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Badekar

Badekar uden front

Endnu større udvalg fra Bette

Vi har valgt ikke at inddele Gustavsbergs badekar i produktserier. De passer ind i langt de
fleste badeværelser og sammen med alle badeværelsesserier. Vi kan præsentere mange
modeller og størrelser, hvoraf de fleste er beregnet til montering sammen med helfrontstativ. Vores badekar fremstilles i emaljeret stålplade, som er et ekstremt holdbart og slidstærkt materiale. Fødderne kan justeres, så karret står solidt. Karrene er lette at montere
og rengøre. Og med glazeplus-overfladebehandlingen bliver rengøring
af badekarret endnu lettere.

To badekar er helt uden front med emaljeret yderside. Det ene
står på fødder, der kan bestilles i hvid, sort eller krom. Badekarret
findes i hvid eller sort. Det andet kar er en helt ny model beregnet
til placering i et frontstativ.

Gennem os har du adgang til et bredt udvalg af specialbadekar i
alle former og størrelser fra vores samarbejdspartner Bette, der er
en af Tysklands førende producenter af badekar. Her finder du badekar til alle behov. Kar fra Bette er fremstillet i kraftig emaljeret plade
og primært beregnet til flisebeklædning. Med Bettes sortiment får
du endnu større valgfrihed i dit badeværelse. Bestil eller download
brochuren på www.gustavsberg.dk.

Badekar med helfront

Indbygningsbadekar ARTic

På badekar med hel front kan frontens nedre del skydes op for at
opnå bedre adgang ved rengøring. For at give plads til rørføring
på væggene rundt om badekarret, kan frontstativet skydes sidelæns og i dybden i forhold til karret.

En badekarsmodel er designet til at matche vores porcelæns- og
møbelserie ARTic. Den har en ekstra tyk vulst (kant) og er beregnet
til indmuring.

Badekar 6316 med forkromede fødder
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Badekar med helfrontstativ

Badekarret findes også i sort. Her med forkromede fødder

Alle vores badekar kan fås med Glazeplus – en overfladebehandling, som letter rengøring af badekarret. Den krystalklare polymerfilm beskytter badekarrets overflade mod snavs og kalkaflejringer.
Det er også godt for miljøet, da der ikke er brug for rengøringsmidler. For at bevare egenskaberne for Glazeplus i mange år, skal
du følge den medfølgende rengøringsvejledning.

ARTic til flisebeklædning

Vores nyeste badekar er emaljeret på ydersiden og ligger i et frontstativ,
som giver et smukt bademiljø, der er let at holde rent.

C2

www.gustavsberg.dk

Glazeplus

GODE RÅD TIL VEDLIGEHOLDELSE
Hvis du gør dit badekar rent efter hver anvendelse, samler der sig ikke så let
snavs og kalkaflejringer. Brug et mildt og skånsomt rengøringsmiddel, f.eks. et
opvaskemiddel og en blød børste eller svamp. Skyl efter med bruseren. Brug
aldrig et slibende rengøringsmiddel, ståluld eller en svamp med slibeeffekt.
Hvis du vil vaske tøj eller lægge det i blød i badekarret, skal du bruge et mildt
vaskepulver til finvask eller flydende vaskemiddel. Et stærkere vaske- eller iblødlægningsmiddel kan beskadige emaljen. Eventuelle misfarvninger fjernes med
citron- eller vinsyre, som fås på apoteket. Kom lidt på en fugtig klud, og gnid på
pletten. Skyl omhyggeligt. Hvis du har kalkholdigt vand, som giver kalkpletter,
fjernes de lettest og mest skånsomt med husholdningseddike, der gnides på
med en fugtig klud og skylles bort.
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C3

Karmodeller i vores emaljerede badekar
Vores standardbadekar har kar i forskellige former, som passer til forskellige behov.

Standardkar 1300-1700 og det nye frontløse badekar 1571 har den
mest almindelige karform – bekvem og praktisk til både karbad og
brusebad med en dybde på 420 mm. Badekarret 1300 har en dybde
på 390 mm.

Kombikar 1607-1707 er den perfekte løsning til dig, som ofte anvender badekarret til brusebad. Badekarret har en plan yderside i
fodenden, og aﬂøbet er placeret i midten. Hovedenden er rundet
og behagelig. Badekarret er desuden lidt lavere end standardkarret, 380 mm, og det gør det lettere at træde op i og ud af det.

Duokar 1603 har plads til to personer med sine dobbelte
hovedender og det centrerede aﬂøb. Dybden er 420 mm.

ARTic badekar P110 er beregnet til indmuring og er udstyret
med overløb. Karret er dybere (450 mm) end standardbadekarrene
og har desuden en kraftigere vulst for at matche porcelænsserien
ARTic.

Siddebadekar 1051 og 1501. 1051 er beregnet til meget kompakte
badeværelsesmiljøer, hvor der ikke vil gives afkald på
et badekar, kun 1050 x 650 mm. 1501 har støttehåndtag på siderne
og passer derfor med sin hævede siddeﬂade perfekt til alle, der
har vanskeligt ved at komme op fra liggende stilling.

De frontløse badekar 6316 og 6368 har oval karform med to
hovedender og et centreret aﬂøb.
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C5

1300 Badekar 1300x700 mm, med helfrontstativ

1300 Badekar 1300x700 mm, med helfrontstativ
Beskrivelse
Badekarret fremstilles i emaljeret stålplade. Leveres uden benstativ, med afløbsrør, med monteret bundventil
samt forkromet pop-op-ventil. Karret er beregnet til montering sammen med helfrontstativ. Stativet fremstilles
i pulverlakeret aluminium og har fødder med 25 mm indstilling. Helfrontstativet kan skydes sidelæns og i dybden
i forhold til karret og giver så plads til rørføring på væggen. Helfrontens nedre del kan skydes op for at opnå bedre
adgang ved rengøring. Stativet leveres som standard med synlig front og gavl.
Godkendelser og standarder
Produktet overholder AMA-anbefalinger samt SS-EN 232.
Badvolumen
Badvolumen 80 liter.

Badekar 1300 med helfrontstativ 7013. Bassinbillede, se side C5.

Vægt/emballage
Badekarret leveres med transportbeskyttelse på palle med op til 13 kar pr. palle. Vægten findes i tabellen
i kataloget. Pallen vejer 16 kg. Rammen, fronter og gavle leveres emballeret i karton med 26 rammer pr. palle.
Montering
Stativet til helfront leveres med monterede gavle. Fronten monteres på stativet. Stativet justeres vandret ved hjælp
af de justerbare fødder. Badekarret har formonteret dæmpning/beskyttelse på hjørnerne, og lægges/sænkes ned
i stativet. Afløbsrøret der er af plast skæres til, og tilsluttes gulvafløbet. Monteringsvejledning følger med
leverancen.
Sortiment
1300 Badekar i hvid uden benstativ, med bundventil
7013 Helfrontstativ i hvid med én front og gavl
7513 Ekstra front
7570 Ekstra gavl

VVS-nr.
66 6543.000
66 6655.300
66 6656.300
66 6657.300

Vægt kg
24
11
3
2

Supplerende produkter
Badekarret kan på bestilling forsynes med glazeplus, skridsikker bund og/eller støttehåndtag.
Artikelnumre og priser findes i vores prisliste.
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C7

1400 Badekar 1400x700 mm med helfrontstativ

1400 Badekar 1400x700 mm med helfrontstativ
Beskrivelse
Badekarret fremstilles i emaljeret stålplade. Leveres uden benstativ, med afløbsrør, med monteret bundventil
samt forkromet pop-op-ventil. Karret er beregnet til montering sammen med helfrontstativ. Stativet fremstilles
i pulverlakeret aluminium og har fødder med 25 mm indstilling. Helfrontstativet kan skydes sidelæns og i dybden
i forhold til karret og giver så plads til rørføring på væggen. Helfrontens nedre del kan skydes op for at opnå bedre
adgang ved rengøring. Stativet leveres som standard med synlig front og gavl.
Godkendelser og standarder
Produktet overholder AMA-anbefalinger samt SS-EN 232.
Badvolumen
Badvolumen 85 liter.

Badekar 1400 med helfrontstativ 7014. Bassinbillede, se side C5.

Vægt/emballage
Badekarret leveres med transportbeskyttelse på palle med op til 13 kar pr. palle. Vægten findes i tabellen
i kataloget. Pallen vejer 16 kg. Rammen, fronter og gavle leveres emballeret i karton med 26 rammer pr. palle.
Montering
Stativet til helfront leveres med monterede gavle. Fronten monteres på stativet. Stativet justeres vandret ved hjælp
af de justerbare fødder. Badekarret har formonteret dæmpning/beskyttelse på hjørnerne, og lægges/sænkes ned
i stativet. Afløbsrøret der er af plast skæres til, og tilsluttes gulvafløbet. Monteringsvejledning følger med
leverancen.
Sortiment
1400 Badekar i hvid, uden benstativ, med bundventil
7014 Helfrontstativ med én front og gavl
7514 Ekstra front
7570 Ekstra gavl

VVS-nr.
66 6544.000
66 6655.400
66 6656.400
66 6657.300

Vægt kg
25
11
4
2

Supplerende produkter
Badekarret kan på bestilling forsynes med glazeplus, skridsikker bund og/eller støttehåndtag.
Artikelnumre og priser findes i vores prisliste.
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C9

1500 Badekar 1500x700 mm med helfrontstativ

1500 Badekar 1500x700 mm med helfrontstativ
Beskrivelse
Badekarret fremstilles i emaljeret stålplade. Leveres uden benstativ, med afløbsrør, med monteret bundventil
samt forkromet pop-op-ventil. Karret er beregnet til montering sammen med heltfrontstativ. Stativet fremstilles
i pulverlakeret aluminium og har fødder med 25 mm indstilling. Helfrontstativet kan skydes sidelæns og i dybden
i forhold til karret og giver så plads til rørføring på væggen. Helfrontens nedre del kan skydes op for at opnå bedre
adgang ved rengøring. Stativet leveres som standard med synlig front og gavl.
Godkendelser og standarder
Produktet overholder AMA-anbefalinger samt SS-EN 232.
Badvolumen
Badvolumen 95 liter.

Badekar 1500 med helfrontstativ 7015. Bassinbillede, se side C5.

Vægt/emballage
Badekarret leveres med transportbeskyttelse på palle med op til 13 kar pr. palle. Vægten findes i tabellen
i kataloget. Pallen vejer 16 kg. Rammen, fronter og gavle leveres emballeret i karton med 26 rammer pr. palle.
Montering
Stativet til helfront leveres med monterede gavle. Fronten monteres på stativet. Stativet justeres vandret ved hjælp
af de justerbare fødder. Badekarret har formonteret dæmpning/beskyttelse på hjørnerne, og lægges/sænkes ned
i stativet. Afløbsrøret der er af plast skæres til, og tilsluttes gulvafløbet. Monteringsvejledning følger med
leverancen.
Sortiment
1500 Badekar i hvid, uden benstativ, med bundventil
7015 Helfrontstativ med én front og én gavl
7515 Ekstra front
7570 Ekstra gavl

VVS-nr.
66 6545.000
66 6655.500
66 6656.500
66 6657.300

Vægt kg
27
12
4
2

Supplerende produkter
Badekarret kan på bestilling forsynes med glazeplus, skridsikker bund og/eller støttehåndtag.
Artikelnumre og priser findes i vores prisliste.
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C11

1570 Badekar 1570x700 mm. Først og fremmest beregnet til
udskiftning ved renovering. Med helfrontstativ

1570 Badekar 1570x700 mm. Først og fremmest beregnet til
udskiftning ved renovering. Med helfrontstativ
Beskrivelse
Badekarret fremstilles i emaljeret stålplade. Leveres uden benstativ, med afløbsrør, med monteret bundventil
samt forkromet pop-op-ventil. Karret er beregnet til montering sammen med helfrontstativ. Stativet fremstilles
i pulverlakeret aluminium og har fødder med 25 mm indstilling. Helfrontstativet kan skydes sidelæns og i dybden
i forhold til karret og giver så plads til rørføring på væggen. Helfrontens nedre del kan skydes op for at opnå bedre
adgang ved rengøring. Stativet leveres som standard med synlig front og gavl.
Godkendelser og standarder
Produktet overholder AMA-anbefalinger samt SS-EN 232.
Badvolumen
Badvolumen 108 liter.

Badekar 1570 med helfrontstativ 7016. Bassinbillede, se side C5.

Vægt/emballage
Badekarret leveres med transportbeskyttelse på palle med op til 13 kar pr. palle. Vægten findes i tabellen
i kataloget. Pallen vejer 16 kg. Rammen, fronter og gavle leveres emballeret i karton med 26 rammer pr. palle.
Montering
Stativet til helfront leveres med monterede gavle. Fronten monteres på stativet. Stativet justeres vandret ved hjælp
af de justerbare fødder. Badekarret har formonteret dæmpning/beskyttelse på hjørnerne, og lægges/sænkes ned
i stativet. Afløbsrøret der er af plast skæres til, og tilsluttes gulvafløbet. Monteringsvejledning følger med
leverancen.
Sortiment
1570 Badekar i hvid, uden benstativ, med bundventil
7016 Helfrontstativ med én front og gavl
7516 Ekstra front
7570 Ekstra gavl

VVS-nr.
66 6546.000
66 6655.600
66 6656.600
66 6657.300

Vægt kg
28
12
4
2

Supplerende produkter
Badekarret kan på bestilling forsynes med glazeplus, skridsikker bund og/eller støttehåndtag.
Artikelnumre og priser findes i vores prisliste.
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C13

1600 Badekar 1600x700 mm med helfrontstativ

1600 Badekar 1600x700 mm med helfrontstativ
Beskrivelse
Badekarret fremstilles i emaljeret stålplade. Leveres uden benstativ, med afløbsrør, med monteret bundventil
samt forkromet pop-op-ventil. Karret er beregnet til montering sammen med helfrontstativ. Stativet fremstilles
i pulverlakeret aluminium og har fødder med 25 mm indstilling. Helfrontstativet kan skydes sidelæns og i dybden
i forhold til karret og giver så plads til rørføring på væggen. Helfrontens nedre del kan skydes op for at opnå bedre
adgang ved rengøring. Stativet leveres som standard med synlig front og gavl. Hvis badekarret med helfrontstativet installeres med to synlige langsider eller kortsider, suppleres med ekstra front eller gavl.
Godkendelser og standarder
Produktet overholder AMA-anbefalinger samt SS-EN 232.
Badvolumen
Badvolumen 108 liter.

Badekar 1600 med helfrontstativ 7016. Bassinbillede, se side C5.

Vægt/emballage
Badekarret leveres med transportbeskyttelse på palle med op til 13 kar pr. palle. Vægten findes i tabellen i
kataloget. Pallen vejer 16 kg. Rammen, fronter og gavle leveres emballeret i karton med 26 rammer pr. palle.
Montering
Stativet til helfront leveres med monterede gavle. Fronten monteres på stativet. Stativet justeres vandret ved hjælp
af de justerbare fødder. Badekarret har formonteret dæmpning/beskyttelse på hjørnerne, og lægges/sænkes ned
i stativet. Afløbsrøret der er af plast skæres til, og tilsluttes gulvafløbet. Monteringsvejledning følger med
leverancen.
Sortiment
1600 Badekar i hvid, uden benstativ, med bundventil
7016 Helfrontstativ med én front og gavl
7516 Ekstra front
7570 Ekstra gavl

VVS-nr.
66 6547.000
66 6655.600
66 6656.600
66 6657.300

Vægt kg
28
12
4
2

Supplerende produkter
Badekarret kan på bestilling forsynes med glazeplus, skridsikker bund og/eller støttehåndtag.
Artikelnumre og priser findes i vores prisliste.
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C15

1700 Badekar 1700x700 mm med helfrontstativ

1700 Badekar 1700x700 mm med helfrontstativ
Beskrivelse
Badekarret fremstilles i emaljeret stålplade. Leveres uden benstativ, med afløbsrør, med monteret bundventil
samt forkromet pop-op-ventil. Karret er beregnet til montering sammen med helfrontstativ. Stativet fremstilles
i pulverlakeret aluminium og har fødder med 25 mm indstilling. Helfrontstativet kan skydes sidelæns og i dybden
i forhold til karret og giver så plads til rørføring på væggen. Helfrontens nedre del kan skydes op for at opnå bedre
adgang ved rengøring. Stativet leveres som standard med synlig front og gavl.
Hvis badekarret med helfrontstativ installeres med to synlige langsider eller kortsider, suppleres med ekstra front
eller gavl.
Godkendelser og standarder
Produktet overholder AMA-anbefalinger samt SS-EN 232.
Badvolumen
Badvolumen 120 liter.

Badekar 1700 med helfrontstativ 7017. Bassinbillede, se side C5.

Vægt/emballage
Badekarret leveres med transportbeskyttelse på palle med op til 13 kar pr. palle. Vægten findes i tabellen i
kataloget. Pallen vejer 16 kg. Rammen, fronter og gavle leveres emballeret i karton med 26 rammer pr. palle.
Montering
Stativet til helfront leveres med monterede gavle. Fronten monteres på stativet. Stativet justeres vandret ved hjælp
af de justerbare fødder. Badekarret har formonteret dæmpning/beskyttelse på hjørnerne, og lægges/sænkes ned
i stativet. Afløbsrøret der er af plast skæres til, og tilsluttes gulvafløbet. Monteringsvejledning følger med
leverancen.
Sortiment
1700 Badekar i hvid, uden benstativ, med bundventil
7017 Helfrontstativ med én front og gavl
7517 Ekstra front
7570 Ekstra gavl

VVS-nr.
66 6554.000
66 6655.700
66 6656.700
66 6657.300

Vægt kg
30
13
5
2

Supplerende produkter
Badekarret kan på bestilling forsynes med glazeplus, skridsikker bund og/eller støttehåndtag.
Artikelnumre og priser findes i vores prisliste.
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C17

1603 Duokar 1600x700 mm med kvadratisk bassin. Med helfrontstativ

1603 Duokar 1600x700 mm med kvadratisk bassin. Med helfrontstativ
Beskrivelse
Badekarret fremstilles i emaljeret stålplade. Leveres uden benstativ, med afløbsrør, med monteret bundventil
samt overløbssystem i krom. Karret er beregnet til montering sammen med helfrontstativ. Stativet fremstilles
i pulverlakeret aluminium og har fødder med 25 mm indstilling. Helfrontstativet kan skydes sidelæns og i dybden
i forhold til karret og giver så plads til rørføring på væggen. Helfrontens nedre del kan skydes op for at opnå bedre
adgang ved rengøring. Stativet leveres som standard med synlig front og gavl. Hvis badekarret med helfrontstativet installeres med to synlige langsider eller kortsider, suppleres med ekstra front eller gavl.
Godkendelser og standarder
Produktet overholder AMA-anbefalinger samt SS-EN 232.
Badvolumen
Badvolumen 116 liter.

Duokar 1603 med helfrontstativ 4316. Bassinbillede, se side C5.

Vægt/emballage
Badekarret leveres med transportbeskyttelse på palle med op til 13 kar pr. palle. Vægten findes i tabellen i
kataloget. Pallen vejer 16 kg. Rammen, fronter og gavle leveres emballeret i karton med 26 rammer pr. palle.
Montering
Stativet til helfront leveres med monterede gavle. Fronten monteres på stativet. Stativet justeres vandret ved hjælp
af de justerbare fødder. Badekarret har formonteret dæmpning/beskyttelse på hjørnerne, og lægges/sænkes ned
i stativet. Afløbsrøret der er af plast skæres til, og tilsluttes gulvafløbet. Monteringsvejledning følger med
leverancen.
VVS-nr.
66 6553.000
66 6650.300
66 6644.200

Sortiment
1603 Duokar i hvid, uden benstativ, med bundventil
4316 Helfrontstativ med én front og gavl
4570 Ekstra gavl

Vægt kg
44
12
2

Supplerende produkter
Badekarret kan på bestilling forsynes med glazeplus, skridsikker bund og/eller støttehåndtag.
Artikelnumre og priser findes i vores prisliste.
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C19

1607 Kombikar 1600x700 mm med flad bund til bruseplads.
Med helfrontstativ

1607 Kombikar 1600x700 mm med flad bund til bruseplads.
Med helfrontstativ
Beskrivelse
Badekarret fremstilles i emaljeret stålplade. Leveres uden benstativ, med afløbsrør, med monteret bundventil
samt forkromet bundprop med kæde og sugekop. Karret er beregnet til montering sammen med helfrontstativ.
Stativet fremstilles i pulverlakeret aluminium og har fødder med 25 mm indstilling. Helfrontstativet kan skydes
sidelæns og i dybden i forhold til karret og giver så plads til rørføring på væggen. Helfrontens nedre del kan
skydes op for at opnå bedre adgang ved rengøring. Stativet leveres som standard med synlig front og gavl. Hvis
badekarret med helfrontstativ installeres med to synlige langsider eller kortsider, suppleres med ekstra front eller
gavl.
Godkendelser og standarder
Produktet overholder AMA-anbefalinger samt SS-EN 232.
Badvolumen
Badvolumen 105 liter.

Kombikar 1607 med helfrontstativ 7016. Bassinbillede, se side C5.

Vægt/emballage
Badekarret leveres med transportbeskyttelse på palle med op til 13 kar pr. palle. Vægten findes i tabellen i
kataloget. Pallen vejer 16 kg. Rammen, fronter og gavle leveres emballeret i karton med 26 rammer pr. palle.
Montering
Stativet til helfront leveres med monterede gavle. Fronten monteres på stativet. Stativet justeres vandret ved hjælp
af de justerbare fødder. Badekarret har formonteret dæmpning/beskyttelse på hjørnerne, og lægges/sænkes ned
i stativet. Afløbsrøret der er af plast skæres til, og tilsluttes gulvafløbet. Monteringsvejledning følger med
leverancen.
Sortiment
1607 Kombikar i hvid, uden benstativ, med bundventil
7016 Helfrontstativ med én front og gavl
7516 Ekstra front
7570 Ekstra gavl

VVS-nr.
66 6551.000
66 6655.600
66 6656.600
66 6657.300

Vægt kg
46
12
4
2

Supplerende produkter
Badekarret kan på bestilling forsynes med glazeplus, skridsikker bund og/eller støttehåndtag.
Artikelnumre og priser findes i vores prisliste.

C20

www.gustavsberg.dk

36 70 80 55

C21

1707 Kombikar 1700x700 mm med flad bund til bruseplads.
Med helfrontstativ

1707 Kombikar 1700x700 mm med flad bund til bruseplads.
Med helfrontstativ
Beskrivelse
Badekarret fremstilles i emaljeret stålplade. Leveres uden benstativ, med afløbsrør, med monteret bundventil
samt forkromet bundprop med kæde og sugekop. Karret er beregnet til montering sammen med helfrontstativ.
Stativet fremstilles i pulverlakeret aluminium og har fødder med 25 mm indstilling. Helfrontstativet kan skydes
sidelæns og i dybden i forhold til karret og giver så plads til rørføring på væggen. Helfrontens nedre del kan
skydes op for at opnå bedre adgang ved rengøring. Stativet leveres som standard med synlig front og gavl.
Hvis badekarret med helfrontstativ installeres med to synlige langsider eller kortsider, suppleres med ekstra front
eller gavl.
Godkendelser og standarder
Produktet overholder AMA-anbefalinger samt SS-EN 232.
Badvolumen
Badvolumen 116 liter.

Kombikar 1707 med helfrontstativ 7017. Bassinbillede, se side C5.

Vægt/emballage
Badekarret leveres med transportbeskyttelse på palle med op til 13 kar pr. palle. Vægten findes i tabellen i
kataloget. Pallen vejer 16 kg. Rammen, fronter og gavle leveres emballeret i karton med 26 rammer pr. palle.
Montering
Stativet til helfront leveres med monterede gavle. Fronten monteres på stativet. Stativet justeres vandret ved hjælp
af de justerbare fødder. Badekarret har formonteret dæmpning/beskyttelse på hjørnerne, og lægges/sænkes ned
i stativet. Afløbsrøret der er af plast skæres til, og tilsluttes gulvafløbet. Monteringsvejledning følger med
leverancen.
Sortiment
1707 Kombikar i hvid, uden benstativ, med bundventil
7017 Helfrontstativ med én front og gavl
7517 Ekstra front
7570 Ekstra gavl

VVS-nr.
66 6554.100
66 6655.700
66 6656.700
66 6657.300

Vægt kg
48
13
5
2

Supplerende produkter
Badekarret kan på bestilling forsynes med glazeplus, skridsikker bund og/eller støttehåndtag.
Artikelnumre og priser findes i vores prisliste.
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C23

1051 Siddebadekar 1050x650 mm, med helfrontstativ

1051 Siddebadekar 1050x650 mm, med helfrontstativ
Beskrivelse
Badekarret fremstilles i emaljeret stålplade. Leveres uden benstativ, med afløbsrør, med monteret bundventil
samt forkromet bundprop med kæde og sugekop. Karret er beregnet til montering sammen med helfrontstativ.
Stativet fremstilles i pulverlakeret aluminium og har fødder med 25 mm indstilling. Helfrontstativet kan skydes
sidelæns og i dybden i forhold til karret og giver så plads til rørføring på væggen. Helfrontens nedre del kan
skydes op for at opnå bedre adgang ved rengøring. Stativet leveres som standard med synlig front og gavl.
Godkendelser og standarder
Produktet overholder AMA-anbefalinger samt SS-EN 232.
Badvolumen
Badvolumen 36 liter.

Siddebadekar 1051 med helfrontstativ 7010. Bassinbillede, se side C5.

Vægt/emballage
Badekarret leveres med transportbeskyttelse på palle med op til 13 kar pr. palle. Vægten findes i tabellen i
kataloget. Pallen vejer 16 kg. Rammen, fronter og gavle leveres emballeret i karton med 26 rammer pr. palle.
Montering
Stativet til helfront leveres med monterede gavle. Fronten monteres på stativet. Stativet justeres vandret ved hjælp
af de justerbare fødder. Badekarret har formonteret dæmpning/beskyttelse på hjørnerne, og lægges/sænkes ned
i stativet. Afløbsrøret der er af plast skæres til, og tilsluttes gulvafløbet. Monteringsvejledning følger med
leverancen.
Sortiment
1051 Siddebadekar i hvid, uden benstativ, med bundventil
7010 Helfrontstativ med én front og gavl
7510 Ekstra front
7565 Ekstra gavl

VVS-nr.
66 6541.000
66 6655.100
66 6656.100
66 6657.200

Vægt kg
26
10
3
1

Supplerende produkter
Badekarret kan på bestilling forsynes med glazeplus, skridsikker bund og/eller støttehåndtag.
Artikelnumre og priser findes i vores prisliste.
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C25

1501 Siddebadekar 1500x700 mm, med støttehåndtag.
Med helfrontstativ

1501 Siddebadekar 1500x700 mm, med støttehåndtag.
Med helfrontstativ
Beskrivelse
Badekarret fremstilles i emaljeret stålplade. Leveres uden benstativ, med afløbsrør, med monteret bundventil,
forkromet bundprop med kæde og sugekop, samt støttehåndtag. Karret er beregnet til montering sammen med
helfrontstativ. Stativet fremstilles i pulverlakeret aluminium og har fødder med 25 mm indstilling. Helfrontstativet
kan skydes sidelæns og i dybden i forhold til karret og giver så plads til rørføring på væggen. Helfrontens nedre
del kan skydes op for at opnå bedre adgang ved rengøring. Stativet leveres som standard med synlig front
og gavl.
Godkendelser og standarder
Produktet overholder AMA-anbefalinger samt SS-EN 232.
Badvolumen
Badvolumen 99 liter.

Siddebadekar 1501 med helfrontstativ 7015. Bassinbillede, se side C5.

Vægt/emballage
Badekarret leveres med transportbeskyttelse på palle med op til 13 kar pr. palle. Vægten findes i tabellen i
kataloget. Pallen vejer 16 kg. Rammen, fronter og gavle leveres emballeret i karton med 26 rammer pr. palle.
Montering
Stativet til hel- og halvfront leveres med monterede gavle. Fronten monteres på stativet. Stativet justeres vandret
ved hjælp af de justerbare fødder. Badekarret har formonteret dæmpning/beskyttelse på hjørnerne, og lægges/
sænkes ned i stativet. Afløbsrøret der er af plast skæres til, og tilsluttes gulvafløbet. Monteringsvejledning følger
med leverancen.
Sortiment
1501 Siddebadekar i hvid uden benstativ, med bundventil
og støttehåndtag
7015 Helfrontstativ med én front og gavl
7515 Ekstra front
7570 Ekstra gavl

VVS-nr.
66 6542.000
66 6655.500
66 6656.500
66 6657.300

Vægt kg
42
12
4
2

Supplerende produkter
Badekarret kan på bestilling forsynes med glazeplus, skridsikker bund og/eller støttehåndtag.
Artikelnumre og priser findes i vores prisliste.
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C27

1571 Frontløst badekar 1570x700 mm Nyhed!

93

1571 Frontløst badekar 1570x700 mm Nyhed!
Beskrivelse
Et helt nyt design for stativet uden frontplade, der giver et badeværelse, som er let at gøre rent. Badekarret
står meget stabilt med benene ude i hjørnerne. Der er ingen risiko for, at benene kommer til at stå i gulvafløbet.
Rammen kan skydes sidelæns og i dybden i forhold til karret og giver så plads til rørføring på væggen. Den
hvidlakerede ramme fremstilles i anodiseret aluminium og har fødder med 25 mm indstilling. Badekarret i emaljeret stålplade har en hvidemaljeret yderside. Leveres med hvidt afløbsrør og monteret afløb. Karret er beregnet til
montering sammen med benstativet
Godkendelser og standarder
Produktet overholder AMA-anbefalinger samt SS-EN 232.
Vandvolumen
178 liter.

Frontløst badekar 1571 i stativ 1016. Bassinbillede på side C5.

Vægt/emballage
Badekarret leveres med transportbeskyttelse på palle med op til 13 kar pr. palle. Vægten findes i tabellen længere
nede på siden. Pallen vejer 16 kg. Stativet leveres emballeret i karton med 80 stativer pr. palle.
Montering
Badekarret monteres sammen med rammen. Rammen justeres vandret ved hjælp af de indstillelige fødder.
Badekarret, som er beklædt med dæmpnings-/friktionsmateriale under hjørnerne, lægges ned i rammen.
Afløbsrøret af plast klippes og sluttes til gulvafløbet. Monteringsvejledning følger med leverancen.
Sortiment
1571 Udvendigt emaljeret badekar uden benstativ,
med bundventil
1016 Ramme, hvidlakeret med 25 mm justerbare ben
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VVS-nr.
66 6 53 6.000
66 6 53 6.800

Vægt kg
28
8

C29

6316 Badekar på løvefødder 1580x680 mm

6316 Badekar på løvefødder 1580x680 mm
Beskrivelse
Fritstående standardbadekar i ekstra tyk emaljeret stålplade. Indstillelige fødder i formstøbt aluminium (kan
indstilles 25 mm). Føddernes placering giver en vippesikker installation. Komplet med midterplaceret bundventil
med trykknap i karvulsten. To farver som standard og mulighed for at bestille med forkromede fødder eller fødder,
der matcher. Leveres med afløbsrør, monteret bundventil, samt medfølgende fødder.
Godkendelser og standarder
Produktet overholder AMA-anbefalinger samt SS-EN 232.
Badvolumen
Badvolumen 116 liter.
Vægt/emballage
Badekarret leveres med transportbeskyttelse på palle med op til otte kar pr. palle. Pallen vejer 16 kg.
Tabellen nedenfor indeholder vægtangivelser.

Badekar 6316 i hvid med hvide fødder. Bassinbillede på side C5.

Badekar 6316 i sort med forkromede fødder. Bassinbillede på side C5.

C30
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Montering
De fire fødder monteres med to bolte på de fastsvejsede beslag på karrets underside. Afløbsrøret af plast klippes
og sluttes til gulvafløbet. Juster badekarret vandret med de indstillelige fødder (kan indstilles 25 mm).
Sortiment
6316 hvidt kar med hvide fødder, forkromet bundventil
6316 hvidt kar uden fødder*, forkromet bundventil
6316 sort kar uden fødder*, forkromet bundventil

VVS-nr.
66 6581.200
66 6581.100
66 6581.101

Vægt kg
58
44
65

Sorte fødder, par
Hvide fødder, par
Forkromede fødder, par

66 6589.101
66 6589.100
66 6589.104

3
3
3

Ekstra udstyr
Forkromet afløbsrør

GB2924300164

1

Supplerende produkter
*Suppler med fødder i valgfri farve ifølge ovenstående.
Bemærk! Der bestilles 2 par pr kar.
Badekarret kan på bestilling leveres med skridsikker bund.
Artikelnumre og priser findes i vores prisliste.
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C31

6368 Badekar på løvefødder 1680x730 mm

6368 Badekar på løvefødder 1680x730 mm
Beskrivelse
Fritstående standardbadekar i ekstra tyk emaljeret stålplade. Indstillelige fødder i formstøbt aluminium (kan
indstilles 25 mm). Føddernes placering giver en vippesikker installation. Komplet med midterplaceret bundventil
med trykknap i karvulsten. To farver som standard og mulighed for at bestille med forkromede fødder eller fødder,
der matcher. Leveres med afløbsrør, monteret bundventil, samt medfølgende fødder.
Godkendelser og standarder
Produktet overholder AMA-anbefalinger samt SS-EN 232.
Badvolumen
Badvolumen 139 liter.
Vægt/emballage
Badekarret leveres med transportbeskyttelse på palle med op til otte kar pr. palle. Pallen vejer 16 kg.
Tabellen nedenfor indeholder vægtangivelser.

Badekar 6368 i sort med forkromede fødder. Bassinbillede på side C5.

Montering
De fire fødder monteres med to bolte på de fastsvejsede beslag på karrets underside. Afløbsrøret af plast klippes
og sluttes til gulvafløbet. Juster badekarret vandret med de indstillelige fødder (kan indstilles 25 mm).
Sortiment
6368 hvidt kar uden fødder*, forkromet bundventil
6368 sort kar uden fødder*, forkromet bundventil

VVS-nr.
66 6582.100
66 6582.101

Vægt kg
27
27

Sorte fødder, par
Hvide fødder, par
Forkromede fødder, par

66 6589.101
66 6589.100
66 6589.104

3
3
3

Ekstra udstyr
Forkromet afløbsrør

GB2924300164

1

Supplerende produkter
*Suppler med fødder i valgfri farve ifølge ovenstående.
Bemærk! Der bestilles 2 par pr kar.
Badekarret kan på bestilling leveres med skridsikker bund.
Artikelnumre og priser findes i vores prisliste.
Badekar 6368 i hvid med hvide fødder. Bassinbillede på side C5.
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C33

P110 ARTic Badekar 1700x750 mm til indmuring

P110 ARTic Badekar 1700x750 mm til indmuring
Beskrivelse
Et badekar med kraftig vulst (kant) fremstillet til at matche vores porcelænsserie ARTic. Karret er ekstra dybt og
er beregnet til indmuring. Badekarret, der er fremstillet i emaljeret stålplade, har en bundventil af typen ”pop-op”,
som styres ved, at du trykker på den, og det behøver derfor ingen kæde. Fod- og overløbssystem skal bestilles
på separat.
Godkendelser og standarder
Produktet overholder AMA-anbefalinger samt SS-EN 232.
Vægt
Badekarret leveres med transportbeskyttelse på palle. Fod- og overløbssystem leveres i separat emballage.
Montering
Karret er beregnet til indmuring mod en eller flere faste vægge, stående på fødder eller i speciel styroporform.
Karret kan også lægges nedsænket i en stabilt monteret sten- eller vandtæt plade. Kar med overløbssystem og
vandlås kan med fordel monteres tætnet med blød fuge mod væg eller plade og sluttes direkte til afløbsrøret som
en standardhåndvaskmontering. Herved mindskes fugt- og smudsansamling under badekarret. Undgå åbent
gulvafløb, der afgiver fugt under indbyggede badekar.

Badekar ARTic. Bassinbillede, se side C5.

VVS-nr.
66 6532.000
66 6539.104
66 6198.000

Sortiment
P110 Badekar i hvid uden benstativ, med overløb
Komplet overløbssystem med pop-up bundventil
Komplet bensæt
Supplerende produkter
Badekarret kan på bestilling forsynes med glazeplus.
Artikelnumre og priser findes i vores prisliste.
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C35

LB Logic badekarsdør

LB Logic badekarsdør
Beskrivelse
Beregnet på at blive monteret på en fast væg over badekarret. Kan drejes 180°. Løftehængsel indbygget
i vægprofilen løfter døren med 5 mm, når den åbnes. Fremstilles med vægge i 7 mm hærdet, gennemsigtigt
sikkerhedsglas. Glasset er beklædt med overfladebelægningen ”Clearglass”. Profiler i højglanspoleret anodiseret
aluminium, i sortimentet er de angivet som forkromede. Selv med skrå vægge kan du stadig få en lodret badekarside. Indstillelig vægprofil, 20 mm, er standard.
Vægt/emballage
Vægt: 19 kg med emballage
Breddemål/indstillelig 700–720 mm.
Højdemål 1500 mm.
Montering
I henhold til den medfølgende monteringsvejledning
VVS-nr.
67 4649.324
67 4649.334

Sortiment
LB70G, 700-720 mm
LB80G, 800-820 mm

Vægt kg
12
12

Supplerende produkter
Afsluttes med et egnet bruserarmatur og brusersæt – se afsnittet om armaturer.
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