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Intohimo aitoihin materiaaleihin näkyy kaikessa mitä teemme, mutta joissain tapauk-
sissa jäljitelmä päihittää alkuperäisen. Viilu uudessa GRAND WalnotTM allaskalusteessa 
näyttää ja tuntuu aidolta pähkinäpuulta, mutta on luotu jostain aivan muusta. Kuinka 
se on mahdollista?

Ensiluokkainen, pohjoismainen kylpyhuonekaluste GRAND Walnot on kehitetty 
yhteistyössä Alpin kanssa, joka on maailman johtava ekologisesti kestävän puukom-
posiittiviilun valmistaja. Halusimme luoda kylpyhuonekalusteen, joka vastaa parasta 
pohjoismaista muotoilua ja laatua – ja on valmistettu ympäristöystävällisestä materiaa-
lista. Mallistoa myydään vain rajoitetun ajan.

Walnot  
– muuta kuin pähkinäpuuta 



Alpin tuotannossa käytetään ekologisesti kestäviä puulajeja, kuten poppelia, lehmusta ja apassia sertifioiduilta puuviljelmiltä. Alpilla on täydellinen läpinäkyvyys ja jäljitet-
tävyys koko tuotantoketjussa. Prosessissa nimeltä ’From wood to wood’ luodaan ainutlaatuisia komposiittiviiluja monissa muunnelmissa ja kuvioissa eri käyttötarkoituksiin.



Pähkinäpuu  
   Smoolantilaisista metsistä

Niin kauniista, mutta valitettavasti paikoittain uha-
nalaisesta pähkinäpuusta tuli INR:n suunnittelijalle 
Henrik Gustavssonille sydämen asia löytää vastaava, 
mutta kestävä vaihtoehto smoolannin limited edition 
mallistoon. Tehtävä vei hänet kauas Smoolannin metsien 
ulkopuolelle löytääkseen juuri oikeanlaisen materiaalin.

Kun smoolantilaiset käsityöperinteet ja italialainen 
innovaatio kohtasivat, syntyi erittäin kaunis pohjoismai-
sen ja mannermaisen muotoilun yhdistelmä. Olemme 
ylpeitä yhteistyön tuloksesta, josta saat nauttia omassa 
kylpyhuoneessasi.



Suunnittele tunteella
Yhdistä viileät pohjoismaiset sävyt ja materiaa-
lit Walnot kalusteen lämpimään sävyyn. Tulos 
on täydellinen.



Pohjoismaista kalustesuunnittelua, 
jossa on harkittuja yksityiskohtia
Se, että tarkoin suunniteltu ja tilavin kylpyhuonekalustesarjamme on saanut nimek-
seen GRAND, ei tietenkään ole sattumaa. GRAND on pohjoismaista kalustesuunnit-
telua parhaimmillaan. Walnot Edition mallistossa tyylikäs yksityiskohta on linjakkaat 
integroidut vetimet.

Toinen mainitsemisen arvoinen yksityiskohta on, että GRAND Walnot komposiittiviilu 
ei kellastu samalla tavalla kuin aito pähkinäpuu. Kun tähän lisätään markkinoiden 
kestävin TX Top ExtremeTM -pintakäsittely, voimme taata kalusteen, joka kestää kodin 
vaativimmassa ympäristössä yli 15 vuoden ajan.

Hyvä tietää 
• Allaskaluste L: 800/1000 mm, K: 570 mm, S: 450 mm
• Viilu ALPI Xilo 2.0 Walnut Striped / Curarated Piero Lissoni 
• Posliinipesuallas ja pöytätaso kvartsikomposiittia 
• Vedin sekä Organizer Pähkinäpuuta (<1%) 
• TX Top Extreme™-pintakäsittely 
• Valmistettu ruotsissa
• 15 vuoden takuu 
• Katso sopivat peilit, hanat ja säilytysratkaisut inr.fi

GRAND Walnot 80, tumma
Pöytätaso Raven Satin, Matte Black posliinipesuallas
2 870:- / Tuotenro 226058

GRAND Walnot 100, tumma 
Pöytätaso Raven Satin, Matte Black posliinipesuallas
3 180:- / Tuotenro 226059

GRAND Walnot 80, vaalea 
Pöytätaso Plain White Satin, Matte White posliinipesuallas     
2 770:- / Tuotenro 225716  

GRAND Walnot 100, vaalea  
Pöytätaso Plain White Satin, Matte White posliinipesuallas
3 080:- / Tuotenro 225718 



GRAND Walnot 100, jossa on Matte White pesuallas ja Plain White Satin pöytätaso. Viimeistele 
pyöreällä LOOX 110 peilillä. Pyyhekuivain BOW. Korkeat kaapit tulevat VISKAN-sarjasta.



Esteettisesti

tyylipuhdas valkoisena



GRAND Walnot 100, jossa on Matte White pesuallas ja Plain 
White Satin taso. Viimeistele pyöreällä LOOX 110 peilillä.



Raven Satin -pöytätaso yhdistettynä Matte Black pesualtaaseen luo kylpyhuoneeseen  
rauhallisen tunnelman aamusta iltaan. Miellyttävä valaistus kalusteen sisällä ja sen alla  
on lisävaruste, joka lisää tunnelmaa.

Tyylikäs musta



Valitse lisävarusteet kalusteeseesi omien toiveiden 
ja tarpeiden mukaisesti. Plus Valo -lisävaruste 
tarjoaa LED-valaistuksen kalusteen ylälaatikkoon 
ja kalusteen alle. Valaistus on tunnelmallinen ja tie-
tysti erittäin käytännöllinen yöllä. Valitse myös Plus 
Sähkö kaksoispistorasia alalaatikkoon, jolloin pidät 
ladattavat tuotteet ja johdot aina visusti laatikossa. 

Hyviä lisävarusteita

Valitse musta hana, suihkuseinä ja pyyhekui-
vain, jotta saat yhtenäisen ja elegantin ilmeen.

Mustat yksityiskohdat
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