
idéer & inspiration för solhöjdenPaletten





- jag har en idé! Vi specialritar tre hustyper till solhöjden.

- Varför då?

- för att vi kan skapa något riktigt unikt här!

resultatet; 34 stycken arkitektritade hus i tre olika storlekar. 

omsorgsfullt designade interiöra koncept av inredningsarkitekterna 

Whyte+lilja. en helhet som tagit hänsyn till området och till 

arkitekturen. och till dig.

 den här broschyren handlar om insidan. om material och stil. 

till din hjälp har du de tre koncepten Klassisk, Modern och plus. 

alla hänger ihop och är tänkta att kombineras efter eget huvud. 

Blir du osäker och rådvill? ingen fara. längre bak i broschyren 

finns lugnande fakta. så ha kul, för det har vi!
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Klassisk
Klassisk bygger på material och former som känns 
rätt oavsett trender. Vitlaserade, mattlackade ask-
golv och klinkerserien Loft med stenkänsla bildar en 
lugn bas. Vita köksluckor, profilerande, bänkskiva i 

granitsvart laminat och vit mosaik ovanför, är stil-
rent och går väl ihop med det övriga. Badrumskakel i 
naturfärger och tidlösa format. Skönt och harmoniskt. 
Ett välkomnande hem.
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1 Bänkskiva, HTH Laminat Svart Brazil. 2 Kökslucka, 

HTH, Vit Kvadrat med Soft bygel. 3 Klinkerserie Loft i 

Bad/WC/Dusch/Tvätt i 25x25cm, 12.5x12.5cm i färg-

erna Svart, Grå, Beige. 4 Badrumskommod, Vedum 

Prio vit. 5 Stänkskydd Kök, vit mosaik 5x5 cm. 6 Kakel 

i Bad/WC/Dusch, vit 15x15 cm i matt eller blank. 

7 Genomgående Trägolv, Kährs, Skagen Ask Vit-

laserad, 3-stav. 

”Förr var klassisk ett ord som mest tilltalade den äldre generationen. 
Idag är det konstigt nog ett ord laddat med massor av trend.”
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”Stilsäkert är mycket bättre än stilrent. 
Det är svårare att blanda rätt än att inte 
blanda alls. Det gäller att våga!”

Modern
Modern domineras av materialval i neutrala toner; 
svart, varmgrå, gråbrun, beige och kalksten. Stilsäk-
ert med raka linjer. Trestavig ekparkett på golvet och 
golvklinker i kvadratisk granitkeramik. Vita, släta köks-

luckor, diskbänk i betonginspirerad laminat och stav-
format kakel ovanför. Badrum med kommod i ek, 
vitt kakel i 20x20 format i matt eller blank. Modernt,  
balanserat och tilltalande.
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1 Kakelserie Bad/WC/Dusch/Tvätt. 2 HTH, Laminat 

Betong. 3 Kökslucka HTH, Vit slät med Stål stång 

4 Genomgående Trägolv, Kährs, Ek Siena, 3 stav 

lackad. 5 Badrumskommod, Vedum Prio Ek. 

6 Stänkskydd Kök, serie Cerámica, 10x40 cm i 

färgerna Vit, Grå, Brun, Svart i matt och blank. 

7 Kakel Bad/Wc/Dusch, Vit 20x20 cm i matt eller 

blank.
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Plus
Plus är ett tillvalskoncept. Golv i ekparkett, klinker i fyra 
färger och tre format, bland annat 60x60 till hall och 
överdimensionerade vita plattor till badrumsväggarna. 
Minimalistiskt och elegant. Högglansiga köksluckor 

i svart, kakaobrunt eller vitt med diskret valnötslist. 
Köksbänk i massiv valnöt och ovanför den stänkskydd 
i svart eller vitt glas. Högglansig badrumsinredning.  
En rakt igenom exklusiv känsla.
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”Badrum och kök har blivit riktiga finrum. 
Det är där vi lägger ner vår själ och våra 
pengar när vi gör om hemma.”

1 Stänkskydd i Kök, Glas i Svart eller Vitt. Bänkskiva i 

Massiv Valnöt. 2 Kakel Bad/Wc/Dusch, Vit matt 36x18 

cm. 3 Klinkerserie Micron Bad/WC/Dusch/Tvätt i 

10x10cm, 30x30cm, 60x60 cm i färgerna Svart, Grå, 

Beige, Kalkvit. 4 Kökslucka, HTH, Modern Valnöt med 

högblank lucka i Vit, Brun eller Svart med handtag 

Stål Square. 5 Genomgående trägolv, Kährs Trentino 

Ek mattlackad borstad 1-stav. 6 Badrumskommod, 

Vedum Prio Vit högblank.



Inspirerad?
En trycksak kan inte säga allt. Därför kommer vi på 
Whyte+Lilja att ringa dig så snart du gjort din hus-
beställning. Vi träffas på vårt arkitektkontor där du 
får möjlighet att gå igenom ditt hus rum för rum. Stil, 
materialval, helhet. Vi hittar en röd tråd, eller bättre, 
tillsammans skapar vi ett hem i harmoni. Som inred-
ningsarkitekter älskar vi uppgiften och vi hoppas att 
även du finner den inspirerande. Varmt välkommen 
till oss och till Solhöjden!





i saMarBete Med Myresjöhus


