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BREDD | 700 | 1300 | MMBREDD | 700 | 1300 | MM

Anno är vår nya tidlösa serie med mycket möbelkänsla, gedigna material och moderna funktioner.  

En möbel som du dessutom kan använda i hemmets alla rum. I serien finns tvättställspaket  

i två bredder med tvättställsskiva i kompositsten samt förvaringsskåp, högskåp och vägghylla.  

Du kan välja kulörer och uttryck, så att Anno kommer till sin rätt både i moderna och traditionella 

miljöer. Passar dig som vill ha ett tidlöst badrum med skandinavisk funktionell enkelhet.   

Designad för Vedum av Jesper Ståhl.

Tidlösa Anno
SKANDINAVISK FUNKTIONELL ENKELHET



Anno 700
Den varma havregula kulören hälsar dig välkommen in i det här klassiska badrummet. En miljö där vi skapat 

en skön känsla med mjuka kulörer och generöst med förvaring. Tvättställsunderskåpet har två lådor och det 

praktiska högskåpet erbjuder gott om förvaringsutrymme på liten yta. Snygga och funktionella detaljer i form av 

spegel med dekorativ ljuslist och stänkskydd till tvättställsskivan.

Nyhet!
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TVÄTTSTÄLLSPAKET ANNO 700 MM, 29.886:-

Underskåp Moa havregul med två lådor, handtag 59005 krom och brunt läder.  
Tvättställsskiva Turbine Grey och tvättställ i porslin. 

SPEGEL ANTEN, 6.878:- 

Ø720 mm rund med ljuskant.

HÖGSKÅP ANNO, 13.570:- 

480 mm, Moa havregul, handtag 59005 krom och brunt läder. 

Mer fakta om Anno på s. 22 – 25.
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Anno 1300
I den här harmoniska och ljusa miljön är både möbelkänslan och förvaringsutrymmena maximerade. I tvättställsunderskåpet 

har vi valt att kombinera dold och öppen förvaring för en luftig känsla, medan förvaringsmöbeln – som är lika fin i hela  

hemmet – har fått fyra rymliga lådor. Du väljer själv hur du vill kombinera. Möblernas rundade hörn och ben fångas upp  

i spegeln för att förstärka rummets mjuka uttryck. Skandinavisk enkelhet i färg och form. 

Nyhet!
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TVÄTTSTÄLLSPAKET ANNO 1300 MM, 40.492:-

Underskåp Moa sandbeige med tre lådor och hylla, handtag 5900870 svart lättrat.  
Tvättställsskiva Snowy Ibiza och tvättställ i porslin. 

SPEGEL GRANN, 2 .479:- Ø800 mm rund.

BELYSNING DALA VÄGG, 1 .920:-/ST Väggbelysning, svart.

UNDERSKÅP ANNO, 19.815:- 

1300 mm, Moa sandbeige med topplatta, handtag 5900870 svart lättrat.

Mer fakta om Anno på s. 22 – 25.

Skandinavisk enkelhet  
med både möbelkänsla och 

förvaringsutrymme.
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TVÄTTSTÄLLSPAKET ANNO 700 MM, 29.516:- 

Underskåp Moa sandbeige med två lådor, tvättställsskiva Snowy Ibiza  
och tvättställ i porslin. Handtag 5905930 mässing.

SPEGEL DOFSAN 6.506:-

600 mm med belysning.

Tvättställspaket Anno
Anno är en serie designad av Jesper Ståhl. Serien har en tidlös känsla med gedigna material och moderna funktioner.  

Serien finns i bredderna 700 och 1300 mm och tvättställsskivan går att få i kompositsten Snowy Ibiza eller Turbine Grey med 

underlimmad porslinsho. Tvättstället är valbart med låda och hylla eller endast lådor. I lådor ingår gummimattor, glasavdelare 

och prylfack. Vattenlås ingår och tvättstället har bräddavlopp. Kombineras med valfri överdel. Förvaring består av  

underskåp, högskåp och vägghylla. Materialfakta s. 110.

TVÄTTSTÄLLSPAKET ANNO 700 MM MED TVÅ LÅDOR

Underskåp med bengavlar och lådfront Moa i vit eller kulör med  
dämpade fullutdragslådor. Glasavdelare, gummimattor och fyra prylboxar 
ingår. Tvättställ med kompositsten och underlimmad centrerad  
porslinsho. Dubbelt 230V uttag i låda finns som tillval. Lådbelysning finns 
som tillbehör. 

BREDD HÖJD DJUP

     700 872 510

TVÄTTSTÄLLSPAKET ANNO 700 MM, 28.050:- 

Underskåp Moa skogsgrön med en låda och hylla, tvättställsskiva 
Turbine Grey och tvättställ i porslin. Knopp 59031 brunt läder/krom.

SPEGEL SOMMEN, 3.481:-

600 mm på väggplatta skogsgrön med belysning Nittorp 305 krom.

TVÄTTSTÄLLSPAKET ANNO 700 MM MED EN LÅDA OCH HYLLA

Underskåp med bengavlar och hylla med lådfront Moa i vit eller kulör med 
dämpad fullutdragslåda. Glasavdelare, gummimattor och fyra prylboxar ingår. 
Tvättställ med kompositsten och underlimmad centrerad porslinsho.  
Dubbelt 230V uttag i låda finns som tillval. Lådbelysning finns som tillbehör. 

BREDD HÖJD DJUP

    700 872 510
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TVÄTTSTÄLLSPAKET ANNO 1300 MM, 44.988:-

Underskåp Moa åskblå med sex lådor, tvättställsskiva Snowy Ibiza och tvättställ i 
porslin. Knopp 59032 krom. 

SPEGEL BILLAN, 3.870:-

1200 mm med belysning Nittorp 550 krom.

TVÄTTSTÄLLSPAKET ANNO 1300 MM, 40.087:-

Underskåp Moa betonggrå med tre lådor och en hylla, tvättställsskiva 
Turbine Grey och tvättställ i porslin. Handtag 59006 brunt läder/krom.

SPEGEL SOMMEN, 4.985:-

1200 mm på väggplatta betonggrå med belysning Pixbo 500 svart.

TVÄTTSTÄLLSPAKET ANNO MED 6 LÅDOR

Underskåp med bengavlar och lådfront Moa i vit eller kulör med  
dämpade fullutdragslådor. Glasavdelare, gummimattor och fyra  
prylboxar ingår. Tvättställ med kompositsten och underlimmad  
centrerad porslinsho. Dubbelt 230V uttag i låda finns som tillval.  
Lådbelysning finns som tillbehör. 

BREDD HÖJD DJUP

     1300 872 510

TVÄTTSTÄLLSPAKET ANNO 1300 MM MED TRE LÅDOR OCH HYLLA

Underskåp med bengavlar och hylla med lådfront Moa i vit eller kulör 
med dämpade fullutdragslådor. Glasavdelare, gummimattor och  
fyra prylboxar ingår. Tvättställ med kompositsten och underlimmad  
centrerad porslinsho. Dubbelt 230V uttag i låda finns som tillval.  
Lådbelysning finns som tillbehör. 

BREDD HÖJD DJUP

    1300 872 510

Alla mått är totalmått i mm.

SE BELYSNINGAR 
OCH SPEGLAR  

PÅ S. 100
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B a s ic
1 6  P la in

1 9  m m

R a m Flow
1 9  m m

Lo uis
1 6  

Flow
1 9  m m

Classic/
Alice 19 mm

P la in
Grepp 

Art 
ask

Art 
stomme

Art 
präglad

Line 
Soft 16 
mm

Thea

Handtag
Välj det som passar din lucka och stil bäst bland våra handtag på s. 99. 

VÄGGHYLLA ANNO

Hylla i vit eller kulör MDF med två konsoler för montering på vägg.

BREDD  HÖJD DJUP

 700 19 120

UNDERSKÅP ANNO

Skåp i vit eller kulör MDF med bengavlar. Fullutdragslåda med dämpning  

och gummimatta. Topplatta ingår. 

   
 

BREDD  HÖJD DJUP

 700 862 510

 1300 862 510

HÖGSKÅP ANNO

Skåp i vit eller kulör MDF med bengavlar. En lucka samt en fast och 

fyra lösa hyllor ingår. Kan även fås med invändig låda som tillval. 

BREDD  HÖJD DJUP

 480 1898 390

Alla mått är totalmått i mm.

KANTPROFIL 

Moa vit eller kulör
Moa vit/kulör i målad 19 mm  
fukttrög MDF-board med rundad 
kant. Större färgprov med  
kulörnummer finns på s. 97. 
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TVÄTTSTÄLLSSKIVA OCH STÄNKPANEL

Till Anno väljer du tvättställsskiva med tillhörande stänkpanel i kompositsten Snowy Ibiza eller Turbine Grey.

UTTAG I LÅDA

Som tillval kan tvättställspaketen fås med dubbelt 230V uttag till höger 
i den översta lådan.

VÄGGHYLLA

Som tillval finns en hylla 700 mm i MDF med två konsoler för montering 
på vägg.
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