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KARLATORNET Studio Apartments 1312, plan 3. 

1 ROK, 33 kvm. Pris 4.100.000 kr/ 124.000 kr/ kvm. 

 

Gör om din etta till en trea med kvadratsmart italiensk inredning. 

Få 20 kvadratmeter mer yta i funktion som hade kostat 2,4 

miljoner till att köpa till och ger gott om plats för två personer. 

 

Fullutrustat kök med separat matplats för 4-6 personer. 

“Vardagsrum” med generös hörnsoffa 4-6 personer. 

”Sovrum” med skön dubbelsäng med riktig springpocket 

madrass och bäddmadrass för bästa sovkomfort. 

SmartOffice – En stängbar professionell arbetsplats. 

DREAM ”wall-to-wall”. 
 

Kvadratsmart exklusiv 

inredningslösning i italiensk 

design. 

Stor generös hörnsoffa för 

upp till 6 personer. Soffan 

har avtagbar klädsel med  

flera hundra tygalternativ. 

Generös förvaring , både 

öppen och dold med pop-up. 

SmartOffice – komplett 

stängbar arbetsplats. 

Sängskåp med integrerad 

förvaring, stoppad vinklad 

huvudgavel i soffans tyg, 

LED belysning med 

touchdimmer, USB för 

laddning av telefon. 

Integrerad dubbelsäng,  

160 x 200 cm, med riktig 

ribbotten. 

Springpocketmadrass i valfri 

fasthet inkl. bäddmadrass 

för bästa sovkomfort. 

Matplats med runt 

expanderbart matbord för  

4-6 personer. 

Bordet finns i många 

finishar. 

Det finns många matchande 

matstolar. 
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COMPACT - multifunktionellt soffbord. 

Compact är helt steglöst höj-sänk soffbord,  

25 - 84 cm. Bordet går dessutom att 

expanderbart till matbord för upp till 6 

personer. 

Bordet har också integrerade hjul som gör 

det lätt att flytta. 

Compact går också att kombinera med 

matbordet Diné 24 och bildar då ett långbord 

för 10-12 personer. 

Compact finns i många finishar där man själv 

kan kombinera underrede och bordsskivor. 

Se materialboard. 

Compact - vårt mest sålda bord alla kategorier 



                   
                                    Compact Living Store 
                                         Kungsholmsgatan 6, Kungsholmen                                       
                                                                       SE 112 27 Stockholm 
                                                      info@compactlivingstore.com 
                                                      www.compactlivingstore.com 
                                                                    Telefon 08-410 747 00 
                                                            Phone +46-(0)8-410 747 00 

 

 

 

 

 

 

COMPACT 

Från soffbord till arbetsbord eller stort 

matbord i ett. Med eleganta profiler i en 

ren och robust design. 

Bordet är helt steglöst ställbart mellan  

25 - 84 cm vilket gör att man exempelvis 

kan sitta bekvämt i soffan och äta. 

COMPACT har ett utdrag om 35 cm på 

varje gavel och bildar ett matbord för  

upp till 6 personer. 

Bordet har också integrerade hjul för 

enkel förflyttning. 

Till COMPACT går det att koppla det lilla 

matbordet Diné för ett matbord upp till 

10 personer. 

 

Bordet finns i många finishar. 

Se materialboard. 

 

COMPACT - vårt mest populära multifunktionella 

soffbord med ett utdrag på varje gavel. 
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Underrede metall 

Laminat 

 

********************************************************************************** 

Trä fanér      Solid trä 

 

Lack matt                   Lack med struktur 

Handpålagd betong  

De mest populära färgerna på underrede är 

M02 ljusgrå, M11 grafitgrå och M19 brun/ 

brons. 

90% av alla sålda bord är i premiumlaminat 

som är mycket tåligt med struktur som 

skapar liv. 

Materialförteckning Compact 
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Geniale  
Är ett kvadratsmart soffbord är 

helt steglöst höj- och sänkbart 

från 11 cm upp till 75 cm. 

Bordet är ett av få på marknaden 

som går att förvara under de 

flesta soffor men är också 

användbart som matbord för 4 

personer… 

Bordet finns i många finishar. 

Se materialförteckning. 

-  Helt  genialt! 

 

Geniale 

 – Superkompakt kombination av soffbord/ matbord 

som kan förvaras under soffan 
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Geneiale 
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Compasso 

Elegant matbord i storlekarna 120 x 80 cm 

med en expansion 180 cm, eller tre 

expansioner 160-200-240 cm, (Super). 

Compasso 140 och 160 x 90 cm med en upp 

till 200 -250 cm eller tre expansioner 

upp till 290 eller 310 cm, (Super). 

Bordet finns i många olika finishar, se 

materialförteckning. 

Compasso/ Compasso Super 

Elegant matbord i många storlekar som är expanderbart. 
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Compasso/ Compasso Super - mått 
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Compasso/ Compasso Super 
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CELSIUS  

Ett runt bord med de perfekta måtten! 

Med en diameter på endast 105 cm är 

det plats för 4-5 personer men 

expanderbart med den integrerade 

expansionen till matbord för upp till 8 

personer. 

Bordet finns i många finishar där man 

komponerar underrede och bordsskiva 

efter egen smak. 

Bord med keramiskt glas har 

expansionen i färgmatchad melamin 

medan bord i melamin har samma som 

bordet. 

Finishar se materialboard. 

 

 

 

 

 

CELSIUS  
- Runt expanderbart matbord med perfekta mått för en mindre bostad. 

Celsius finns även i en höj-sänkbar version med 

namnet Helios. 
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Celcius 
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Celsius 
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Matstolar 

Vi kan erbjuda många olika 

typer matstolar som passar till 

våra expanderbara matbord. 

Ett antal är också stapelbara för 

att underlätta förvaring. 

Vi kan även matcha stolarnas 

klädslar exempelvis med 

soffans tyg. 

Stolarna finns i många olika 

finishar. 
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Soffbord & Matbord 
Här är ett axplock av olika kvadratsmarta modeller. 

De flesta av våra soffbord 

är höj- sänk och 

expanderbara till 

arbetsbord eller matbord 

för 6-8 personer. Alla bord 

går att få i samma finishar.  

De flesta matbord är 

expanderbara från 4 

personer och uppåt. 

Alla bord går att i samma 

finishar som soffborden. 
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Exempel på kvadratsmart belysning 



 

SPACE Wash & Dry  

Marknadens mest kvadratsmarta och fullutrustade badrumsinredning som 

skapar plats för tvätt och tork i det lilla badrummet från 2 kvadratmeter. 

SPACE Wash & Dry badrumspaket 

Specialdesignat generöst handfat med bra avställningsyta för kombimaskin. Anpassat 

spegelskåp med extra djup som ger dubbla förvaringsvolymen som motsvarar två vanliga 

badrumsskåp, fyra justerbara glas hyllor, LED belysning över och under skåpet, dubbla eluttag 

och plats för tvättpods. 

Nya generationens blandare i ny design med 

tvättmaskinsavstängning och ställbart utkast.  

Dolt integrerat avlopp som går ner bakom 

handfatet. 

 


