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Vi har en dröm om att förändra hur världen ser på 
badrum. Inget annat rum är så personligt för oss.  
Ingen annanstans är vi så nakna och öppna för 
sinnesintryck. Ändå har våra badrum i princip sett 
likadana ut sedan vi fick rinnande vatten. 

Allt det här vill vi förändra. Vi vill bryta upp mönster  
och skapa brutalt annorlunda lösningar, där vi ställer 
både planlösningar och materialval på ända.

VI  FÖRVERKLIGAR  
DRÖMMAR



Vi står med en fot i det allra mest ursprungliga, 
där naturen och dess råhet inspirerar oss.  
Vi bär på en skandinavisk designtradition där 
vi fokuserar på rena och sanna material som vi 
påverkar så lite som möjligt innan de blir en del av 
ett badrum. Den andra foten har vi ställt ner långt 
in i framtiden där vi tillsammans med nytänkare 
försöker förstå hur de mest innovativa lösningarna 
kan förändra våra badrum i grund och botten. 
Både nu och i framtiden.

VÅR URSPRUNGSTANKE



INITI är inte för alla. De som väljer oss delar  
en syn på design som handlar om att bejaka 
attityden i design, snarare än trender och 
klassiska uttryck. Vår designfilosofi bygger på  
att para ihop tre dimensioner.

Materialval + Tid + Kunskap = Superpremium

VÅRT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
GÖR OSS UNIKA MATERIALVAL

Vi väljer de allra mest 
intressanta materialen

TID

Vi ger våra skickliga 
människor den tid de  

behöver för att skapa magi

KUNSKAP

Vi samarbetar bara med  
de allra kunnigaste 

människorna i vår närhet



Idag finns det enkla och bra badrumslösningar på 
marknaden. Du kan också hitta dyrare och mer 
exklusiva inredningar, både i Sverige och på den 
internationella marknaden. Vad som saknas är 
någon som verkligen tar ut svängarna och försöker 
utmana, inte bara marknaden, utan även hur 
människor ser på badrum. 

Äntligen finns det ett alternativ för badrumsälskare 
som vill skapa ett rum som i framtiden är lika viktigt 
att vara i och visa upp som köket är idag.

VI  V ILL FYLLA ETT GAP  
I  MARKNADEN



PRODUKTER

HEX METAL BOLD CORIAN FRAME STONE

THE WALL INTERSECT CONCRETE RAW COPPER RAW STONE



Om brutal elegans är ett uttryck, så är det den 
perfekta beskrivningen av The Wall. En brutal  
vägg av sten, med elegant, dold förvaring  
och med helt integrerad ho är det här ett  
badrum som tar för sig.

THE WALL



Här är konceptet som bär på hemligheter.  
Dold armatur och avrinning kombinerat med en 
spännande lek med nivåer och horisontella linjer.  
Allt toppat med en unik upplevelse där blankt  
spegelglas ställs mot rå betong. Inspirerad av  
Frank Lloyd Wrights kända byggnad Fallingwater.

INTERSECT CONCRETE



Här är en formgiven pärla som förtjänar en central  
plats i ett badrum. Den geometriska formfulländningen 
med blankpolerad insida möter en rå yta av ärgad 
koppar på utsidan. Resultatet är ett objekt som blir ett 
rumsligt smycke. Dess sakrala enkelhet är inspirerad 
av naturen på Yttre Hebriderna i Skottland.

RAW COPPER



Ett granitblock. En inspirerad formgivare.  
Och en hängiven stenhuggare. Resultatet är  
Raw Sten, badrummets motsvarighet till köksön. 
Den råa formen och materialet är en del av  
uttrycket. Ytan är så grov att du ska fundera lite 
kring var du ställer ner ditt glas.

RAW STONE



Tänk dig processen när ett stycke aluminium 
formas för just ditt badrum och sedan anodiseras 
för att få ett uttryck som är helt unikt och som för 
evigt behåller sin attraktionskraft. Lägg till det ett 
estetiskt fulländat raster i samma material.

HEX METAL



En pjäs som tar för sig och kräver sin plats i sitt rum. 
Blank och elegant i sitt inre, stor och kraftfull till sitt yttre. 
Linjer och vinklar i noggrann harmoni.

BOLD CORIAN



Att hänga nästan 200 kilo marmor på väggen är 
både utmanande och kaxigt. Den mäktiga och solida 
marmorpjäsen kombineras med en nätt och elegant 
armatur. Och kontrasterna skapar ett helt unikt uttryck. 
För ett helt unikt badrum.

FRAME STONE



Alla våra produkter är skapade utifrån ett eller flera 
material som central idé. Utifrån materialet utmanar vi 
sedan alla konventioner och försöker skapa någonting 
som är helt unikt. När designprocessen är klar, är 
materialet alltid kvar som en central del, oavsett det är 
glas, koppar, granit eller marmor vi utgår från.

VI  ÄR MATERIALISTISKA



Vi älskar stenens råhet och hårdhet. 
Men också de mjuka linjerna. 
Tryggheten och lugnet. För oss är 
graniten, skiffret, sandstenen eller 
kalkstenen själva symbolen för vårt 
ursprung. Och vår framtid.

STEN



Ja, marmor är också en sten,  
men hos oss förtjänar den en egen 
plats. Slipad och vacker. Samtidigt 
stenhård och kall. Ändå har den en 
värme som bara kan komma från  
ett stenbrott i Italien.

MARMOR



Glas har ett självklart, naket uttryck 
som är väldigt INITI. Den slipade, 
konkava formen i ett handfat.  
Eller den utmanande spegelväggen 
som skapar kontrast mot sten, 
betong eller rå metall.

GLAS



Betongen som bär med sig den 
industriella processen i sitt uttryck. 
Hårt, men ändå varmt är betongen 
materialet som ständigt överraskar 
oss. Fullständigt respektlöst.  
Men ändå fullständigt formbart.

BETONG



Mjukt, varmt och inbjudande på nära håll. 
Minimalistiskt och nästan nonchalant elegant när 
du betraktar det på lite avstånd. Med sin naturliga 
ursprunglighet och sitt futuristiska uttryck har den 
en given plats i vår materialpalett.

CORIAN



Härdat stål, ärgad koppar och anodiserat aluminium. Eller ytbehandlad mässing 
ställd mot lackerad plåt. Metall har en given plats i alla våra lösningar.  
I bakomliggande struktur, eller fullt synlig och en del av ett designkoncept.

METALL
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Vi som står bakom drömmen om INITI finns 
i Stockholm, men med dagens teknik är vår 
ambition att nå ut internationellt redan från 
dag ett. På INITI är vi inte så många, men 
vi har omgivit oss av ledande formgivare, 
konstruktörer, materialleverantörer och andra 
partners som alla delar vår dröm om att 
förändra sättet som världen ser på badrum.

TEAMET





www.initi.se


