar på samma gång. Jag är
både bråkig och engagerad. I glaset
är allt möjligt. Det är omedelbart,
intensivt, krävande och aldrig lagom. Jag målar och berättar både
på och genom det transparenta
glaset. Utan vare sig regler eller
ramar, styrd av min känsla och
instinkt.

ULRICA SMYCKAR BADRUM
Ulrica Hydman-Vallien är en av Kosta Bodas mest folkkära konstnärer och hennes målade glas finns i nästan varje svenskt hem. Hennes
första kakelplattor för Kosta Boda är målade med svarta starka
penseldrag och motivet är Ulricas favoriter, den starka kvinnan
och mannen, som får sällskap av den frestande ormen.

20

En av förra årets största inredningsnyheter för badrummet

redan arbetar med välkända varumärken med motsvarande

kom lite oväntat från Kosta Boda. Då lanserades konstkakel

kvalitet och lyskraft. Att företaget dessutom låg i Småland och

och handfat i glas. Idén kom i samband med byggnationen av

i Glasriket var ingen nackdel.

det spektakulära Kosta Boda Art Hotel som öppnade som-

- Vi såg fram emot samarbetet med DuoBad och den möjlig-

maren 2009. Hotellet är fyllt av konstglas från Kosta Bodas

het det gav oss att nå nya målgrupper. Vi är ett traditionellt

formgivare. Detta blev inspirationen till den första badrums-

glasbruk och är beroende av att hitta nya kategorier och nya

kollektionen där samtliga av företagets konstnärer bidrog med

arenor för glaset. Kosta Boda Bathroom är ett steg i den rikt-

olika verk. Förutom konstkakel lanserades även gjutna hand-

ningen, som dessutom förväntas expandera. Detta var början

fat i glas, signerat Kjell Engman. Variationen ger dig möjlig-

till många nya spännande möjligheter för det svenska hand-

heten att skapa ditt eget konstverk i badrummet. Ett eget unikt

gjorda glaset, säger Hasse Ljungdahl, affärschef på Orrefors

verk att njuta av under vissa speciella stunder.

Kosta Boda AB.

SAMARBETE MED DUOBAD

FOLKKÄR KONSTNÄR

När det stod klart att konstkakel och gjutna handfat i glas

Ulrica Hydman-Vallien är en av Kosta Bodas mest folkära

skulle testas utanför hotellet, så letade man efter en partner

konstnärer. Hennes målade glas finns i nästan varje svenskt

som kunde sköta försäljningen. Budet gick till DuoBad, som

hem. Karakteristiskt för hennes konst är den starka kvin-

21
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KOSTA BODA ART TILES

Våra formgivare hör till de mest erkända inte
bara i Sverige utan i världen. Gemensamt för
dem är lusten att utforska glasets möjligheter, att
alltid tänja på gränserna för vad som är möjligt.
Teknikerna är både klassiska och helt nya, ofta
utvecklade av hantverkarna i hyttan, i arbetet
med att försöka förverkliga formgivarnas idéer.

SNAKE 1000:-

WOMAN 1000:-

MAN 1000:-

»

nan, mannen och den frestande ormen. Kraftfullt uttryckt i

SÅ KÖPER DU KONSTKAKEL

svart med röd accent. Ulricas val av motiv till glaskakel, blev

Konstkakel från Kosta Boda säljs via DuoBads återförsäljar-

mycket riktigt hennes tre kännetecken. En på varje platta.

nät. På DuoBads hemsida hittar du alla alternativen från de

Ulrica har berört en bred publik genom sin konst under decen-

erkända konstnärerna. På hemsidan finns även alla återför-

nier. Hon började med keramik men har med åren testat flera

säljare. Kontakta din närmaste återförsäljare för besked om

material. Förutom glaset, där hon är mest känd, så finner du

alternativ eller mer information. Du kan också kontakta

även tavlor och grafik med Ulrica Hydman-Valliens bekanta

DuoBad direkt på 0481-50000 för besked om tillgång och

signatur. Bildspråket är laddat med starkt personligt uttryck

försäljningsställe.

och berör oss. Tilltalet är klassiskt, lätt att känna igen och
mycket omtyckt.
HJÄRTAT I GLASRIKET

Kosta Boda är ett småländskt designföretag med formgivning
och tillverkning av högkvalitativt bruks- och konstglas. Glasbruket är äldst i Sverige med anor från 1742.
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RECOR GJUTJÄRNSBADKAR

RECOR Carlton 27.877:Gjutjärnsbadkar, valfri Färg enligt RAL-skala.
Välj fötter och bottenventiler.
(Rek. pris enligt bild exkl. blandare)

SKÖNARE BAD MED RECOR
Badkarstillverkaren Recor från Portugal, tillverkar gjutjärnsbadkar för
export över hela världen sedan 1958. Intresset för mer exklusiva badkar
i gjutjärn ökar ständigt. Anledningarna är alla de fördelar som medföljer
ett porslinsemaljerat gjutjärnskar. Vi har tittat lite på fördelarna.
BADKAR SOM BADKAR?

t.ex. brännmärken av cigaretter eller öppen låga.

Så är det nog ifall man bortser från materialet. De flesta är
gjorda i akryl och plåt, vilket då är bra på många sätt. Men

MILJÖ - Recors vackra badkar finns i ett en mängd varianter

i jämförelse så är det mycket som väger över till gjutjärn. Här

och storlekar. Samtliga gjorda i gjutjärn med porslinsemalj

följer några viktiga saker att tänka på vid val av badkar.

på insidan. Tillverkningen sker i Portugal med högsta möjliga
certifiering för emalj. Produktionen håller därför de höga

LIVSLÄNGD – Trots att ett porslinsemaljerat badkar kräver

miljökrav som ställs för denna verksamhet. 93 % av karet är

ett minimum av underhåll, så håller det en livslängd. Ytan är i

återvinningsbart.

motsats till akryl resistent mot syror, basiska ämnen, lösningsmedel, oljor, salt, smuts, rost och UV-ljus. Vilket innebär att

SLITAGE - Porslinsemaljering är den avsevärt bästa ytbehand-

du kan hålla karet fräscht under mycket lång tid.

lingen mot repor och förslitning. Dess egenskaper är överlägsna jämfört med traditionell målning eller akryl avseende

MATERIAL – Gjutjärn har en hög isoleringsförmåga. Därmed

hårdhet, hög glans och ytjämnhet.

håller du vattnet varmt betydligt längre än med plåt eller
akryl. Materialet reducerar dessutom vibrationer och ljud.

BRETT UTBUD

Porslinsemaljeringen förhindrar också att smuts och bakterier

DuoBad är Sveriges största återförsäljare av gjutjärnskar från

tränger in i ytan. I själva ytskiktet finns titanium. Vilket ger ett

Recor. – Vi säljer ett 20-tal varianter i olika prisklasser, säger

överlägset skydd mot skador samtidigt som det bevarar både

Niklas Hult, VD för DuoBad. Badkaren från Recor är inte

kulör och glans.

bara av allra högsta kvalitet, de finns i väldigt många utförande och kulörer. Därmed finns det ett kar för alla. Både vad

SÄKERHET - Många hotell väljer gjutjärnskar som en säkerhet

gäller stil, färg och prisklass, avslutar Niklas.

då karet inte avger några farliga gaser vid brand. I vissa länder
är det ett lagstadgat krav att använda emaljerade badkar på

Detaljbild Carlton fot i krom

» FLER RECOR BADKAR PÅ SIDORNA 12-15 & 19.

sjukhus och i annan offentlig miljö. Ytan är helt resistent mot
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CRISTINA BLANDARE
- Vi har hållit fast vid Cristina under åren.
Deras filosofi inom kvalitet och design stämmer
bra överens med hur vi tänker och arbetar.
NIKLAS HULT VD DUOBAD

Bild vänster till höger:
CRISTINA Trico Verde hög 4.088:Tvättställsblandare i krom, inkl. lyftventil.
CRISTINA Trico Verde tvättställsblandare 2.771:(Rek. priser enligt bild)

MADE IN ITALY
Att förutse vilka behov som kommer och att utifrån dem, skapa
nya trender, har varit ett framgångsrecept för Cristina Rubinetterie.
Företaget är italienskt med start i slutet på fyrtiotalet. Då var utbudet
av tillbehör till badrum och kök mycket begränsat. Ny design och ett
brett utbud tog Cristina ut på mässor med stor framgång.
Intresset för produkterna har sen dess ökat runt om i världen.

man den internationellt kände designern Makio Hasuike till

Vilket inneburit en kraftig expansion med nya produktionsan-

sig. Han skapade kort därefter en ny serie futuristiska en-

läggningar. Idag är Cristina ett aktat varumärke, känt för hög

handsblandare, Esempio. Det blev en vändpunkt för företaget

kvalitet i både teknik och design.

både vad gäller produktion och profil. Framgången ledde till
att man profilerade sig starkt internationellt som ett exempel

ETT FAMILJEFÖRETAG

på ”Made in Italy”. Med betydelsen att företaget var i sym-

Grundaren Ezio Cristina startade företaget några år efter

bios med både kvalitet och design.

andra världskrigets slut. En period som präglades av optimism och skaparanda. Ezio höll i företagets utveckling fram

CRISTINA VALDE DUOBAD

till 70-talet då hans äldste son Alberto tog över rodret. Bara

Framgången för Cristina innebar att man sökte partners värl-

några år senare lämnade han dock över driften till brodern

den över som höll i försäljning och marknadsföring. I början

Riccardo, som ledde Cristina-gruppen mot nya framgångar.

på 2000-talet så sökte man då en partner i Sverige. Kriterierna

Bland annat så tog man fram en blandarventil som skapade

var att knyta en kontakt som hade ett brett ÅF nät plus kom-

stor uppmärksamhet och ledde till ett enhandsgrepp. För att

pletterande produkter av hög kvalitet. Valet föll på DuoBad.

hålla kontroll på både teknik och design så producerade man

– Vi har hållit fast vid Cristina under åren. Deras filosofi inom

själva alla delar i denna blandare.

kvalitet och design stämmer bra överens med hur vi tänker
och arbetar, säger Niklas Hult VD för DuoBad. Dessutom

FRAMGÅNG MED NY DESIGN

så har de otroligt snygga blandare som passar väldigt bra till

Under 90-talet kom nästa steg i företagets utveckling. Då knöt

våra möbler och porslin.
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TRÄ
RAKT
IGENOM

- Köper du en möbel från oss, så vill
vi gärna att våra kunder får kunskap om vårt kvalitetsbegrepp. Det
gör att de värdesätter sitt köp på
ett annat sätt.
LARS CARLSSON PRODUKTANSVARIG DUOBAD
NIKLAS HULT VD DUOBAD

SVENSKT LÖVTRÄ I GRUNDEN
En mycket viktig del i begreppet kvalitet, är att använda material
som har minsta möjliga påverkan på vårt ekologiska system. Andra
faktorer handlar om tillverkning och om transporter. DuoBad har
valt att införliva hela kedjan i begreppet kvalitet.
MASSIVA FÖRDELAR

utbildade möbelsnickare. Allt är heller inte standard. Eftersom

Enligt svensk lag så måste allt som avverkas återplanteras.

vi omger oss av hantverkare, så kan vi även tillverka special-

Det finns därför inget som gör så lite påverkan på vår natur,

produkter vid önskemål.

som att använda massivt trä. – I förhållande till spånskivor

Framgången för DuoBad ligger i att ha kontroll över allt i

och MDF, så är energiåtgången avsevärt mindre i förädlings-

verksamheten. Skickliga hantverkare, korta transporter gör

processen när du jobbar med massiva träslag.

beslutsgången snabb. - Vi har en väl utbyggd och fungerande

– Våra möbler lever på så sätt i symbios med naturen.

logistik, säger Lars. Vi har minimala reklamationer på våra
möbler, menar Lars.

KVALITET I ALLA LED
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Lars Carlsson startade DuoBad tillsammans med Niklas Hult

YTBEHANDLINGEN

för 11 år sen. Däremot så har han jobbat med badrumspro-

All ytbehandling är koncentrerad till en fabrik, för en kontrol-

dukter i 40 år. – All tillverkning sker inom fem mils radie av

lerad och miljömässigt fungerande process. (Alla restproduk-

erkänt kunniga yrkesmän. Vi har tre fabriker som tillverkar

ter renas och blir till bränsle i fabriken.) Vi använder enbart

våra möbler. Vi har sen själva experter inom företaget med

tålig lack som klarar både väta och värme. I vattenbaserade

erkännande för att godkänna och skriva ut gesällbrev till

färgsystem ingår konserveringsmaterial, vilket kan påverka

29
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MASSIVA FÖRDELAR
Enligt svensk lag så måste allt som
avverkas återplanteras. Det finns därför
inget som gör så lite påverkan på vår
Porslin med droppkant skyddar effektivt möbelytan

Smarta lådor i massivt lövträ. Utformade för att

från fuktfläckar.

passa avlopp och maximera förvaringsutrymmet.

natur, som att använda massivt trä.
– I förhållande till spånskivor och MDF,
så är energiåtgången avsevärt mindre
i förädlingsprocessen när du jobbar med
massiva träslag.
– Våra möbler lever på så sätt i symbios

»

med naturen.

negativt och ge allergiska reaktioner på hud och vid inand-

EK

ning. Vi arbetar med ett levande material rakt igenom. Det

Ek är tungt, starkt och hårt med mycket god slitstyrka. Tillhör

kräver både ytbehandling och omsorg. Men du behöver inte

ett mycket stort släkte med cirka 600 arter. Trädslaget kan bli

vara rädd för att skivorna sväller eller att att tunna kantlister

mycket gammalt, upp mot 1000 år.

av plast eller faner lossnar. Våra möbler lever så länge du vill

Möjligheten att bearbeta virket hänger samman med densi-

ha dem.

teten. Rakvuxen ek är relativt lättbearbetad, både maskinellt

LARS CARLSSON
PRODUKTANSVARIG DUOBAD

och manuellt. Används till ytor som utsätts för nötning både i
POPULÄRT MED LÖVTRÄ

inredningar och möbler. Vattentålig. Har använts till båtbyg-

Lövträ är ett material som funnits hos oss och använts i vår

gen i århundraden.

vardag i årtusenden. Lövträ har ett livfullt utseende vilket är
populärt hos konsumenterna. Alla lövträ har olika egenskaper,

ASK

utseende och användningsområde. Det ställer då även varie-

Ask (Fraxinus Excelsior) lämpar sig väl för användning i sam-

rade krav på skötsel och underhåll. DuoBad har valt ut tre

manhang där det ställs krav på stor nötningstålighet. Ask är

alternativ, som samtliga har en mycket viktig och funktionell

både hårt och segt, vilket gör det till ett användbart träslag.

roll i produktion och skötsel av deras möbler.

Ask är också känt för att vara lätt att arbete med och att ytbehandla. Det används främst till ytor som bordsskivor, golv,
hyllplan etc. Även lämplig att böja.

BJÖRK

Björk kommer från indoeuropeiska bhere. I Nordeuropa symboliserar björken ljus, vår och ny början.
Träslaget håller hög kvalitet, är medelhårt och elastiskt. Något
som minimerar sprickbildningar och ger en lång hållbarhet.
Virket är luktfritt och därmed inte allergiframkallande.
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competencereklam.se

KOSTA BODA Art tiles ”Fish black gold”
Kjell Engman 4.500:RECOR Denise 27.506:Gjutjärnsbadkar på trästativ
(Rek. priser enligt bild)
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