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Badex har ett omfattande program köksblandare
och diskhoar i både traditionell och modern
utformning. Produkterna kommer från ansedda
europeiska til lverkare som franska Horus och
Herbeau, engelska Shaws och italienska Bugnatese.
Vi har valt ut ett sortiment av produkter som
uppskattas i de svenska hemmen, både med
avseende på form och kvalitet. Vår målsättning är
att varorna ska ge en långvarig bra funktion och ha
en til ltalande design.

1 Inledning
2-5 Köksblandare från Horus
7-1 1 Köksblandare från Bugnatese
1 3-1 6 Köksblandare från Herbeau
1 7-22 Kökshoar i porsl in från Shaws
23-26 Kökshoar från Herbeau
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Julia 01 .703

Vacker blandare med svängbar pip
och alla vita detaljer av äkta porsl in.

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

Köksblandare från Horus
Franska Horus är en ansedd til lverkare av
högkvalitativa blandare. Til lverkaren
utmärker sig genom sin utsökta design och
att alla vita detaljer är av äkta porsl in. De
flesta blandare finns i ett flertal vackra
och välarbetade ytbehandlingar.

Själva namnet Horus refererar til l en egyptisk
gud med falkhuvud. Detta falkhuvud
syns på en del detaljer på blandarna.

Mer detaljerad information kring
ytbehandlingar och matchande
diskmaskinsavstängningar finns på sidan
fyra och fem.
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Eloise 02.703

Köksblandare i l ite stramare stil med
svängbar pip. Alla vita detaljer är av
äkta porsl in.

Julia 01 .723

Syskonblandare til l Jul ia 01 .703 ovan
fast denna kommer med handdusch.
Handduschen är brukbar när vatten
flödar ur blandarens pip.

Eloise 02.723

Lika ovan blandare fast denna
kommer med handdusch.
Handduschen är brukbar då vatten
flödar ur blandarens pip.

Alpha 37.703

Stilrent designad köksblandare med
svängbar pip. Det svarta greppet är
av gummi.

Alpha 37.723

Lika ovan blandare fast denna
kommer med handdusch.
Handduschen är brukbar då vatten
flödar ur blandarens pip.



Köksblandare
från Horus
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Victoria 1 9.1 41

Tvåhålsblandare med svängbar pip
och vita porsl insvred.

Blandarens ben är vridbara och är
justerbara i bredd 1 45 - 255 mm.

Julia 01 .1 41

Syskonblandare til l blandaren til l
vänster.

Blandarens ben är vridbara och är
justerbara i bredd 1 45 - 255 mm.

Victoria 1 9.1 01

Tvåhålsblandare med svängbar pip
och vita porsl insvred.

Blandarens ben har fast bredd 200 mm.

Julia 01 .1 01

Syskonblandare til l blandaren til l
vänster med svängbar pip.

Blandarens ben har fast bredd 200 mm.

Eloise 02.1 21

Tvåhålsblandare med svängbar pip.

Blandarens ben är justerbara i bredd
1 85 - 260 mm.

Victoria 1 9.1 21

Tvåhålsblandare med svängbar pip.

Blandarens ben är justerbara i bredd
1 85 - 260 mm.

Coventry 28.1 21

Tvåhålsblandare med svängbar pip.

Blandarens ben är justerbara i bredd
1 85 - 260 mm.

Julia 01 .1 21

Tvåhålsblandare med svängbar pip.

Blandarens ben är justerbara i bredd
1 85 - 260 mm.

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



Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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Julia 01 .1 33

Köksblandare med svängbar pip. De
vita detaljerna är av äkta porsl in.

Coventry 28.1 33

Klassisk blandare med svängbar pip
och med detaljer är av äkta porsl in.

Julia 01 .1 03 och 01 .1 23

Köksblandare med svängbar pip. De
vita detaljerna är av äkta porsl in.

Handduschen är brukbar då vatten
flödar ur blandarens pip.

Art 01 .1 03 - Blandare utan handdusch
Art 01 .1 23 - Blandare med handdusch

Taverne 01 .1 80

Ettgreppsblandare med svängbar pip.
De vita detaljerna är av äkta porsl in.

Julia 01 .1 04 och 01 .1 24

Trehålsblandare med svängbar pip.
Flexibelt avstånd mellan vreden.

Handduschen är brukbar då vatten
flödar ur blandarens pip.

Art 01 .1 04 - Blandare utan handdusch
Art 01 .1 24 - Blandare med handdusch

Köksblandare
från Horus

Diskmaskinsventiler

Diskmaskinsventiler som vid behov kan
kombineras med blandarna.

Art. 01 .1 06 - Matchar Julia och Eloise
Art. 1 9.1 06 - Matchar Victoria
Art. 28.1 06 - Matchar Coventry

Eloise 02.1 03

Klassiskt utformad köksblandare med
vacker svängbar pip. De vita
detaljerna är av äkta porsl in.

Eloise 02.1 23

Lika 02.1 03 fast med handdusch.
Handduschen är brukbar då vatten
flödar ur blandarens pip.
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Köksblandare
från Horus

Julia 01 .1 02 och 01 .1 64

Väggmonterad blandare med
svängbar pip och vita porsl insdetaljer.

01 .1 02 monteras på blandarfästen
1 50 c/c. Vid annan ytbehandling än
krom, se instal lationsalternativ på vår
hemsida.

01 .1 64 monteras med dolda
kopplingar. Tala med er instal latör
innan beställning. Inga speciella
montageboxar eller dylikt finns
framtagna för denna blandare.

Horus ytbehandlingar

Horus har ett flertal mycket vackra och välarbetade ytbehandlingar som i stort sett al la kökblandarna kan fås i.
Referensbilder syns nedan men det är viktigt att tänka på att en bild förvanskas i flera led innan den är tryckt i
katalogen. Därför bör man vara medveten om att färgerna kan skil ja något mot de som syns i denna katalog.

Obehandlad polerad mässing är en yta som kommer att oxidera naturl igt vartefter den används. Åldrandet
påverkas av fingeravtryck, vattenstänk m.m. Ytan kan putsas med vanligt putsmedel om man så önskar.

Det går även att få krom och guld blandat där vissa mindre kromdetaljer är utbytta mot guld.

Ascott 65.703

Köksblandare i art deco design.
Blandaren är svängbar men går inte
att vrida runt hela vägen, tack vare
inbyggt stopp. De vita detaljerna på
blandaren är av äkta porsl in.

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

Övrig information om Horus köksblandare

I stort sett monteras alla Horus köksblandare i hål med standarddimensioner (olika beroende på blandartyp) där
inte annat anges. Anslutningen til l vattenledningarna sker normalt med standard 1 0 mm kopparrör eller 3/8'' tryckslang.

Köksblandarna har alla en vattenbesparande funktion och eco-märkning. Det innebär att de leverar ca 8 l/min vid
tre bars vattentryck. Blandarna har inte vridstopp på pipen om inte annat anges i produkttexten.

Diskmaskinsventiler

Diskmaskinsventiler som vid behov kan
kombineras med Ascott.
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Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.

Denver 6395D med utdragbar dusch

Ettgreppsblandare med svängbar pip.

Munstycket kan dras ut och genom
att trycka på en knapp så växlar man
mellan vanlig stråle och duschstråle.

Denna blandare är endast til lgänglig i
ytbehandlingarna krom, guld och
brons.

Denver 6482

Ettgreppsblandare med rak svängbar
pip.
Finns att beställa i al la ytbehandlingar,
se sid. 1 0.

Denver 6481 och 6489

Art. 6481 - Ettgreppsblandare med
svängbar pip.
Art. 6489 - Ettgreppsblandare med
svängbar pip och separat
handdusch, som kan användas då
vattenflödet är på.

6489 är endast til lgänglig i
ytbehandlingarna krom, guld och brons.

Denver
Denver är en blandarserie som är snarl ik serien
Oxford fast med en stramare design.
Blandarna finns i krom, borstat nickel, guld, brons
och obehandlad polerad mässing om inte annat
anges. Se mer längst ned på sidan 1 0.

Diskmaskinsventiler

Diskmaskinsventil matchande serierna
Denver och Oxford.

Art. 6460U - Denver diskmaskinsventil
Art. 860U - Oxford diskmaskinsventil

Denver 8940D väggblandare

Väggblandare med svängbar pip.
Blandaren monteras på standard
Europeiskt blandarfäste 1 50 c/c.

Denna finns endast i
ytbehandlingarna krom, brons och
obehandlad polerad mässing. .

Denver 6384D

Ettgreppsblandare med svängbar pip
och separat handdusch, som kan
användas då vattenflödet är på.

Blandaren är endast til lgänglig i
ytbehandlingarna krom, guld och brons.



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

Oxford 6395 med utdragbar dusch

Ettgreppsblandare med svängbar pip
och vita detaljer.

Munstycket kan dras ut och genom
att trycka på en knapp så växlar man
mellan vanlig stråle och duschstråle.

Denna blandare är endast til lgänglig i
ytbehandlingarna krom, krom/guld,
guld, brons och åldrad koppar.

Oxford 6380 och 6381 B

Ettgreppsblandare med svängbar pip
och vita detaljer.

Finns även förhöjd.

Art. 6380 - Oxford köksblandare
Art. 6381 B - Förhöjd variant, +5 cm
Dessa finns i al la ytbehandlingar, se
sid. 1 0.

Oxford 7596 fällbar blandare

Ettgreppsblandare med svängbar pip
och vita detaljer. Kan enkelt fäl las
framåt, passande när blandaren
instal leras vid exempelvis, ett
inåtgående köksfönster.

Denna blandare är endast til lgänglig i
ytbehandlingarna krom, guld, brons
och åldrad koppar.

Oxford
Blandare av hög kvalitet och med klassiskt
utseende. Finns i flera ytbehandlingar (se sid 1 0) .
De vita detaljerna är gjorda av porsl insl iknande
resin. Greppen finns även att beställa med svart
porsl in eller trä.

Oxford 6381 och 6389

Art. 6381 - Ettgreppsblandare med
rundad svängbar pip.
Art. 6389 - Ettgreppsblandare med
rundad svängbar pip och separat
handdusch, som kan användas då
vattenflödet är på.

6389 är endast til lgänglig i
ytbehandlingarna krom, guld och brons.

Oxford 6340 väggblandare

Väggblandare med svängbar pip.
Blandaren monteras på standard
Europeiskt blandarfäste 1 50 c/c.
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Oxford 6384

Ettgreppsblandare med svängbar pip
och separat handdusch, som kan
användas då vattenflödet är på.

Blandaren är endast til lgänglig i
ytbehandlingarna krom, guld och brons.



Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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Lady 91 5B

Köksblandare med rundad, svängbar
pip. Benen är vridbara och justerbara
i bredd 1 50-200 mm.

Lady 991 B

Köksblandare med rundad, svängbar
pip och vita detaljer. Blandarens ben
har fast bredd 1 50 mm.

Lady 951 B Köksblandare

Köksblandare med vita detaljer,
pipen har en rundad form och är
svängbar. Denna finns även i
obehandlad polerad mässing och
blank koppar.

Princeton 852 väggblandare

Väggblandare med svängbar pip.
Blandaren monteras på standard
Europeiskt blandarfäste 1 50 c/c.

Diskmaskinsventiler

Diskmaskinsventil matchande serierna
Princeton, Lady och Oxford.

Art. 860 - Princeton diskmaskinsventil
Art. 960 - Lady diskmaskinsventil

Princeton 850

Köksblandare med svängbar pip och
vita detaljer.

Montage sker i standard 35 mm hål.

Princeton och Lady
Princeton och Lady är syskonserier med många likheter
fast med olika vred. Serierna omfattar även ett brett
sortiment til l badrummet.
Blandarna finns i flera vackra ytbehandlingar som visas
på sidan bredvid.

Lady 952 väggblandare

Väggblandare med svängbar pip.
Blandaren monteras på standard
Europeiskt blandarfäste 1 50 c/c.



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

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

Matt brons

Borstat guld Matt svart

Rodos köksblandare
Rodos har en vacker tidstypisk design som härstammar från 1 920-talet,
men som ändå kan upplevas som modern. Montage sker i standardhål.

Rodos

Köksblandare med svängbar pip.

Art. 7351 - köksblandare med svängbar pip (krom eller borstat nickel)
Art. 7352 - köksblandare för montage på europeiskt blandarfäste 1 50 c/c. Endast krom

Diskmaskinsventil 7360

Diskmaskinsventil passande
Rodos och även moderna
blandarserier som t ex. Kobuk.
Finns i krom eller borstat nickel.
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Kobuk köksblandare
Serien Kobuk har ett brett sortiment av moderna
köksblandare som kombinerar snygg design
med hög kvalitet. De finns i ett flertal
ytbehandlingar, se sid. 1 0. Kan kombineras med
Rodos diskmaskinsventil 7360.

Kobuk 2295 och 2279

Ettgreppsblandare med svängbar pip
och utdragbar handdusch.
Duschstrålen aktiveras med reglaget
på handtaget när vattenflödet är
påsatt.

Finns endast i kromat utförande.

Kobuk 2380

Ettgreppsblandare med svängbar pip.

Blandaren finns ej i borstat guld.

Kobuk fjäderblandare 2291

Ettgreppsblandare med fjädrande
duschhandtag. Endast til lgänglig i
kromat utförande.

Kobuk 2288

Blandare med svängbar pip och
utdragbart duschhandtag med
valbar stråltyp. Finns ej i borstat guld.

Kobuk 2270

Ettgreppsblandare med svängbar pip
och utdragbar handdusch.
Duschstrålen aktiveras genom att
trycka på en knapp på handtaget
som är brukbar då vatten flödar ur
blandarens pip.
Finns ej i borstat guld.

Kobuk 2280

Ettgreppsblandare med svängbar pip.

Kobuk 2285

Ettgreppsblandare med svängbar
och vinklingsbar fjäderpip.

Finns endast i kromat utförande.
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Alla Herbeaus blandare går att få i flera vackra ytbehandlingar, se sidan 1 6.

Observera att Herbeaus ettgreppsblandare med bänkmonterad handdusch
kräver större montagehål än standard. För mer information och ritningar, se
vår hemsida, www.badex.se.

Herbeau köksblandare
Herbeau är en traditionell fransk til lverkare av varor til l badrum och kök.
Til lverkaren har ägts av samma familj i många generationer och har hela
tiden bibehåll it traditionella til lverkningmetoder och kunskaper. Det
innebär att til lverkaren har unika ytbehandlingar (se sidan 1 6) och kan
leverera blandare med anpassad piplängd.

Flamande 41 .05

Ettgreppsblandare med svängbar
pip. Blandaren kan monteras som på
bild eller med spaken på högersidan.
Kan beställas med trähandtag som
på bild eller med handtag av porsl in.

Royale 41 .20

Royale köksblandare med svängbar
pip. Blandaren kan monteras som på
bild eller med spaken rakt framåt. Kan
beställas med porsl inshandtag som på
bild eller med handtag av mörkt trä.

Monarque 41 .30

Ettgreppsblandare med svängbar pip.
Blandaren kan monteras som på bild
eller med spaken rakt framåt. Kan
beställas med porsl inshandtag som på
bild eller med handtag av mörkt trä.

Flamande 41 .1 0

Syskonblandare til l blandaren ovan
fast med handdusch som är brukbar
då vatten flödar ur blandarens pip.

Royale 41 .21

Syskonblandare til l blandaren ovan
fast med handdusch som är brukbar
då vatten flödar ur blandarens pip.

Monarque 41 .31

Syskonblandare til l blandaren ovan
fast med handdusch som är brukbar
då vatten flödar ur blandarens pip.

De Dion 41 .01

Ettgreppsblandare med svängbar pip
och handtag av mörkt trä eller vitt
porsl in.

De Dion 41 .02

Ettgreppsblandare som den til l
vänster fast med handdusch som är
brukbar då vatten flödar ur
blandarens pip.

De Dion 41 .07 och 41 .08

Syskonblandare til l de til l vänster.

Art. 41 .07 - Väggblandare
Art. 41 .08 - Väggblandare med
handdusch på vägg.

Observera att dessa väggmonterade
blandare kräver specialanpassning
för inkoppling.
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Alla Herbeaus blandare går att få i flera
vackra ytbehandlingar, se sidan 1 6.

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

Dixmude 42.04 och 42.06

Väggblandare (bild til l höger) som
går att få med handtag av porsl in
eller mörkt trä.

Art 42.04 - För dolt montage
Art 42.06 - För montage i demonterbar
skiva.

Observera att artiklarna ovan kräver
specialanpassning för inkoppling.

Ostende 42.02

Vacker köksblandare med svängbar
pip och med handtag av vitt porsl in
eller mörkt trä.

Valence 42.05

Valence kökblandare. Lik Ostende til l
vänster fast med andra dekorationer
på själva blandarkroppen.

Namur 42.03 och 42.09

Blandare med lite lägre och kortare
svängbar pip. Går att få med
handtag av porsl in eller mörkt trä.

Art. 42.03 - Namur blandare
Art. 42.09 - Namur med handdusch

Valence 42.07

Syskonblandare til l blandaren ovan
fast med handdusch. Handduschen
går att använda då vatten flödar från
blandarens pip.

Estelle 41 .04

Liknande blandare som den til l
vänster fast med handdusch som är
brukbar då vatten flödar ur
blandarens pip.

Estelle 41 .06 och 41 .09

Syskonblandare til l de til l vänster.

Art. 41 .06 - Väggblandare
Art. 41 .09 - Väggblandare med
handdusch på vägg.

Observera att dessa väggmonterade
blandare kräver specialanpassning
för inkoppling.

Estelle 41 .03

Ettgreppsblandare med svängbar
pip. Går att få med handtag av
porsl in eller mörkt trä.

Ostende 42.08

Syskonblandare til l blandaren ovan
fast med handdusch. Handduschen
är brukbar då vatten flödar ur
blandarens pip.

Herbeau
köksblandare
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Royale 30.20

Tvågreppsblandare med svängbar
pip.

Diskmedels- eller tvåldispenser 45.1 7

Dispenser för montage i bänkskiva.
För anpassning vid håltagning, se vår
hemsida www.badex.se.

Royale 30.22 och 30.27

30.22 - Tvåhåls köksblandare med
svängbar pip.

30.27 - Som ovan fast med handdusch.

Royale 30.23

Väggblandare för utanpåliggande
montage.

Denna artikel kräver
specialanpassning vid montage.

Diskmaskinsavstängning

Matchande diskmaskinsavstängningar
med vanligt kryssvred eller
porsl insvred (trä ej til lgängligt) .
30.95 - med kryssvred
30.96 - med porsl insvred

Royale 30.24

30.24 - Trehåls köksblandare med
svängbar pip och handdusch som är
brukbar då vatten flödar ur
blandarens pip.

Alla blandarna på denna sida går att beställa med kryssvred (standard) eller med porsl insvred (se
diskmaskinsavstängningnen ovan) . Om porsl insvred önskas måste detta anges separat vid beställning.

Royale 30.21

Trehåls köksblandare med svängbar
pip, l ik blandaren ovan fast utan
handdusch.

Royale 30.29

Pot-fil ler med svängarm. OBS! Denna
artikel kräver specialanpassning för
inkoppling.

Royale 30.26

Väggblandare för dolt montage.

Denna artikel kräver
specialanpassning vid montage.
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Lille 42.1 0 och 42.1 3

Tvågreppsblandare med svängbar
pip.

42.1 3 - Som ovan fast med separat
handdusch som är brukbar då vatten
flödar ur blandarens pip.

Lille 42.1 4

Trehåls köksblandare med svängbar
pip och separat handdusch som är
brukbar då vatten flödar ur
blandarens pip.

Lille 41 .1 5 och 41 .1 6

41 .1 5 - Ettgrepps köksblandare med
svängbar pip.

41 .1 6 - Som ovan fast med separat
handdusch som är brukbar då vatten
flödar ur blandarens pip.

Lille 42.1 1

Trehåls köksblandare med svängbar
pip.

Lille 41 .95

Matchande diskmaskinsavstängning
med vred för montage bredvid
blandare.

Lille 42.1 2 och 42.1 5

42.1 2 - Trehåls väggblandare med fast
pip, c/c 300mm.

42.1 5 - Trehåls väggblandare med fast
pip, flexibelt c/c 300-600mm.

Herbeau ytbehandlingar

De flesta ytbehandlingarna nedan är til lgängliga för alla Herbeaus blandare. Alla bilder är att se som riktl injer, den
verkliga ytan kan skil ja sig något från nedan. Notera även att en del av ytorna är beständiga och förändras inte
medan andra påverkas naturl igt.

- Ytbehandlingarna 46, 47, 53, 55, 56, 58, 59 och 70 kommer att fortsätta utvecklas naturl igt.
- Övriga ytbehandlingar är beständiga.
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Classic Butler 600

Enkelho med synlig front och rundade
hörn, bräddavlopp

Art. - SCBU600
Mått - 595x460x255

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

Classic Butler 800

Enkelho med synlig front och rundade
hörn, bräddavlopp

Art. - SCBU800
Mått - 795x460x255

Classic Butler 840

Enkelho med synlig front och rundade
hörn, bräddavlopp

Art. - SCBU900
Mått - 838x460x255

Classic Butler 91 5

Enkelho med synlig front och rundade
hörn, bräddavlopp

Art. - SCBU1 01
Mått - 91 5x460x255

Classic Butler double 800

Dubbelho med synlig front och
rundade hörn, bräddavlopp

Art. - SCLD800
Mått - 795x465x255

Classic Butler double 1 000

Enkelho med synlig front och rundade
hörn, bräddavlopp

Art. - SCLD1 01
Mått - 995x465x229

Kökshoar från Shaws
Genuint hantverk i över 1 00 år.
Så länge har Shaws til lverkat kökshoar
med klassiska material, och samma
traditionella metoder.
Hoarna är framtagna med den
yrkesstolthet som präglat företaget
sedan starten och varje ho är lika
individuell idag som då. De til lverkas av
fireclay, som är ett mycket gediget och
starkt alternativ til l porsl in. Här finns alla
de klassiska modellerna såsom Shaker,
Butler, Belfast samt inbyggnadshoar i
olika storlekar.
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Classic double Shaker 900

Dubbelho med synlig front och raka
hörn, bräddavlopp

Art. - SCSH900
Mått - 895x465x229

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

Classic double Shaker 1 000

Dubbelho med synlig front och raka
hörn, bräddavlopp

Art. - SCSH1 01
Mått - 995x465x229

Classic Belfast

Enkelho med synlig front och rundade
hörn, ingjutet bräddavlopp

Art. - SCBE600 1 ,1 /4" avlopp
Mått - 595x460x255

Classic Shaker 600

Enkelho med synlig front och raka
hörn, bräddavlopp

Art. - SCSH600
Mått - 595x460x255

Classic Shaker 760

Enkelho med synlig front och raka
hörn, bräddavlopp

Art. - SCSH1 08
Mått - 762x457x284

Classic double Shaker 800

Dubbelho med synlig front och raka
hörn, bräddavlopp

Art. - SCSH800
Mått - 795x465x229

Pennine

Enkelho med synlig front och rundade
hörn, ingjutet bräddavlopp

Art. - PEF591 9
Mått - 595x460x255

Classic Pendle

Enkelho med synlig front, "Sl imline",
ingjutet bräddavlopp

Art. - SCPE595 1 ,1 /4" avlopp
Mått - 595x460x255
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Ribblesdale

Enkelho med synlig front och 2
blandarhål, bräddavlopp

Art. - RBF591 7
Mått - 595x547x260

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

Entwhistle

Enkelho med dekorerad front och
rundade hörn, bräddavlopp

Art. - SOEN800
Mått - 760x460x255

Whitehall

Enkelho med synlig front och raka
hörn, extra djup, bräddavlopp

Art. - SCWH600
Mått - 620x470x31 0

Bowland 600/ 800

Enkelho med räfflad front och raka
hörn, bräddavlopp

Art. - BLF601 2/ BLF531 2
Mått - 595x460x255/ 797x535x220

Classic Waterside 600

Enkelho med svängd front och raka
hörn, bräddavlopp

Art. - SCSH1 02
Mått - 595x530x220

Ribchester 800

Dubbelho med räfflad front och
rundade hörn, bräddavlopp

Art. - BBF801 7
Mått - 795x465x228

Classic Waterside 760

Enkelho med svängd front och raka
hörn, bräddavlopp

Art. - SCWT760
Mått - 760x530x255

Egerton

Dubbelho med dekorerad front och
rundade hörn, ej bräddavlopp

Art. - EDF991 7
Mått - 997x470x255

Ribchester 1 000

Dubbelho med räfflad front och
rundade hörn, bräddavlopp

Art. - BBF991 7
Mått - 997x465x280
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Avloppsventiler till Shaws hoar

Avloppskorg 3,5" med porslinsknopp
Art. - FT290001 3 krom
Art. - FT2900030 guld
Art. - FT2900028 antik brons
Art. - 1 745.657 borstad nickel (utrymmesbesparande)
Art. - 1 745.522 krom (utrymmesbesparande)
Avloppskorg 1 ,1 /4" med porslinsknopp
Art. - FT21 0001 1 krom
Art. - FT21 0001 2 guld
Avloppssil med plugg och kedja
Art. - FT21 0001 3 endast krom

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

Rostfritt galler att lägga i botten på hoar

Art. - FT01 0001 0 - Passar Butler 800/ 91 5 , Entwhistle,
Bowland 800, Shaker 760 och Inset 760
Art. - FT020001 0 - Passar Belfast, Pendle och Pennine
Art. - FT030001 0 - Passar Ribblesdale, Butler 600,
Bowland 600 och Inset 600
Art. - FT040001 0 - Passar Ribchester 800/ 1 000, Classic
double Butler 800/ 1 000 och Shaker 900/ 1 000*
Art. - FT050001 0 - Passar Edgworth och Egerton (den
mindre av hoarna)
Art. - FT060001 0 - Passar Edgworth och Egerton (den
större av hoarna)
Art. - FT070001 0 - Passar Waterside 600
Art. - FT080001 0 - Passar Waterside 760
*obs beställ 2 galler om det ska vara til l båda hoarna

Avrinningsytor att placera bredvid hoar

Art. - DRF61 20 stor, mått - 61 0x460x50
Art. - DRF4620 liten, mått - 460x460x50

Longridge

Enkelho med synlig front och
avrinningsyta, bräddavlopp

Art. - LOF891 6
Mått - 897x460x240

Edgworth

Dubbelho med synlig front, stor och
liten ho, ej bräddavlopp

Art. - SEDG1 00
Mått - 997x470x225

Gummimatta att lägga i hoar

Art. - SZWRL stor, mått: 320x400
Art. - SZWRS liten, mått: 260x31 0

Shaws til lbehör
Til l Shaws hoar finns en mängd praktiska til lbehör att komplettera
instal lationen med. Avloppsventilerna finns i flera olika ytbehandlingar.
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Classic Brindle 600

Dubbelho för nedfällnad eller
undermontage, bräddavlopp

Art. - SCBH595
Mått - 595x500x225

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

Classic Square

Enkelho för nedfällnad eller
undermontage, bräddavlopp

Art. - SCSQ460
Mått - 460x460x1 91

Belthorn

Enkelho för nedfällnad eller
undermontage, ej bräddavlopp

Art. - SBEL381
Mått - 381 x381 x1 91

Classic Inset 600

Enkelho för nedfällnad eller
undermontage, bräddavlopp

Art. - SCIN595
Mått - 595x460x255

Classic Round

Enkelho för nedfällnad eller
undermontage, bräddavlopp

Art. - SCRO460
Mått - 460x1 91

Inbyggnadshoar och mindre hoar för kök eller
tvättrum

Classic Inset 760

Enkelho för nedfällnad eller
undermontage, bräddavlopp

Art. - SCIN760
Mått - 760x460x265

Classic Brindle 760

Dubbelho för nedfällnad eller
undermontage, bräddavlopp

Art. - SCBH760
Mått - 760x500x225
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Bathroom Butler

Mindre ho, ej bräddavlopp

Art. - SBBU460
Mått - 450x380x225

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

Bathroom Belfast

Mindre Belfastho, inbyggt
bräddavlopp

Art. - SBBE460
Mått - 460x380x205

Aira

Mindre ho för undermontage,
bräddavlopp

Art. - SCAI505
Mått - 505x380x205

Crossdale

Mindre ho för nedfällnad eller
undermontage, bräddavlopp

Art. - SBCR460
Mått - 460x365x200

Waterling

Mindre ho med svängd front,
bräddavlopp

Art. - SCWT600
Mått - 597x530x220

Avloppsventiler till Shaws mindre hoar
Avloppskorg 1 ,5" med porslinsknopp
endast til l Belfast samt Pendle
Art. - FT21 0001 1 krom
Art. - FT21 0001 2 guld
Avloppssil 1 1 /4" med plugg och
kedja
Art. - FT21 0001 3 krom
Popup-ventil 1 1 /4" finns att beställa i
flera ytbehandlingar
Art. - SH6800 til l ho med bräddavlopp
Art. - SH6806 til l ho utan bräddavlopp



23

Seine 43.01

Oval metallho som finns att beställa i
olika ytbehandlingar. Avlopp 1 1 /2"
Utv. mått - 360x255x1 20
inv. mått - 340x235.

Saone 43.07

Rund metallho med bräddavlopp
som finns att beställa i olika
ytbehandlingar. Avlopp med korg
Utv. mått - 455x1 80
inv. mått - 400x1 70.

Rhone 43.03

Rund metallho som finns att beställa i
olika ytbehandlingar. Avlopp 1 1 /2"
Utv. mått - 460x200
inv. mått - 400x1 90.

Moselle 43.02

Rund metallho som finns att beställa i
olika ytbehandlingar. Avlopp 1 1 /4"
Utv. mått - 350x1 35
inv.mått - 300x1 25.

Bonne Maman 04.1 1

Rund metallho för övermontage som
finns att beställa i olika
ytbehandlingar. Inkl. avloppdetaljer
Utv. mått - 455x380x1 35
inv. mått - ca Ø 400.

Loire 04.1 0

Oval metallho med bräddavlopp som
finns att beställa i olika
ytbehandlingar. Inkl. avloppdetaljer
Utv. mått - 455x380x1 65
inv. mått - 41 0x328x1 53.

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

Herbeau metall och porsl inshoar
Den franska exklusiva til lverkaren Herbeau
Créations kombinerar dåtidens klassiska charm
med nutidens teknik. Herbeau använder
fortfarande traditionella til lverkningsmetoder, ett
hantverk som gör varje produkt unik. Här
presenterar vi al lt från mindre hoar i metall til l
större i porsl in.

Ytbehandlingar se även sid 26.

Polerad mässing, matt hamrad nickel, polerad
hamrad mässing, borstad nickel, åldrad mässing,
borstad hamrad nickel, hamrad åldrad mässing,
polerad koppar, blank nickel, åldrad koppar, blank
hamrad nickel, åldrad hamrad koppar, matt nickel.
Alla hoar finns inte med alla ytbehandlingar.

Eftersom alla hoar är individuella måste ev. uttag
mallas efter just er ho.
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Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.

Rince Doigts 04.07

Rund porsl insho för övermontage som finns att
beställa vit el ler dekormålad, se sid. 26.
Utv. mått - Ø 205x h.1 1 0. Inkl. avloppdetaljer

Luberon 46.04 och 46.05

46.04 - Rund porsl insho för infäl lnad
46.05 - Rund avrinningsho ( h.45 mm)
Utv. mått - Ø 420x h.1 50. Inv mått - Ø 340x h.1 38
Vit el ler dekormålad, se sid. 26

Bonne Maman 04.09

Rund porsl insho för övermontage som finns att
beställa vit el ler dekormålad, se sid. 26.
Utv. mått - Ø 360x h.1 20.

Luberon 46.1 4 Art nouveau

Porsl insho med rak handpräglad front.
Utv. mått - 760x480x240. Kan beställas med eller utan
bräddavlopp.
Vit el ler elfenbensvit, se sid. 26.

Luberon 46.1 3 och 46.1 5 Art Nouveau

46.1 3 - Dubbel porsl insho med rak synlig front.
46.1 5 - Dubbel porsl insho med handpräglad front,
Art nouveau (kan ej beställas dekormålad) .
Utv. mått - 760x480x240. Kan beställas med eller utan
bräddavlopp
Vit, elfenbensvit el ler dekormålad, se sid. 26.

Luberon 46.03

Porsl insho med rak synlig front.
Utv. mått - 760x480x240. Kan beställas med eller utan
bräddavlopp.
Vit, elfenbensvit el ler dekormålad, se sid. 26.



45.22
Passar til l Luberon 46.04 och 46.05
Avloppssil med plugg och kedja avsedd för ho med
bräddavlopp

45.23
Passar til l Luberon med bräddavlopp
Avloppskorg 3,5"

45.1 1
Passar til l Luberon
Avloppskorg 3,5"

Herbeau bottenventiler
Bottenventilerna finns i flera olika varianter och ytbehandlingar.

21 .20, 30.85 och 21 .23

Avloppssil med plugg och kedja. Passar til l Bonne
Maman i porsl in
21 .20 - Azalee bottenventil med dekor
30.85 - Royale bottenventil slät
21 .23 - Propp med kedja och skruv

Bottenventilerna finns att beställa i nedan ytbehandlingar. Se även sid 26.

55 Laiton Bril lant / Obehandlad polerad mässing
58 Cuivre Bril lant / Obehandlad polerad koppar
47 Laiton Antique / Fransk åldrad mässing
46 Cuivre Antique / Fransk åldrad koppar
57 Nickel Brossé / Borstad nickel
60 Nickel Satiné / Matt nickel
56 Nickel Bril lant / Blank nickel
59 Cuivre Vieil l i / Åldrad koppar
70 Laiton Vieil l i / Åldrad mässing
67 Vieux Cuivre Verni / Åldrad koppar med skyddslack
48 Chrome / Krom
68 Vieux Bronze Verni / Åldrad mässing med skyddslack
80 Cuivre Bril lant Verni / Blank koppar med skyddslack
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Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.



Porslinshoarna finns att beställa i nedan olika mönster.

Dessa dekormålas av lokala konstnärer i trakterna
kring Lil le i Frankrike.

Metallhoarna finns att beställa i nedan ytbehandlingar,
och även med slät eller hamrad yta.
Notera att alla hoar inte finns att beställa i al la
ytbehandlingar.

Eftersom alla hoar är individuella måste ev. uttag mallas
efter just er ho.
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Här visas ett exempel på en dekormålad porsl insho,
Luberon 46.03.
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