Hållbarhet och rationellt montage.

Badrumsinredning
med flexibilitet.

Flexibiliteten för alla våra produkter är stor. Som standard erbjuder vi t ex alla
produkter i 9 st olika kulörer/dekorer. Måtten är också anpassningsbara i det
fall som detta inte begränsas av porslinet/handfatet.
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Badrumsinredning

Hållbarhet och
rationellt montage.
Vi tillverkar varje år ett stort antal skåp till badrum åt framförallt prefabricerande
byggindustri och projekt marknad. Gemensamt för alla våra badrumsmöbler är
att vi har lagt särskilt stor hänsyn till hållbarhet och rationellt montage. Därför är
också alla våra möbler färdigmonterade från vår fabrik.
Prefabricerade badrum för hotell,
vårdhem och bostadsfastigheter.

skilt attraktiv i badmiljö. Utöver den höga finishen ges också

Flexibiliteten för alla våra produkter är stor. Som standard

Miljö

bästa möjliga prestanda i fuktiga miljöer.

erbjuder vi t ex alla produkter i 9 st olika kulörer/dekorer.

Eftersom trä är en förnyelsebar råvara anser vi det viktigt att

Måtten är också anpassningsbara i det fall som detta inte

säkerställa att denna möjlighet utnyttjas på ett korrekt sätt.

begränsas av porslinet/handfatet.

Vi använder därför uteslutande PFC och PEFC certifierad rå-

Liksom många av våra andra produkter är våra badrums-

vara. Detta garanterar en spårbar skogsråvara och att denna

möblers skivmaterial tillverkat med V100, fuktbeständigt

producerats på ett förnyelsebart sätt.

material i kärnan. Kantlister i ABS och facklister i plywood
förbättrar fuktbeständigheten ytterligare.

3D Laminering
Vi är stolta att erbjuda luckor och stommar i 3D-laminerat
utförande. Denna teknik är med sitt skarvfria utförande sär2

BASIC Kommoder går att få i
följande bredder och färger.
KMIR
KM/KML
KMIS/KMILS

450
600
620

500
800
920

550
1000
1220

Blank vit, Matt vit, Blank svart, Matt
svart, Blank grå, matt grå, Ask, Ek,
Svart ek, Valnöt och Wenge.
Se mer om färger på sid 19.

Enkelt och prisvärt

BASIC

Facklister av plywood. Fuktbeständigt kärnmaterial. Kantlist av
ABS-plast. PEFC & FSC certifierat skivmaterial. Utförande i vit
melamin alternativ 3D-laminat i valfri standardkulör.
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Materialet

Mineralkomposit
Tack vare sin unika struktur, baserad på en kombination
av natur och teknik, ger mineralkomposit exceptionella
kvaliteter till Space-produkter.
Huvuddelen i Mineral Composite är dolomitsten. Varje

fade i naturen. Processen att binda hartsen med dolomit,

tvättställ har ett dolomitinnehåll på minst 75%. Krossade

känd som tvärbindning, möjliggör att materialet permanent

stenpartiklar med lämpligt varierade storlekar är idealiskt

bildas i vilken form som helst som påläggs den. Det yttre

i formen, som bildar en kompakt bas. Hartset som läggs

lagret är nanocoat. Härdat harts, blandat homogent med

till basen, som omsluter varje korn av dolomit, bildar ett

pigment och kvartspartiklar, ger näsan och jämnheten till

material med en uppsättning egenskaper som är oöverträf-

produktens yta.
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SIRIUS Kommoder går att få i
följande bredder och färger.
Bredd

600

800

1200

Blank vit, Matt vit, Blank svart, Matt
svart, Blank grå, matt grå, Ask, Ek,
Svart ek, Valnöt och Wenge.
Se mer om färger på sid 19.

Tvättställ av mineralkomposit

SIRIUS

Tvättställ i mineralkomposit med matt yta. Utvändigt utförd i högkvalitativt 3D-laminat. Mjukstängande kullagrade lådor varav den övre
med invändig fackindelning för organisation. Lådsystem Hettich
Atira med designsida i glas.
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NANOCOAT

BASE

RESIN

DOLOMITE

Materialet

Thanks to its unique structure, based on a combination of nature and technology, Mineral Composite imparts
exceptional qualities to Marmite products. The main component of Mineral Composite is dolomite stone.
Every Marmite product has a minimum dolomite content of 75%. The crushed stone particles of appropriately
varied sizes ideally fill the mould, forming a compact base. The resin added to the base, which envelopes
every grain of dolomite, forms a material with a set of properties unparalleled in nature. The process
of binding the resin with dolomite, known as crosslinking, enables the material to be permanently formed
test är upon
mineralkomposit
40%
mer motståndskraftigt
mot slitage än
in anyEnligt
shape imposed
it. The external layer
is nanocoat.
Cured resin, mixed homogeneously
with
pigment
and
quartz
particles,
imparts
the
final
finish
and
smoothness
to
the
product’s
surface.
andra liknande material. Detta är möjligt tack vare den modifierade poly-

Mineralkomposit
merbas som används i mineralkompositen.

Med mineralkomposit kan du njuta av en felfri yta längre.
Mineral Composite. Nature in advanced form.
– Motståndskraftig mot slitage

– Lätt att under hålla tack vare EVERMITE

– Motståndskraftig mot glansförlust

– Möjlighet att reparera skador av ytan

– Motståndskraftig mot missfärgningar av kaffe,
te och tobak
6

ARIEL Kommoder går att få i
följande bredder och färger.
Bredd

600

800

1200

Blank vit, Matt vit, Blank svart, Matt
svart, Blank grå, matt grå, Ask, Ek,
Svart ek, Valnöt och Wenge.
Se mer om färger på sid 19.

Tvättställ av mineralkomposit

ARIEL

ARIEL är närbesläktat med SIRIUS men kommer med ett tvättställ i mineralkomposit med blank Evermite yta. Utvändigt utförd i högkvalitativt 3D-laminat. Lådsystem Hettich Atira med designsida i glas. Mjukstängande kullagrade lådor varav den övre med invändig fackindelning för organisation.
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LINE Kommoder går att få i
följande bredder och färger.
Bredd

620

920

1220

Blank vit, Matt vit, Blank svart, Matt
svart, Blank grå, matt grå, Ask, Ek,
Svart ek, Valnöt och Wenge.
Se mer om färger på sid 19.

Med modern känsla

LINE

Med enkla och stilrena detaljer ger LINE möbelserie en modern känsla för ditt
badrum. Dekorativa grepplister från Beslag Design. Utförande i 3D-laminerade
luckor och sidor i valfri standardkulör. Stomme och hyllor i Fuktbeständig spånskiva med kantlist av ABS-plast. Facklister i plywood.
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Design: Anders Björkén

BOXX Kommoder går att få i
följande bredder och färger.
Bredd

600

800

1000

Blank vit, Matt vit, Blank svart, Matt
svart, Blank grå, matt grå, Ask, Ek,
Svart ek, Valnöt och Wenge.
Se mer om färger på sid 19.

Design Anders Björkén

BOXX

BOXX möbelserie är framtagen tillsammans med en av Sveriges mest framstående formgivare, Anders Björkén. Den karaktäriseras av stilsäker design, läcker högblank ytfinish och högklassiga handtag från prisbelönta Frost Design. Mjukstängande kullagrade lådor varav den övre med invändig fackindelning för organisation.
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CHIC Kommoder går att få i
följande bredder och färger.
Bredd 600

800

1000

1200

Blank vit, Matt vit, Blank svart, Matt
svart, Blank grå, matt grå, Ask, Ek,
Svart ek, Valnöt och Wenge.
Se mer om färger på sid 19.

Stilrena detaljer

CHIC

Med enkla och stilrena detaljer ger CHIC möbelserie en modern känsla för ditt badrum. Tillsammans med det stora urvalet av dekorer kan rätt intryck för varje miljö
skapas. Utförande i 3D-laminerade luckor och sidor i valfri standardkulör. Stomme
och hyllor i fuktbeständig spånskiva med kantlist av ABS-Plast. Facklister i plywood.
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CHIC Kommoder går att få i
följande bredder och färger.
Bredd

600-1500

Blank vit, Matt vit, Blank svart, Matt
svart, Blank grå, matt grå, Ask, Ek,
Svart ek, Valnöt och Wenge.
Se mer om färger på sid 19.

Unik flexibilitet

CONCEPT
CONCEPT möbelserie erbjuder en spännande design tillsammans med helt unik
flexibilitet. Välj gärna olika färg på stomme och lucka. Mått anpassade till rummet. Enkel eller dubbel ho. Utförande i 3D-laminerade luckor och sidor i valfri
standardkulör. Stomme och hyllor i fuktbeständig spånskiva med kantlist av ABSPlast. Facklister i plywood. Kombinera gärna med CONCEPT spegelpanel.
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ARCADIA Kommoder går att få i
följande bredder och färger.
Bredd

660

860

1060

Blank vit, Matt vit, Blank svart, Matt
svart, Blank grå, matt grå, Ask, Ek,
Svart ek, Valnöt och Wenge.
Se mer om färger på sid 19.

Klassiker

ARCADIA
ARCADIA möbelserie går klassisk stil med fina detaljer. Passar särskilt väl i trämönstrade kulörer. Kommod, högskåp, spegelskåp och spegelpanel i samma serie. Utförande i 3D-laminerade luckor och sidor i valfri standardkulör. Stomme och
hyllor i Fuktbeständig spånskiva med kantlist av ABS-Plast. Facklister i plywood.
Kombinera gärna med ARCADIA spegelpanel.
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Komplettera med

Spegelskåp
Våra spegelskåp ingår i serierna BASIC och BOXX men passar utmärkt ihop med våra andra serier. Utförande i vit melamin alternativ
3D-laminat i valfri standardkulör. Infälld belysning. Med eller utan
invändigt eluttag.
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Komplettera med

Högskåp
Som alltid med fuktbeständigt stommaterial och kantlister.
Skåpet kan måttanpassas i höjd, bredd och djup. Luckan kan vara i
antingen melamin eller mdf lucka med 3D-laminat. Här följer stomsidan luckans färgval. Facklister i plywood.
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För mer förvaring

Väggskåp
Som alltid med fuktbeständigt stommaterial och kantlister.
Skåpet kan måttanpassas i höjd, bredd och djup. Luckan kan
vara i antingen melamin eller mdf lucka med 3D-laminat.
Facklister i plywood.
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Ask

Ek

Svart ek

Valnöt

Blank vit, matt vit

Wenge

Blank grå, matt grå

Blank svart, matt svart

Välj känsla med ytan

Standardfärger
Vi är stolta att erbjuda luckor och stommar i 3D-laminerat utförande.
Denna teknik är med sitt skarvfria utförande särskilt attraktiv i
badmiljö. Utöver den höga finishen ges också bästa möjliga
prestanda i fuktiga miljöer.
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Space Interior Sverige AB
Växel: +46 (0)923 795 80
info@spaceinterior.se
www.spaceinterior.se
Säljkontor och fabrik
Furuhedsvögen 39A
SE-952 31 Kalix, Sverige
Säljkontor och Showroom
Bristagatan 14
SE-195 60 Arlandastad, Sverige
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