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Badex har valt ut ett omfattande program av
vackra badrumsartiklar från flera olika
europeiska kvalitetsleverantörer i olika
priskategorier. Blandarna har lång livslängd och
håller hög klass samtidigt som de förgyller
badrummets utseende med tidstypisk design.

De flesta klassiska blandarna finns i ett flertal
vackra ytbehandlingar.

1 -9 Horus blandare och ytbehandlingar
1 0 Herbeau blandare
1 1 -20 Princeton, Oxford, Denver, Lady, Maya, Lem, Rodos och Kobuk
21 Ytbehandlingar, bottenventiler och avloppsdetaljer
22-26 Horus duschar
27 Herbeau duschar
28-31 Duschar Maxima Classic, Colonial, Croisette, Victorian
32-33 Moderna duschar
34 Donegal duschtermostater
35-36 Til lbehör til l duschar
37 Blandarfästen och övrig information
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Tvättställsblandare 02.208

Vacker tvättstäl lsblandare med
svängbar pip och matchande
bottenventil .

Ytbehandling på bilden är matt nickel.

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.

Horus Eloise
Eloise är klassikern bland blandarna från
Horus. Serien karakteriseras av rena linjer och
vackra detaljer såsom kulvred.

Som de flesta av blandarna från Horus finns
de i ett flertal vackra ytbehandlingar. Alla vita
detaljer är av äkta porsl in.

Tvättställsblandare 02.708/ 02.71 9

Tvättstäl lsblandare med ett grepp
och svängbar pip.

02.71 9 - hög modell med bottenventil
av pop-up typ.

02.708 - låg modell, bottenventil med
lyftstång.

Badkarsblandare 02.41 4

Klassisk blandare med 1 50 c/c mellan
inloppen. Väggbrickorna är större än
på bilden (80mm)

Ytbehandling på bilden är matt nickel.
Badkarsblandare 02.485/ 02.498

Art. 02.485 är gjord för att monteras på
badkarssarg eller l iknande. De korta
benen är justerbara i bredd 1 50 ±44 mm.

02.498 golvstående blandare 1 50 c/c.
Blandaren monteras med anslutning
under rören. Observera att denna
blandare kräver specialanpassning
vid instal lation. Inga speciella
instal lationsdetaljer finns att til lgå utan
måste anpassas från fall til l fal l .

00.499 triangelstöd för att stödja
benen mot bräddavloppsrör. (se fler
varianter på sid 8)

Tvättställsblandare 02.260

Tvättstäl lsblandare för instal lation i tre
hål. Blandaren har svängbar pip och
kommer med matchande bottenventil .

Bidé och tvättställsblandare

02.31 1 bidéblandare med svängbar
pip och matchande bottenventil .

02.227 tvättstäl lsblandare med
svängbar pip och justerbar bredd 1 85-
260 mm. Ingen bottenventil medföljer.
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Julia och Victoria tvåhålsblandare

Tvättstäl lsblandare för tvåhålsmontage
med justerbar benbredd 1 85-260 mm.
Bottenventil medföljer ej. Pipen är
svängbar.

01 .227 - Julia tvåhålsblandare
1 9.227 - Victoria tvåhålsblandare

Julia och Victoria tvåhålsblandare

Tvättstäl lsblandare för tvåhålsmontage.
Matchande bottenventil med propp
och kedja. Pipen är svängbar.

01 .207 - Julia tvåhålsblandare
1 9.207 - Victoria tvåhålsblandare

Julia tvättställsblandare

Tvättstäl lsblandare med ett grepp
och svängbar pip.

01 .708 - låg modell, bottenventil med
lyftstång

01 .71 9 - hög modell med bottenventil
av pop-up typ

Victoria trehålsblandare 1 9.260

Tvättstäl lsblandare för trehålsmontage.
Blandaren har svängbar pip och
matchande bottenventil medföljer.

På bild i matt nickel utförande.

Julia tvättställsblandare 01 .208

Tvättstäl lsblandare med svängbar pip
och matchande bottenventil .

Julia och Victoria lavoirkran

Lavoirkranar avsedda för enbart
varmt eller kallt vatten. Ej bottenventil .

01 .231 - Julia lavoirkran
1 9.231 - Victoria lavoirkran

Julia och Victoria väggblandare

Blandare för väggmontage med
svängbar pip, ej bottenventil .
Observera att dessa blandare kräver
dolt montage, se mer info på sid 37.
01 .262 - Julia väggblandare
1 9.262 - Victoria väggblandare

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.

Horus Julia och Victoria
Julia och Victoria är två syskonserier med samma
utseende men olika grepp. Julia har vackra kryssvred
medan Victoria i stäl let har porsl insspakar. Serierna går
utmärkt att kombinera med Eloise som har samma
typ av vred som Julia.

Alla vita detaljer är av porsl in och blandarna finns i
flera ytbehandlingar.

Julia trehålsblandare 01 .260

Tvättstäl lsblandare för trehålsmontage.
Blandaren har svängbar pip och
matchande bottenventil medföljer.

På bild i matt nickel utförande.

Julia bidéblandare 01 .31 1

Bidéblandare med svängbar pip och
matchande bottenventil .

Yttre delen av munstycket går att
vinkla.
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Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.

Badkarsblandare för däckmontage

Blandare avsedd för att fäl las ned i
badkarssarg eller omliggande skiva.
Avstånd mellan de ingående delarna
är flexibelt. Handduschens slang följer
med upp vid användning.

01 .464 - Julia badkarsblandare
1 9.464 - Victoria badkarsblandare

Julia och Victoria badkarsblandare

Badkarsblandare med handdusch,
1 75 c/c. Brickorna mot vägg levereras
något större än på bilden (mer om
detta på sid 9) .

01 .434 - Julia badkarsblandare
1 9.434 - Victoria badkarsblandare

Badkarsblandare för sargmontage

Badkarsblandare med handdusch, för
montage på sarg, 1 75±20 mm mellan
inloppen.

01 .435 - Julia badkarsblandare
1 9.435 - Victoria badkarsblandare

Badkarsblandare för golvmontage

Golvstående blandare 1 75 c/c.
Blandarna monteras med anslutning
under rören. Observera att denna
blandare kräver specialanpassning
vid instal lation. Inga speciella
instal lationsdetaljer finns att til lgå utan
måste anpassas från fall til l fal l .

01 .498 - Julia golvblandare
1 9.498 - Victoria golvblandare
00.499 - triangelstöd för att stödja
benen mot bräddavloppsrör. (se fler
varianter på sid 8)
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Badkarsblandare 28.41 4

Badkarsblandare för väggmontage
1 60 c/c (OBS! R20 lekande mutter på
blandaren. Passar ej svensk 1 60 c/c
väggbricka utan övergång) .

Tvättställsblandare 28.261

Tvättstäl lsblandare för montage i tre
hål. Blandaren har svängbar pip och
kommer med matchande bottenventil .

Horus Coventry
Coventry refererar til l hur många blandare
såg ut på 1 920-talet. Typiskt för blandarna i
denna serie är de platta kryssvreden och
det lite enklare intrycket.

Som de flesta av blandarna från Horus finns
de i ett flertal vackra ytbehandlingar (se sidan
9) . Alla vita detaljer är av äkta porsl in.

Tvättställsblandare 28.208

Tvättstäl lsblandare av låg typ med
matchande bottenventil . Bilden visar
blandaren i matt nickel utförande.

Bidéblandare och lavoirkran

28.31 1 - bidéblandare med riktbar
stråle och matchande bottenventil .

28.231 - lavoirkran för oblandat
vatten. Passar i 30 mm hål. Kommer
utan bottenventil .

Tvättställsblandare 28.260

Tvättstäl lsblandare för montage i tre
hål. Blandaren kommer komplett med
matchande bottenventil .

Badkarsblandare 28.467

Blandare avsedd för att fäl las ned i
badkarssarg eller omliggande skiva.
Avstånd mellan de ingående delarna
är flexibelt. Handduschens slang följer
med upp vid användning.

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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Ascott
Ascott är en serie blandare med influenser
från art deco perioden. Art deco uppkom
på 1 920-talet i Paris och har inspirerat
många kända byggnader runtom världen.

Som de flesta av blandarna från Horus finns
de i ett flertal vackra ytbehandlingar. Alla vita
detaljer är av äkta porsl in.

Tvättställsblandare 62.261 / 65.261

Tvättstäl lsblandare för montage i tre
hål. Blandarna kommer med
matchande bottenventil .

62.261 - Trehålsblandare med kryssvred
65.261 - Trehålsblandare med spakar

Tvättställsblandare 65.708

Tvättstäl lsblandare med matchande
bottenventil . Flödet och temperaturen
regleras som på en vanlig ettgrepps-
blandare med spaken på blandaren.

Badkarsblandare 62.41 4/ 65.41 4

Badkarsblandare för väggmontage,
1 50 c/c. Brickorna mot vägg levereras
något större än på bilderna och med en
slätare struktur (mer om detta på sid 9) .

62.41 4 - Badkarsblandare med kryssvred
65.41 4 - Badkarsblandare med spakar

Tvättställsblandare 62.260/ 35.260

Tvättstäl lsblandare för montage i tre
hål. Blandarna kommer med
matchande bottenventil .

62.260 - Trehålsblandare med kryssvred
35.260 - Trehålsblandare med spakar

Badkarsblandare 62.464/ 65.464

Blandare avsedd för att fäl las ned i
badkarssarg eller omliggande skiva.
Avstånd mellan de ingående delarna
är flexibelt. Handduschens slang följer
med upp vid användning.

62.464 - Badkarsblandare med kryssvred
65.464 - Badkarsblandare med spakar

Badkarsblandare 62.485/ 65.485

Badkarsblandare som är gjorda för att
monteras på badkarssarg eller
l iknande. De korta benen är justerbara
i bredd 1 50 ±44 mm.

62.485 - Badkarsblandare med kryssvred
65.485 - Badkarsblandare med spakar

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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Myriad
En serie blandare med vacker guil lochering,
en dekorteknik som tidigare användes inom
exempelvis urmakeri, med tydlig influens från
art deco. Stilen uppkom på 1 920-talet i Paris
och har inspirerat många kända byggnader
runtom världen.

Myriad finns i tre vackra ytbehandlingar.

Tvättställsblandare 55.708 CN

Tvättstäl lsblandare med matchande
bottenventil . Flödet och temperaturen
regleras som på en vanlig ettgrepps-
blandare med spaken på blandaren.
Här i ytbehandlingen chrome noir,
svart krom.

Tvättställsblandare 55.260

Tvättstäl lsblandare för montage i tre
hål. Blandarna kommer med
matchande bottenventil .
Finns i 3 ytbehandlingar

Badkarsblandare 55.466

Blandare avsedd för att fäl las ned i
badkarssarg eller omliggande skiva.
Avstånd mellan de ingående delarna
är flexibelt. Handduschens slang följer
med upp vid användning.

Badkarsblandare 55.798

Badkarsblandare som är gjord för att
monteras på golv, hör med din
instal latör om montage. Höjd ca 90
cm.

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.

Tvättställsblandare 55.708 DO

Tvättstäl lsblandare med matchande
bottenventil . Flödet och temperaturen
regleras som på en vanlig ettgrepps-
blandare med spaken på blandaren.
Här i ytbehandlingen guld.

Tvättställsblandare 55.708 CH

Tvättstäl lsblandare med matchande
bottenventil . Flödet och temperaturen
regleras som på en vanlig ettgrepps-
blandare med spaken på blandaren.
Här i ytbehandlingen krom.
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Equinox 31 6
Equinox 31 6 är en serie rostfria blandare i en
lyxig tidlös design som för tankarna til l de
mest exklusiva hotellen runtom i världen.

Equinox 31 6 finns i fyra läckra ytbehandlingar:
borstad koppar, borstat guld, antracit och
borstat rostfritt.

Tvättställsblandare 81 .71 9

Tvättstäl lsblandare av högre modell
som passar l ite högre skålar.
Bottenventil medföljer ej, finns som
til lbehör, se sid 8.

Tvättställsblandare 81 .709

Tvättstäl lsblandare för montage i
tvättstäl l .
Bottenventil medföljer ej, finns som
til lbehör, se sid 8

Väggblandare

Tvättstäl lsblandare för inbyggnad i
vägg. Pipen finns i 3 olika längder

81 .761 piplängd 1 80 mm
81 .762 piplängd 250 mm
81 .763 piplängd 300 mm
Bottenventil föl jer inte med, finns som
til lbehör, se sid 8.

Badkarsblandare 81 .464

Blandare avsedd för att fäl las ned i
badkarssarg eller omliggande skiva.
Avstånd mellan de ingående delarna
är flexibelt. Handduschens slang följer
med upp vid användning.

Badkarsblandare 81 .799

Badkarsblandare som är gjord för
golvmontage. Ej standardinstal lation,
hör med er instal latör om montage.
Höjd ca 1 05 cm.

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.

Badkarsblandare 81 .784

Badkarsblandare som är gjord för
att monteras på vägg. 1 50 c/c.
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Kompletterande tillbehör

Til l Horus produkter finns ett sortiment av olika til lbehör i samma ytbehandlingar. Här visas några vanligt efterfrågade
produkter men fler finns vid behov. Fråga oss gärna.

00.223 - Bottenventil til l tvättstäl l med propp och kedja
00.1 24 - Bottenventil til l diskho 1 ,5' ' med propp och kedja
00.225 - Vattenlås med väggrör ca 23 cm (OBS! Golvrör finns ej)
00.250 - Vattenlås med längre väggrör ca 43 cm, kapbar (OBS! Golvrör finns ej)
00.448 - Badkarsavlopp med överfyl lnadsskydd med propp och kedja

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.

Mini 01 .663

Väggblandare för inbyggnad med
svängbar pip.

Mini 02.662

Tvättstäl lsblandare 02.662 med svängbar
pip. Blandaren är specialgjord för små
tvättstäl l och passar i 30-35 mm hål.
Bottenventil medföljer ej.

Mini 01 .661

Lavoiarkran för inbyggnad
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Bottenventil 81 .286

Bottenventil til l Equinox av
pop-uptyp. Finns i l ikadana
ytbehandlingar som
blandarna.

Väggavlopp 81 .225

Väggavlopp til l Equinox ,
djup ca 320mm Finns i
l ikadana ytbehandlingar
som blandarna

Stativ 00.495

För golvmontage av
badkarsblandare på
ståndarben.

Golvstöd 00.496

Golvfäste för golvstående
badkarsblandare.

Horus anslutningstil lbehör och övriga blandare
Til lbehören nedan är tänkta att användas til lsammans med produkterna
som visats tidigare i katalogen. Ovan är miniblandare från Horus.



Krom (CH) Blank nickel (NB) Matt nickel (NM) Polerad mässing (PB) Åldrat brons (VB)

Åldrad koppar (VC) Guld (DO) Matt brons (BM)

Åldrad koppar
med mattlack (CM)

Guld med
mattlack (DM)

Matt brons
med mattlack (BV)

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.

Horus ytbehandlingar
Horus har ett flertal mycket vackra och välarbetade ytbehandlingar som
många av blandarna kan fås i. Man bör dock vara medveten om att
färgerna i verkligheten kan skil ja något mot de som syns i denna katalog.

Obehandlad polerad mässing är en til lgänglig yta som inte finns med
bland nedanstående färgprov. Denna yta ser ut som bilden på polerad
mässing från början och kommer att oxidera naturl igt. Åldrandet påverkas
av soll jus, fingeravtryck, vattenstänk m.m.

Krom och guld blandat saknas också på bild men finns att beställa.

Ytorna med mattlack (koppar, brons och guld) har en dovare lyster.

Täckbrickor från Horus
På många av bilderna på Horus väggmonterade produkter finns vackra täckbrickor

mot väggen. När vi levererar blandare så är brickorna specialanpassade för svenska

marknaden och är då lite större. Detta är praktiskt eftersom de då täcker enkla

blandarfästen. De större brickorna täcker även de vanligaste 60 mm

inbyggnadsboxarna som finns från flera svenska leverantörer. Täckbrickorna kommer i

samma vackra ytbehandling som blandaren.

9

Silver (SG)

Åldrat silver (AV)



Herbeau badrumsblandare
Franska Herbeau som startades redan 1 857
har ett brett sortiment av blandare och
porsl in i sortimentet, här visar vi ett axplock
från några av blandarserierna. Mer info på
badex.se.

De finns att til lgå i ett flertal vackra
ytbehandlingar.

Monarque

En serie blandare i Art decó-stil , en stil
som uppstod i Frankrike på 1 920-talet.
I sortimentet finns allt från 1 ,2 och 3-
hålsblandare til l vägg- och
badkarsblandare. Finns att til lgå i 1 2
ytbehandlingar.

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.

Royale

Blandarna med ett klassiskt utseende
som designades av famil jen Herbeau
redan vid sekelskiftet 1 900. Mer
klassiskt än så här blir det inte. Finns att
til lgå i 1 2 ytbehandlingar.

Pompadour

En serie pampiga blandare med den
klassiska draken som varit populär
ända sen början av sekelskiftet 1 900.
Finns att til lgå i 1 2 ytbehandlingar
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Tvättställsblandare 832

Tvättstäl lsblandare med svängbar
pip och matchande bottenventil .

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.

Princeton
Princeton är en klassiskt designad serie
blandare med platta kryssvred som var
vanliga på 1 920-talet.

Alla blandarna i serien finns i ett flertal olika
ytbehandlingar och alla vita detaljer är
til lverkade av porsl insimitation.

Tvättställsblandare 832 BL

Låg tvättstäl lsblandare med
matchande bottenventil .

Badkarsblandare 800

Badkarsblandare med duschhandtag.
Anslutningar sitter på standard 1 50 c/c.

Tvättställsblandare 81 2

Tvättstäl lsblandare för instal lation i
tre hål. Levereras med matchande
bottenventil .

Vägg- och duschblandare 852/ 846

Art. 852 - Tvättstäl lsblandare med
svängbar pip.

Art. 846 - Duschblandare. Vändbar
med utloppet uppåt eller nedåt.

Anslutningar sitter på standard 1 50 c/c.

Ventiler 860/ 856

Art. 860 - Ventil för montage i badkars-
sarg eller l iknande. Anslutning R1 5.

Art 856 - Väggventil med R1 5 gänga
in i väggen. Kan anspassas til l
tappventilsfäste. Utvändig
anslutningsgänga R20.

Art. 852

Art. 846

Art. 842

Art. 825

Bidéblandare 842/ 825

Art. 842 - Bidésblandare med
svängbar pip, munstycke på kulled
och matchande bottenventil

Art. 825 - Bidéblandare för trehåls-
montage. I övrigt l ika art. 842 ovan.

Vägg- och duschblandare 869/ 81 8

Art. 869 - Väggblandare för dolt
montage.

Art. 81 8 - Dusch och badkars-
blandare för dolt montage.

Observera att dessa blandare kräver
dolt montage, se mer info sid 37.

Badkarsblandare 880

5-håls badkarsblandare avsedd för
att monteras i badkarssarg eller
omliggande skiva. Handduschens
slang följer med upp vid
användning.

Art. 869

Art. 81 8

Art. 860 Art. 856
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Badkarsblandare

6360

Badkarsblandare
på ståndarben.
Blandaren levereras
komplett med
handdusch och
slang.

Observera att
denna blandare
kräver dolt montage
i golv, hör med er
instal latör om
installation.

Art. 631 9

Badkarsblandare 6302/ 6303

Ettgrepps badkarsblandare med
handdusch. Den lil la bilden visar art.
6303 som även är utrustad med
termostat för att ge jämn temperatur.

Anslutningar sitter på standard 1 50 c/c.

Tvättställsblandare 631 2

Tvättstäl lsblandare med svängbar pip.

631 2 - Blandare med bottenventil
631 2S - Blandare utan bottenventil
1 91 86 - förhöjning 1 0 cm (lil la bilden)
1 91 91 - förhöjning 1 4 cm

Bidéblandare 6322/ 6325

Bidéblandare med matchande
bottenventil . Pipens framdel sitter på
kulled för att kunna riktas i önskad
vinkel.

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.

Oxford
Oxford är en mycket populär och omfattande
blandarserie med många olika valmöjl igheter.
Blandarserien kombinerar modern funktion med
traditionellt utseende.

Alla blandarna finns i ett flertal olika ytbehandlingar
och de vita detaljerna är til lverkade av
porsl insimitation.

Tvättställsblandare 631 9/ 6362

Tvättstäl lsblandare med fast pip.

631 9 - Blandare med bottenventil
631 9S - Blandare utan bottenventil
6362 - Som 631 9 med termostat
1 91 86 - förhöjning 1 0 cm (lil la bilden)
1 91 91 - förhöjning 1 4 cm

Art. 6362

Tvättställsblandare 6328

Miniblandare för små tvättstäl l .
Passar i 30-35mm hål. Blandaren
kommer utan bottenventil .

Art. 6302

Art. 6303

Art. 6322

Art. 6325
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Väggblandare 6340

Tvättstäl ls- el ler köksblandare avsedd
för att monteras på väggen. Pipen
är svängbar.

Anslutningar på standard 1 50 c/c.

Tvättställsblandare, dolt montage 6345

Tvättstäl lsblandare för väggmontage.

Observera att denna blandare kräver
dolt montage, se text om
inbyggnadsprodukter på sid 37.

Duschblandare 6336/ 6338

Duschblandare för vägg, 1 50 c/c.

6336 ansluts via R20-utgången til l
duschset med taksil typ Maxima
Classic (se längre fram i denna
katalog) .

6338 ansluts via R1 5-utgången til l
duschset med handdusch och slang.

Duschblandare med termostat 6337

Duschblandare med termostat för
jämn temperatur. Blandaren ansluts
med duschset med taksil typ Maxima
Classic (se längre fram i denna
katalog) . Utgående gänga R20
(standard) .

Anslutningar sitter på standard 1 50 c/c.

Duschblandare med termostat 6339

Duschblandare med termostat för
jämn temperatur. Blandaren är
avsedd att kombineras med
duschset med handdusch och slang.
Utgående gänga R1 5 (standard) .

Anslutningar sitter på standard 1 50 c/c.

Badkarsblandare 6355 för nedfällnad

4-håls badkarsblandare avsedd för
att monteras i badkarssarg eller
omliggande skiva. Handduschens
slang följer med upp vid användning.
Snarl ik produkt art. 6358 har även
termostat för jämn temperatur.

Art. 6336

Art. 6338



Badkarsblandare 6302D/ 6303D

Ettgrepps badkarsblandare med
handdusch. En variant finns, art.
6303D, som även är utrustad med
termostat för att ge jämn temperatur.

Anslutningar sitter på standard 1 50 c/c.

Tvättställsblandare 641 3

Tvättstäl lsblandare med svängbar pip.

641 3 - Blandare med bottenventil
641 3S - Blandare utan bottenventil
1 91 86 - förhöjning 1 0 cm
1 91 91 - förhöjning 1 4 cm

Bidéblandare 6423/ 6425

Bidéblandare med matchande
bottenventil . Pipens framdel sitter på
kulled för att kunna riktas i önskad
vinkel.

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.

Denver
Denver är l ikt Oxford en serie baserat på blandare
med ett grepp. Formspråket är dock något
stramare. Blandarserien kombinerar modern
funktion med traditionellt utseende.

Alla blandarna finns i ett flertal olika ytbehandlingar.

Tvättställsblandare 641 9

Tvättstäl lsblandare med svängbar pip.

641 9 - Blandare med bottenventil
641 9S - Blandare utan bottenventil
1 91 86 - förhöjning 1 0 cm
1 91 91 - förhöjning 1 4 cm

Art. 6423

1 4

Tvättställsblandare 631 9D/ 891 3D

Tvättstäl lsblandare med fast pip

631 9D / 891 3D - Med bottenventil
631 9DS / 891 3DS - Utan bottenventil
1 91 86 - förhöjning 1 0 cm
1 91 91 - förhöjning 1 4 cm

Badkarsblandare 8902D

Ettgrepps badkarsblandare med
handdusch.

Anslutningar sitter på standard 1 50 c/c.

Art. 631 9D

Art. 891 3D

Art. 6425



1 5

Väggblandare 8940D

Tvättstäl ls- el ler köksblandare avsedd
för att monteras på väggen. Pipen
är svängbar.

Anslutningar på standard 1 50 c/c.

Tvättställsblandare, dolt montage 6345

Tvättstäl lsblandare för väggmontage.

Observera att denna blandare kräver
dolt montage, se text om
inbyggnadsprodukter på sid 37.

Duschblandare 6436/ 6438

Duschblandare för vägg, 1 50 c/c.

6436 ansluts via R20-utgången til l
duschset med taksil typ Maxima
Classic (se längre fram i denna
katalog) .

6438 ansluts via R1 5-utgången til l
duschset med handdusch och slang.

Duschblandare med termostat 6437

Duschblandare med termostat för
jämn temperatur. Blandaren ansluts
med duschset med taksil typ Maxima
Classic (se längre fram i denna
katalog) . Utgående gänga R20
(standard) .

Anslutningar sitter på standard 1 50 c/c.

Duschblandare med termostat 6439

Duschblandare med termostat för
jämn temperatur. Blandaren är
avsedd att kombineras med
duschset med handdusch och slang.
Utgående gänga R1 5 (standard) .

Anslutningar sitter på standard 1 50 c/c.

Badkarsblandare 6355 för nedfällnad

4-håls badkarsblandare avsedd för
att monteras i badkarssarg eller
omliggande skiva. Handduschens
slang följer med upp vid användning.

Art. 6436
Art. 6438



1 6
Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.

Lady
Lady är en syskonserie til l Princeton fast med
klassiska kulvred. Blandarna i serien finns i ett flertal
olika ytbehandlingar (se sidan 21 ) och alla vita
detaljer är til lverkade av porsl insimitation.

Tvättställsblandare 3-håls 91 2

Trehåls tvättstäl lsblandare med
matchande bottenventil .

Tvättställsblandare 91 5B

Tvåhåls tvättstäl lsblandare med
rundad, svängbar pip. Benen är
excentriska, bredd 1 50-200 mm.

Tvättställsblandare 91 7B

Trehåls tvättstäl lsblandare med hög
rundad pip och matchande
bottenventil .

Bidéblandare 925

Trehåls bidéblandare med
matchande bottenventil . Främre
delen av pipen sitter på en kulled för
att kunna riktas i önskad riktning.

Tvättställsblandare 934

Tvättstäl lsblandare med fast pip
och matchande bottenventil .

Tvättställsblandare 934PS

Tvättstäl lsblandare med hög,
svängbar pip och matchande
bottenventil .

Tvättställsblandare 939B

Tvättstäl lsblandare med hög,
svängbar pip och matchande
bottenventil .

Tvättställsblandare 969

Tvättstäl lsblandare för inbyggnad,
3-håls.

Observera att denna blandare
kräver dolt montage, se text om
inbyggnadsprodukter.

Bidéblandare 944

Bidéblandare med matchande
bottenventil . Främre delen av pipen
sitter på en kulled för att kunna riktas
i önskad riktning.



Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.

Badkarsblandare 900

Badkarsblandare med duschhandtag.

Anslutningar sitter på standard 1 50 c/c.

Vägg- och duschblandare 903

Duschblandare. 3/4" anslutning upp,
1 /2" anslutning ner.

Anslutningar sitter på standard 1 50 c/c.

Karblandare för duschset 901

Badkarsblandare med R20 utlopp
uppåt för att kunna koppla samman
med ett duschset med taksil (t.ex.
Maxima Classic) .

Anslutningar sitter på standard 1 50 c/c.

Badkarsblandare 980

5-håls badkarsblandare avsedd för
att monteras i badkarssarg eller
omliggande skiva. Handduschens
slang följer med upp vid
användning.

Badkarsblandare 981

4-håls badkarsblandare avsedd för
att monteras i badkarssarg eller
omliggande skiva. Handduschens
slang följer med upp vid
användning.

Duschblandare 946

Vändbar så att utloppet kommer
uppåt eller nedåt.

Anslutningar sitter på standard 1 50 c/c.

Tvättmaskinsventil 956

Väggventil med R1 5 gänga in i
väggen. Kan anpassas til l
tappventilsfäste. Utvändig
anslutningsgänga R20.

1 7



Tvättställsblandare Lem 1 91 2

Tvättstäl lsblandare med matchande
bottenventil . Kan beställas både
med och utan bottenventil .

1 91 2 - blandare med bottenventil
1 91 2S - blandare utan bottenventil

Maya och Lem
Blandarna Maya och Lem kompletterar det övriga sortimentet med enklare
utseende. Om inte annat nämns så finns de i ett flertal olika ytbehandlingar,
se sid 21 .

Tvättställsblandare Maya 891 2

Tvättstäl lsblandare med vita detaljer
av Resin. Kan beställas både med
och utan matchande bottenventil .

891 2 - blandare med bottenventil
891 2S - blandare utan bottenventil

Duschblandare Maya 8938

Vändbar duschblandare för
anslutning til l dusch uppåt eller
nedåt. Vita detaljer av Resin.

Passar på standard 1 50 c/c
blandarfäste.

Badkarsblandare Maya 8902

Badkarssblandare med
duschhandtag. Alla vita detaljer av
Resin.

Passar på standard 1 50 c/c
blandarfäste.

Duschblandare Lem 1 938

Vändbar duschblandare för
anslutning til l dusch uppåt eller
nedåt.

Passar på standard 1 50 c/c
blandarfäste.

Badkarsblandare Lem 1 902

Badkarssblandare med
duschhandtag.

Passar på standard 1 50 c/c
blandarfäste.

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.

Pegler lavoirkran

Ett par lavoirkranar avsedda för endast varmt eller kallt vatten, ej bottenventil . Finns i kromat utförande och säljs i par.

Art. 477030 - lavoirkran med standardpip
Art. 477036 - lavoirkran med längre pip

Art. 477030 Art. 477036

1 8



Rodos
Rodos är en serie blandare som av många upplevs modern
fast designen egentligen har sina rötter i 1 920-talet. Rodos
finns i ett flertal ytbehandlingar, se sid. 21 .

Väggblandare 7365

Blandare för väggmontage, ej
bottenventil .

Observera att denna blandare
kräver dolt montage, se text om
inbyggnadsprodukter på sid 37.

Badkarsblandare 7302

Badkarsblandare med reglerbar
duschhandtagshållare.

Passar på standard 1 50 c/c
blandarfäste.

Duschblandare 7346

Vändbar duschblandare för anslutning
av duschset uppåt eller nedåt.

Passar på standard 1 50 c/c
blandarfäste.

Tvättställsblandare 7332

Tvättstäl lsblandare med svängbar
pip och matchande bottenventil .

Bidéblandare

Bidéblandare med svängbar pip
och matchande bottenventil .

Art. 7325 - Bidéblandare för
trehålsmontage
Art. 7344 - Bidéblandare för
etthålsmontage

Ventil 7360

Enkel ventil med R1 5 anslutningar.
Finns endast i kromat utförande.

Kan användas som t.ex. diskmaskins-
avstängning

Tvättställsblandare 731 2

Tvättstäl lsblandare för trehålsmontage
med svängbar pip och matchande
bottenventil .

Väggblandare 7352

Väggblandare med svängbar pip.
Levereras utan bottenventil .

Passar på standard 1 50 c/c
blandarfäste.

Finns endast i kromat utförande.

Badkarsblandare 7380

Badkarsblandare avsedd för
montage i badkarssarg eller
omliggande skiva. Handduschens
slang följer med upp vid
användning.

Art. 7325 Art. 7344

1 9
Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.



Tvättställsblandare

Tvättstäl lsblandare med svängbar
pip och bottenventil .

Art. 221 2 - Tvättstäl lsblandare med
låg pip

Art. 221 6 - Tvättstäl lsblandare med
hög pip

Kobuk
Kobuk är en omfattande blandarserie med
modern utformning. Finns i krom, borstat guld och
borstat nickel (om inte annat anges) .

Badkarsblandare 2202

Badkarsblandare för väggmontage.

Passar på standard 1 50 c/c
blandarfäste.

Bidéblandare

Bidéblandare med matchande
botten-ventil . Båda med riktbart
munstycke.

Art. 2322 - med vred ovanpå.
Art. 2222 - med svängbar pip.

Duschblandare

Duschblandare för väggmontage.
Passar på standard 1 50 c/c
blandarfäste

Art. 2236 - R20 utlopp uppåt
(standard) för påkoppling av
takduschset. End. krom.

Art. 2238 - R1 5 utlopp nedåt
(standard) för påkoppling av
duschslang.

Art. 2255

Tvättställsblandare

231 2 - Tvättstäl lsblandare med
matchande bottenventil .
231 7 - Hög tvättstäl lsblandare med
matchande bottenventil .

Badkarsblandare

Art. 2260 - Badkarsblandare på
ståndarben. Blandaren levereras
komplett med handdusch och slang.
Finns endast i kromat utförande.
Observera att denna blandare
kräver dolt montage i golv, se mer
information sid. 37.

Följande badkarsblandare är
avsedda för montage i badkarssarg
eller omliggande skiva.
Handduschens slang följer med upp
vid användning.

Art. 2255 - 4-håls badkarsblandare
Art. 2256 - 3-håls badkarsblandare

Art. 221 2 Art. 221 6

Art. 2236

Art. 2260 Art. 2256

Art. 2222Art. 2322
Tvättställsblandare 2245

Blandare för väggmontage, ej
bottenventil . Observera att denna
blandare kräver dolt montage, se text
om inbyggnadsprodukter på sid 37.

Art. 2238

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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Badkarsblandare 2290

Badkarsblandare för väggmontage.

Passar på standard 1 50 c/c
blandarfäste.

Art. 231 2 Art. 231 7



Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.

Ytbehandlingar
Här visas ytbehandlingar för några av våra serier. För övriga blandarserier står ytbehandlingarna i anslutning til l

beskrivningen. Ytbehandlingarna, som visas nedan, är att ses som riktl injer då en bild förvanskas i flera led innan den

är tryckt i katalogen. Man bör vara medveten om att färgerna kan skil ja sig något i verkligheten. Alla blandare finns

inte i al la ytbehandlingar. Nedanstående lista beskriver vilka blandarserier som kan fås i vilka ytbehandlingar. Ett

fåtal undantag finns, mer om detta finns att läsa på respektive produkt på vår hemsida.

Denver - krom, borstad nickel, guld, brons, matt brons och obehandlad polerad mässing.

Kobuk - krom, borstat guld, borstad nickel, brons och matt svart.

Lady - krom, guld, krom/guld blandat åldrad koppar, brons och obehandlad polerad mässing.

Lem - krom, guld, krom/guld blandat, åldrad koppar, brons, och matt brons.

Maya - krom, guld, krom/guld blandat, åldrad koppar, brons och matt brons.

Oxford - krom, guld, krom/guld blandat, åldrad koppar, brons, matt brons, matt svart, obeh. polerad mässing, och

borstad nickel.

Princeton - krom, guld, krom/guld blandat, åldrad koppar, och brons.

Rodos - krom, borstad nickel, brons och matt svart.

Krom Guld

Åldrad koppar Brons

Borstad nickel

Obehandlad
polerad mässing
*åldras naturl igt

Bottenventiler och avloppsdetaljer

21

00.223
Bottenventil med
propp och kedja.
Til lverkad i mässing,
finns i flera
ytbehandlingar

1 9274
Bottenventil Pop-
up. Finns i
ytbehandlingarna:
krom, brons, guld,
åldrad koppar och
obehandlad
polerad mässing.

1 9.255.5
Klassiskt
väggavlopp, ca
1 90 mm.
Til lverkad i kromad
mässing

3205PK
komplett
avloppspaket med
L-rör.
Til lverkat i kromad
mässing

3305PK
komplett
avloppspaket med
S-rör.
Til lverkat i kromad
mässing

Matt brons

Borstat guld Matt svart



Horus duschartiklar Eloise, Julia och Victoria
Horus har ett omfattande program av duschartiklar som kompletterar de
övriga produkterna från til lverkaren. Här visas serierna Eloise, Julia och
Victoria til lsammans eftersom de kompletterar varandra.
Duscharna finns i ett flertal vackra ytbehandlingar och de vita detaljerna
är av äkta porsl in.

Julia duschset med termostatblandare

Kompletta duschset med termostatblandare, 22 cm taksil och handdusch.
Duschsetens höjd är justerbar. Brickorna mot vägg levereras något större än
på bilderna (mer om detta på sid 9) .

01 .754 - duschset med termostat och badkarspip, 1 75 c/c.
01 .744 - duschset med termostat, 1 75 c/c
01 .796 - duschset med termostat, 1 50 c/c

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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Duschset Eloise, Julia och Victoria

Duschset med blandare utan termostatfunktion.

De tre duschseten til l höger ovan kommer med 22 cm taksil och handdusch. Höjden är justerbar.

Brickorna mot vägg levereras något större än på bilderna (mer om detta på sid 9) .

01 .51 6 - Julia duschset med duschstång och handdusch, 1 50 c/c
02.51 6 - Eloise duschset med blandare och handdusch, 1 50 c/c
02.544 - Eloise duschset med taksil , 1 50 c/c
01 .544 - Julia duschset med taksil , 1 75 c/c
1 9.544 - Victoria duschset taksil , 1 75 c/c

Kompletterande duschartiklar till Eloise, Julia och Victoria

01 .596 - termostatblandare, 1 50 c/c. Utgång för att koppla til l duschslang.
Brickorna mot vägg levereras något större än på bilderna (mer om detta på sid 9) .

01 .532 - duschstång med handdusch och väggenomföring. Kan även koppas direkt til l duschblandare.
01 .545 - enbart duschstång
01 .589 - handdusch med väggenomföring. Kan även kopplas direkt til l duschblandare.

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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Coventry duschar

28.51 6 - Coventry duschset med blandare och handdusch, 1 50 c/c. Brickorna mot vägg
ser inte ut som på bilden, se sid. 9.
28.532 - Coventry duschstång med handdusch, väggenomföring och slang
28.542 - Coventry duschstång med handdusch (4 olika stråltyper) och slang
28.545 - Coventry duschstång, passande standard konisk handduschinfästning
28.589 - Coventry handdusch med väggenomföring och slang
28.596 - Coventry duschblandare med termostat, 1 50 c/c

Duschslangarna ovan har R1 5 gänga för att passa på de flesta blandare.

Duschtermostat och badkarsblandare

28.596 - Duschblandare med termostatfunktion för jämn värme, 1 50 c/c.
Brickorna mot vägg ser inte ut som på bilden, se sid. 9.

28.485 - badkarsblandare för sargmontage. Passar i 30 mm hål på 1 60±20 mm.
Duschhandtaget ser inte riktigt ut som på bilden, se sid.9.

28.498 - golvstående blandare 1 60 c/c. Blandaren monteras med anslutning
under rören. Observera att denna blandare kräver specialanpassning vid
instal lation. Inga speciella instal lationsdetaljer finns att til lgå utan måste
anpassas från fall til l fal l .

00.499 - triangelstöd för att stödja benen på 28.498 mot bräddavloppsrör (ej
på bild här men syns bra under serie Eloise) .

00.495 - Stativ för golvmontage av ståndarben, se sid. 8.

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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Ascott takduschar och golvstående blandare

62.544 - Ascott duschset, 1 50 c/c. Finns även i en variant 65.544 med spakar i stäl let för kryssvred (se art. 65.51 6
nedan) .

62.745 - Ascott duschset med termostatfunktion, 1 75 c/c. Kan monteras på enkla blandarfästen (se sidan 37) .

Båda ovanstående duschset levereras med något större brickor mot vägg än på bilderna. Brickorna har också en
slätare struktur, se text om täckbrickor på sid 9.

62.498 - golvstående blandare 1 50 c/c. Blandaren monteras med anslutning under rören. Observera att denna
blandare kräver specialanpassning vid instal lation. Inga speciella instal lationsdetaljer finns att til lgå utan måste
anpassas från fall til l fal l . Finns även i en variant 65.498 med spakar istäl let för kryssvred (se art. 65.51 6 nedan)

00.499 triangelstöd för att stödja benen mot bräddavloppsrör (ej med på bild här men syns under serie Eloise) .

00.495 - Stativ för golvmontage av ståndarben, se sid. 8.

Ascott duschet utan takdusch

65.51 6 - Ascott duschset, 1 50 c/c. Finns även i en variant 62.51 6 med kryssvred i stäl let för spakar. Levereras med
något större brickor mot vägg än på bilderna. Brickorna har också en slätare struktur, se sid. 9.

62.542 - Ascott duschset utan blandare. Duschslangen har R1 5 anslutning för att passa de flesta blandare på
marknaden.

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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Horus duschartiklar Myriad och
Equinox 31 6

Myriad och Equinox 31 6 duschset.

Som de flesta av blandarna från Horus finns
de i ett flertal vackra ytbehandlingar.

Myriad duschset 55.7796

Duschset med termostatblandare och
takdusch.
Taksilen är 22 cm. Höjden är justerbar,
montage 1 50 c/c. Finns i 3
ytbehandlingar. Ej standardinstal lation,
hör med er instal latör före köpet.

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.

Equinox 31 6 duschset 81 .797

Duschset med termostatblandare och
takdusch.
Taksilen är 20 cm. Höjden är justerbar,
montage 1 50 c/c. Finns i 4
ytbehandlingar.

Equinox duschstång 81 .542

Duschstång med handdusch. Finns i 4
ytbehandlingar.

Equinox duschblandare 55.596

Termostatblandare, montage 1 50 c/c.
Finns i 4 ytbehandlingar.
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Herbeau duschartiklar
Franska Herbeau som startades redan 1 857
har ett brett sortiment av blandare och
porsl in i sortimentet, här visar vi ett axplock
från några av duschserierna. Mer info på
badex.se.

De finns att til lgå i ett flertal vackra
ytbehandlingar.

Monarque

En serie duschar i Art decó-stil , en stil
som uppstod i Frankrike på 1 920-talet.
I sortimentet finns allt från enkla
duschblandre til l termostatblandare
och takduschar. Finns att til lgå i 1 2
ytbehandlingar.

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.

Royale

Duschar med ett klassiskt utseende
som designades av famil jen Herbeau
redan vid sekelskiftet 1 900. Mer
klassiskt än så här blir det inte. Brett
sortiment med många varianter.
Finns att til lgå i 1 2 ytbehandlingar.

Pompadour

En serie pampiga duschar och
duschdetaljer med den klassiska
draken som varit populär ända sen
början av sekelskiftet 1 900. Finns att
til lgå i 1 2 ytbehandlingar
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Duschseten är justerbara på en
mängd sätt:
- Vinklingsbar taksil
- Svängbar övre del
- Justerbar höjd på övre delen
- Justerbar duschhandtagshållare
(höjd och vinkel) .

Ytbehandlingar

Artiklarna ovan kan alla fås i andra ytbehandlingar än krom
(som visas på bilderna) . Artiklar med samma namn på
ybehandling har inte alltid samma färgton. Fråga oss gärna för
att säkerstäl la att det blir bra! Kromad ytbehandling ser alltid
l ikadan ut.
Observera att ytan obehandlad polerad mässing kommer att
åldras naturl igt med tiden.
Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.

Maxima Classic & Classic Low
Exklusiva duschset i klassisk stil med en 22 cm
taksil . Kompletteras med duschblandare från
våra övriga serier, t.ex. Oxford. Duschseten finns i
flera olika ytbehandlingar och de kan förses
med olika til lbehör för enklare anslutning. Alla
detaljer är gjorda av metall utom det vita på
duschhandtaget (av resin) .

Maxima Classic 29026

Duschset med normal takbåge.
Anslutning är R20 (standard) för att
passa de flesta duschblandare.

Maxima Classic Low 29027

Duschset med höjdbesparande
takbåge. Anslutning är R20 (standard)
för att passa de flesta duschblandare.

Classic duschstång

Duschstång i klassisk stil . Anslutningar
och hållare för att fästa dusch-
handtaget är standard.

84200 - med handdusch och slang
71 000 - utan handdusch och slang
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Maxima Colonial
Maxima Colonial är ett duschset med fina ornerade detaljer. Det kommer
med antikalkfunktion i både duschhandtag och taksil . Vita detaljer är av
resin, en porsl insimitation. I övrigt består allt av ytbehandlad metall.

Maxima Colonial 00-2000

Komplett duschset med termostat-
blandare. Rörlängderna kan
anpassas för att få en lägre totalhöjd.

Observera att montaget av själva
termostatblandaren inte är
standardbetonat. Se mer information
på vår hemsida.

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.

Colonial duschstång 84020/71

Duschstång med handdusch och
slang i klassisk stil . Duschslangens
anslutning är R1 5 (standard för denna
typ av duschar) .

Maxima Colonial 30056

Komplett duschset att kombinera
med valfri blandare.

Rörlängderna kan anpassas för att få
en lägre totalhöjd. Duschsetet ansluts
til l valfri blandare med R20 utgång
(standard) .
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Croisette
Croisette är en vacker serie duschset och
blandare från Italien. Duscharna är väldigt
omtyckta för kombinationen av klassiskt
utseende och modern termostatfunktion.

Ytbehandlingar

Artiklarna ovan och bredvid kan alla fås i andra ytbehandlingar än
krom (som visas på bilderna) . Artiklar med samma namn på ybehandling
har inte alltid samma färgton. Fråga oss gärna för att säkerstäl la att det
blir bra! Kromad ytbehandling ser alltid l ikadan ut.

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.

Croisette 590.CS21 H

Duschset med termostatfunktion.
Observera att montaget av själva
blandaren inte är standardbetonat.
Se mer information på vår hemsida.

Croisette 592.CS21 H

Duschset med badkarspip och
termostatfunktion. Observera att
montaget av själva blandaren inte är
standardbetonat. Se mer information
på vår hemsida.

Croisette 390.CS21 H

Duschset med
termostatfunktion. Passar på
standard europeiskt
blandarfäste 1 50 c/c.
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Victorian
Victorian är en syskonserie til l Croisette och skil jer
sig från denna endast i några mindre detaljer,
som utseende på vred och duschhandtag. Den
är til lgängligt i samma ytbehandlingar som Croisette.

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.

Victorian 590.VT21 H

Duschset med termostatfunktion.
Observera att montaget av själva
blandaren inte är standardbetonat.
Se mer information på vår hemsida.

Victorian 592.VT21 H

Duschset med badkarspip och
termostatfunktion. Observera att
montaget av själva blandaren inte är
standardbetonat. Se mer information
på vår hemsida.

Victorian 390.VT21 H

Duschset med termostatfunktion.
Passar på standard europeiskt
blandarfäste 1 50 c/c.
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Croisette och Victorian duschtermostat

1 50 c/c med utgång uppåt eller nedåt.

Art. 280US.01 H - Croisette med R20 utlopp uppåt
Art. 280.01 H - Croisette med R1 5 utlopp nedåt
Art. 250US.01 H - Victorian med R20 utlopp uppåt
Art. 250.01 H - Victorian med R1 5 utlopp nedåt

Croisette/ Victorian duschtermostat 1 50.CS01 H/ 1 50.VT01 H.

Finns i flera olika vackra ytbehandlingar. Observera att montaget
av denna inte är standardbetonat. Dessa blandare går ej att
kombinera med andra duschset med taksil än Croisette/
Victorian 590. Det går bra att kombinera den med duschslang
eller l iknande lösning.



Modernt designade duschset
Våra modernt designade duschset kommer normalt med 20 cm taksil .
Detaljer är av ytbehandlad metall vilket borgar för lång hållbarhet hög
kvalitet. Alla anslutningar är av standarddimension och det är justerbart
för att passa i de flesta badrum. Blandare väljs separat. Duschseten kan
även förses med olika til lbehör för anpassning til l specialanslutningar, se
sidan 36.

Duschseten är justerbara på en

mängd sätt:

- Vinklingsbar taksil

- Svängbar övre del

- Justerbar höjd på övre delen

Maxima Trend 30626

Duschset med rak takbåge.
Anslutning är R20 (standard) för att
passa de flesta duschblandare.

30626 - Duschset med 20 cm taksil

Finns i ytbehandlingarna krom och
borstat nickel.

Maxima Square 30428

Duschset med kantigt formspråk.
Anslutning är R20 (standard) för att
passa de flesta duschblandare.

30428 - Duschset med 20 cm taksil

Finns i ytbehandlingarna krom och
borstat krom.

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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Ytbehandlingar

Artiklar med samma namn på
ybehandling har inte alltid samma
färgton. Fråga oss gärna för att
säkerstäl la att det blir bra! Kromad
ytbehandling ser alltid l ikadan ut. Se
sid. 28.

Art. 73300

Duschstänger

Duschstänger med eller utan handdusch. Slangen har R1 5 anslutning för att
passa valfri blandare. Hållaren för duschhandtaget har även den
standardkona.

851 30 - Trend duschstång med handdusch och slang
73300 - Trend duschstång utan handdusch och slang
85401 - Square duschstång med handdusch och slang

Artikel 851 30 och 85401 finns i ytbehandlingarna krom och borstat nickel.
73300 endast i krom.
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Donegal duschtermostater - klassisk design
Ett urval av klassiskt designade duschtermostater (finns även i serie Oxford och Denver
tidigare i katalogen) som kan kombineras med duschseten tidigare i denna katalog.
En duschtermostat försöker alltid hålla en så jämn temperatur som möjl igt.
Temperaturen ställs in på ett vred och flödet på ett annat vred.

Donegal duschtermostat

Donegal duschtermostater 1 50 c/c eller 1 60 c/c.

Art. 1 201 7-1 50 - blandare med R1 5 utlopp nedåt, 1 50 c/c
Art. 1 201 7-1 60 - blandare med R1 5 utlopp nedåt, 1 60 c/c
Art. 1 261 7-1 50 - blandare med R20 utlopp uppåt, 1 50 c/c
Art. 1 261 7-1 60 - blandare med R20 utlopp uppåt, 1 60 c/c

Finns i ytbehandling krom.
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En populär kombination

är en donegal

duschtermostat 1 201 7

och en Maxima 84200

(se sid 28) , med gänga

nedåt så att inte brott

uppstår på slangen.

Många väljer att

kombinera med ett

duschset med takdusch,

på bilden Colonial 30056

(se sid 29) , en perfekt

kombination av modern

teknik och klassisk

design.Kombineras med

Donegal 1 261 7



Art. 33450

Duschhandtag och andra duschdetaljer

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.

Classic Lux duschhandtag

Handtag til lverkat av metall och vita
detaljer av resin. Passar på standard-
slang med R1 5 gänga.

45200/SC - handtag med vitt grepp
45000/SC - handtag med metallgrepp

Finns i ytbehandlingarna krom, guld,
brons, åldrad koppar, obehandlad
polerad mässing, borstat nickel och
blank nickel.

Classic duschandtag med fem strålar

Handtag av metall som passar på
standardslang med R1 5 gänga. Fem
valbara stråltyper går att stäl la in.

52000/SC - handtag med fem strålar

Finns i ytbehandlingarna krom, guld,
brons, åldrad koppar, borstat nickel
och blank nickel. Endast kromat handtag
kombineras med vitt grepp. Övriga ytor
kommer med metallgrepp.

Stilo 70 och Trend duschandtag

Handtag av metall som passar på
standardslang med R1 5 gänga.

49855 - Stilo 70 duschhandtag

4991 5 - Trend duschhandtag

Stilo 70 finns endast i kromat
utförande. Trend duschhandtag finns i
krom och borstat nickel.

Classic duschsil

Duschsil helt av metall. Öppningsbar
för avkalkning och rengöring. Passar
på standardanslutning med R1 5 gänga.

2301 5 - Classic duschsil 1 5 cm
24021 - Classic duschsil 22 cm
24030 - Classic duschsil 30 cm

Finns i ytbehandlingarna krom, guld,
brons, åldrad koppar, obehandlad
polerad mässing, borstat nickel och
blank nickel.

Trend duschsil

Duschsil helt av metall med
antikalkfunktion. Öppningsbar för
rengöring. Passar på standard-
anslutning med R1 5 gänga.

23621 - Trend duschsil 20 cm
23630 - Trend duschsil 30 cm

Finns i ytbehandlingarna krom och
borstat nickel.

Duschhållare och duschslang

Art. 33450 - Duschhandtagshållare
helt i metall med kulled. Passar konisk
standardfattning.

Duschslang med spiral l indad metall-
yta. Passar standard duschanslutning
med R1 5 gänga i båda ändarna.
Konisk standardända för att passa de
flesta duschhandtagshållare.

Art. 1 6295C1 50 - duschslang, 1 50 cm
Art. 1 6295C200 - duschslang, 200 cm

Finns i ytbehandlingarna krom, guld,
brons, åldrad koppar, obehandlad
polerad mässing och borstat nickel.
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Classic förlängningsrör 50 cm

Passar til l Maxima Classic och Maxima
Classic Low. Typisk användning är vid
ihopkoppling med badkarsblandare som
sitter lägre än normal duschblandarhöjd.
Denna behövs då för att taksilen ska
komma til lräckligt högt upp.

Art. 20830-C50/SFE - Classic förlängning

Finns i samma ytbehandlingar som Maxima
Classic.

Anslutningstil lbehör til l duschset med taksil
Til lbehören nedan är tänkta att användas til lsammans med något duschset med taksil
som visats tidigare i katalogen. Typiska användningsområden visas i den grå bilden längst ned.

Trend förlängningsrör 50 cm

Passar til l Maxima Trend och Maxima
Square. Typisk användning är vid
ihopkoppling med badkarsblandare som
sitter lägre än normal duschblandar-höjd.
Denna behövs då för att taksilen ska
komma til lräckligt högt upp.

Art. 20830-C50/CIL - Trend förlängning

Finns i samma ytbehandlingar som Maxima
Trend.

Art. 20875/SFE Art. 20870/CILArt. 20870/SFEArt. 20875/CIL

Anslutningsdel till extern blandare

Används til l blandare som är svår att koppla ihop med
duschset med taksil . Då kopplas denna samman med kort
slang.

Vänster: Art. 20875/SFE - Passar Maxima Classic och Maxima
Classic Low och samma ytbehandlingar som dessa.
Höger: Art. 20875/CIL - Passar Maxima Trend och Maxima
Square. Finns i samma ytbehandlingar som Maxima Trend.

Anslutningsdel till dold rördragning.

Observera att ingen speciell montagebox finns för
genomföringen. Standardbox får i stäl let användas, tala
med er instal latör.

Vänster: Art. 20870/SFE - Passar Maxima Classic och
Maxima Classic Low (även samma ytbehandlingval) .
Höger: Art. 20870/CIL - Passar Maxima Trend och Maxima
Square. Finns i samma ytbehandlingar som Maxima Trend.

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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Blandarfästen
Til l al la väggmonterade blandare utom de som monteras dolt behövs blandarfästen.
Dessa köps separat för att matcha utvald blandare och vald typ av rör i instal lationen.
Här visas de blandarfästen vi säljer som kan kombineras med våra väggblandare. Här
visas även en del alternativ för att överbrygga måttskil lnaderna mellan 1 50 c/c och
1 60 c/c om ett befintl igt blandarfäste ska användas.

Enkelt blandarfäste för dold rördragning med R20 gänga.

Passar direkt på blandare med europeisk standardkoppling.
Säljs i par.

Ytbehandlade täckkåpor som medföljer de flesta
blandarna i denna katalog passar på denna typ av
blandarfäste. Dock kommer några varv gänga att synas
mellan blandarfäste och blandarens mutter.

Art. 971 984 - Fäste med kromad kåpa för 1 2 och 1 5 mm
kopparrör
Art. 971 992 - Fäste med kromad kåpa för 1 5 mm PEX-slang
Art. 971 994 - Fäste med kromad kåpa för 1 6 mm PEX-slang

Blandarfäste för dold rördragning med excenterfunktion.

För att montera 1 50 c/c blandare på 1 60 c/c
rördragning. Dessa kan ej kombineras med ytbehandlad
kåpa. Kommer förpackade i par.

Art. 971 583 - Blandarfäste (par) med dold excenter
passande 1 2 och 1 5 mm kopparrör, kromad kåpa.
Art. 971 592 - Lika ovan fast för 1 5 mm PEX-slang
Art. 971 594 - Lika ovan fast för 1 6 mm PEX-slang

Enkelt blandarfäste för utanpåliggande rör art. 1 201 5

Gängan R20 passar direkt på blandare med europeisk
standardkoppling och anslutningsgängan underfrån är R1 5.

Art. 1 201 5 - Enkelt blandarfäste för utanpåliggande rör,
krom.

Art. 971 984
Art. 971 992
Art. 971 994

Inbyggnadsprodukter
I denna katalog finns ett flertal inbyggnadsprodukter vilka normalt monteras
med dolda kopplingar i väggen. För att kunna göra det enligt svenska
instal lationsregler så måste montaget ske på ett sådant sätt att ett
eventuellt läckage inte rinner ut på fel sida om fuktspärren. För att lösa
det kan man använda väggdosor, dubbla väggar, påbyggd montage-
låda eller annan platsanpassad lösning. Detta kan montören hjälpa til l
att reda ut. Notera ändå att det inte finns några speciella inbyggnadsdosor
för just dessa produkter utan standardprodukter måste användas.

Art. 971 583
Art. 971 592
Art. 971 594

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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Excenterar art. 970455

För att montera 1 50 c/c blandare på befintl igt 1 60 c/c
blandarfäste. Säljes parvis.
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