
Modernt 
kök och bad 

i 1700-tals torp
VI FICK I UPPDRAG att rita nytt kök och badrum till ett ungt 
par i ett vackert torp långt utanför Storstaden. Vi gjorde alla 

beställningar samt tillhandahöll hantverkare.

I köket valdes den klassiska luckan DAMA från 
TECNOCUCINA tillsammans med en grafitgrå naturstensbänk. 

Moderna men mjuka handtag och krönlist på överskåpen.
Golvet skulle få värme och lades med samma sten som i bänken. 

Golvvärmen gjordes vattenburen eftersom bergväme 
fanns på plats. Rördragningar och kontroller doldes med hjälp av 

snickerier i gammal stil som målades in i samma färg som 
fönstersnickerierna.

I det lilla badrummet sattes ett vackert diskret mönstrat kakel. 
Badrumskommoden ritades och snickrades efter det lilla utrymmets 
mått och målades in i en ton från kaklet. Snickerifärg för fönster och 

dörr togs fram.

ARXI höll här i hela projektet samt projekt- och byggledde 
renoveringen.







I det lilla badrummet sattes ett vack-
ert diskret mönstrat kakel. Golvet 
fick värme och en fräck klinkerplatta 
med trämönster. Diskret golvbrunn 
längs ena väggen. 
    En moderns handukstork bakom 
dörren hlälper till med uppväm-
ningen. Dörr och försterkarm måla-
des ton i ton med kaklet på väggen.
  Badrumskommoden ritades och 
snickrades efter det lilla utrymmets 
mått och målades in på samma sätt 
som fönster och dörr i en ton som 
plockades upp från kaklet.
   Klassisk strikt krom på handtag 
och knoppar. Naturmaterial som 
skifferskivan kopplar ihop mellan 
gammalt och nytt.



ARXI i sammandrag

ARXI grundades år 2007 av de nuvarande ägarna Terése Eldered och Veronica Wallis och är ett företag som arbetar med 
design av inredningsbyggnation i privata hem med inriktning på kök och badrum. ARXI ritar också hus, tillbyggnation 

och utemiljö. Företaget samarbetar med såväl husbyggare som inredningshantverkare och har ett stort nätverk för att 
tillgodose de behov som uppstår i byggnationen av ett hem. 

Visionen är att erbjuda design av hög potential anpassat till individen,
att erbjuda allt som behövs för att förverkliga och genomföra ett inredningsprojekt och

att arbeta med goda material och bra leverantörer.

Terése Eldered är designer MFA från Konstfack och Konstindustriskolan i Göteborg, nuvarande HDK. 
Hon har arbetat med grafisk design under många år och trädgårdsdesign i perioder. 

Hon intresserar sig mycket för färgsättning och stil i inredningsbygge och trädgårdar.

Veronica Wallis är arkitekt utbildad på Arkitekthögskolan i Stockholm. Hon har arbetat i branschen i hela sitt 
yrkesverksamma liv både som konsult och på arkitektkontor. Hon har under lång tid arbetat med design och ritning av 

snickeribyggda kök och fortsätter sedan 2007 i det egna företaget.
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