
HANDDUKSTORKAR

SID 118–133
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GODA RÅD INFÖR VAL OCH INSTALLATION 

AV HANDDUKSTORK
Finns det något skönare än en varm handduk efter bad och dusch? Lösningen på det 

heter handdukstork och den går att installera i de flesta badrum. Här kommer några 

goda råd inför valet! 

KOPPLA HANDDUKSTORKEN TILL 

VÄRMESYSTEMET 

Den mest miljövänliga och kostnadseffektiva handdukstorken 

är den du kopplar till bostadens vattenburna värmesystem. 

I små badrum kan den också utgöra badrummets huvud-

sakliga uppvärmning, förutsatt att effekten är rätt. I större 

badrum blir handdukstorken ett bra komplement till golvvärme 

eller element.

Nackdelen med en handdukstork enbart kopplad till värme-

systemet är att den inte fungerar om värmen stängs av under 

sommarhalvåret. Det kan man dock lösa med en elpatron och 

en reglerventil, men kom då ihåg att stänga reglerventilen när 

elpatronen ska användas till den vattenburna torken – annars 

värmer elpatronen upp bostadens hela värmesystem.

En vattenburen handdukstork går också utmärkt att använda 

utan att koppla den till värmesystemet. Då fyller du den 

bara först med glykollösning och kopplar till en elpatron. 

Elpatronerna finns för dolt montage eller med stickkontakt.

Alternas vattenburna handdukstorkar kallas kombitorkar och 

användas på tre sätt:

1.  Kopplade till slutet värmesystem.

2.  Kopplade till slutet värmesystem tillsammans med regler- 

 ventil och elpatron för att kunna användas när värmen i   

 bostaden är avstängd.

3.  Fyllda med glykollösning där en elpatron värmer torken.

ELHANDDUKSTORK 

En elhanddukstork värms enbart upp av el. Värmen regleras 

via en elpatron och du behöver ta hänsyn till hur stor effekt den 

bör ha för att kunna torka det antal handdukar som används. 

Dessutom kanske du vill att handdukstorken ska fungera som 

kompletterande värmekälla till element eller golvvärme, det 

påverkar också effekten. Alla Alternas elhanddukstorkar kan 

anslutas via stickkontakt eller fast installation.

Din installatör hjälper dig gärna på vägen till rätt handdukstork!

NÅGRA TIPS PÅ VÄGEN 

• Vilken funktion vill du ha, torka handdukar, värma 

 badrummet eller både och? 

• Ta reda på var rörledningarna går om handdukstorken ska  

 kopplas till värmesystemet.

• Kolla dimensionerna på dina befintliga rör. Om du vill ha en  

 kombinerad handdukstork eller en som enbart går på el, var  

 kommer du då enklast åt elen? 

Din installatör hjälper dig ta reda på dessa, lite kluriga frågor. 

Kom ihåg att det krävs en auktoriserad installatör, både för att 

koppla in handdukstorken på centralt värmesystem och elnät. 

SORTIMENT 

På sidorna 194–197 hittar du alla handdukstorkar med mått, 

specifikationer, art nr och priser. Här kan du välja mellan olika 

stilar och prisklasser för att passa dig och ditt badrum. 
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Handdukstork Calore, i krom, för husets 

värmesystem och/eller elpatron, 6 899 kr. 

Se sidan 194 för mått och fler val.

Elpatron Lusso Tech, i krom, med dolt 

montage, 2 349 kr.
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FIAMMA
Förkromad handdukstork för installation på slutet värmesystem 

och/eller med elpatron. Unik design med infattade rör. Sidan 120.

DIVARIO SQUARE

Förkromad eller svart handdukstork i fyrkantig design. Finns i 

två höjder. För installation på slutet värmesystem och/eller med 

elpatron. Sidorna 121 och 123.

HANDDUKSTORKAR

Handdukstorkens självklara existensberättigande är förstås känslan av en varm och torr handduk efter duschen. Ett av de 

vanligaste sätten att installera handdukstorken på är att koppla in den till ditt befintliga värmesystem. Komplettera med 

reglerventil och elpatron för tider på året när värmesystemet inte är i gång. En handdukstork som bara värms upp av el funkar 

lika bra och levereras med stickkontakt eller för fast installation. Men vilken stil gillar du och hur många handdukar vill du få 

plats med? Flera på en stor och bred handdukstork, eller några få på en vertikal? 

På detta uppslag hittar du alla våra handdukstorkar, både vattenfyllda, så kallade kombitorkar, och elektriska. I sortimentet 

finns allt från klassiska handdukstorkar, i olika utföranden och i en mängd storlekar, till moderna vertikala med krokar, som av-

ger värme på höjden. Låt dig inspireras! Fördjupad info hittar du i slutet av katalogen och på alternabadrum.se finns ritningar. 
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DIVARIO

Handdukstorkar med runda rör och stolpar i flera olika mått. I 

krom eller svart. För bostadens slutna värmesystem och/eller 

elpatron. Sidorna 121–122.

SCALDA 

En serie handdukstorkar i välvd design, med runda eller ovala 

rör. I krom. Finns i många olika storlekar. För installation på slutet 

värmesystem och/eller med elpatron. Sidan 126. 

RAY
En serie elhanddukstorkar i polerat, rostfritt stål. Finns både som 

pinne och i traditionellt utförande: som välvd modell med runda rör, 

eller rak med fyrkantiga rör. Sidorna 130–131.

CALORE 

Handdukstork för installation på slutet värmesystem och/eller 

med elpatron. Finns med två eller fyra vertikala stolpar, i förkromat 

eller svart stål. Sidorna 124–125.

CALDO 

Raka och svängda modeller i krom eller vit. Finns i många olika 

storlekar. För installation på slutet värmesystem och/eller med 

elpatron. Sidan 127.

ROD 

Elhanddukstork i rostfritt eller mattsvart stål. Finns som pinne i två 

olika längder, där den långa har två handdukshängare och den 

kortare en. Sidan 132–133.



FIAMMA
Handdukstork Fiamma, i krom, med unikt 

infattade rör. För husets värmesystem och/

eller elpatron, 5 299 kr. Se sidan 194 för 

mått och fler val. Elpatron Lusso Tech, i 

krom, med dolt montage, 2 349 kr.
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DIVARIO OCH

DIVARIO SQUARE
Högst upp: Divario är en handdukstork 

i förkromat eller mattsvart stål för slutet 

värmesystem och/eller elpatron. Formen är 

rak, med runda stolpar och rör. Finns i flera 

olika storlekar med pris från 3 699 kr. Se 

alla varianter på sidan 195.

Ovan: Närbild på Divario Square med sin 

fyrkantiga design och raka form. Här med 

elpatronen Lusso Tech monterad, i krom, 

med dolt montage. 2 349 kr. Se övriga 

elpatroner på sidan 196.

Höger: Den fyrkantiga designen passar 

extra bra i ett modernt badrum. Divario 

Square är också i förkromat stål och finns 

i två höjder: 1 000 och 1 400 mm. På 

bilden syns den lägre, 4 899 kr. Mer info 

finns på sidan 194. Elpatron Lusso, i krom, 

1 849 kr.
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DIVARIO SVART 
Handdukstork Divario, i mattsvart stål. 

Formen är rak med runda rör och stolpar. 

För husets värmesystem och/eller elpatron, 

3 699 kr. Se sidan 195 för mått och fler val. 

Elpatron Lusso Tech, i svart, med dolt 

montage, 2 349 kr.
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DIVARIO SQUARE SVART  
Handdukstork i svart stål med fyrkantiga stolpar och 

rör. För bostadens slutna värmesystem och/eller 

elpatron, 5 099 kr. Se mått och fler val på sidan 194. 

Elpatron Lusso Tech, svart, 2 349 kr.  
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CALORE
Vänster: Handdukstork i förkromat stål 

med fyra D-formade stolpar. Varje stolpe 

har två handdukskrokar, så många 

handdukar kan torka på liten yta. Torken 

är 1 400 mm hög och 350 mm bred. För 

slutet värmesystem och/eller elpatron. 

6 899 kr.

Elpatron Lusso Tech, i krom, med dolt 

montage. 2 349 kr.

Ovan: Calore finns också i en smalare 

modell med två stolpar. Den är 120 mm 

bred och lika hög som Calore med 

fyra stolpar. 4 899 kr. Båda modellerna 

levereras med fyra väggfästen och en 

luftningsventil.

Art nr finns på sidan 194. 
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CALORE SVART
Vänster, övre bilden: Calore svart, med 

två stolpar, 4 899 kr. Precis som den för- 

kromade torken är den mattsvarta Calore 

tillverkad i stål. Alla handdukstorkar i 

Calore-serien är för bostadens värme-

system och/eller elpatron. Här syns 

närbild på de D-formade stolparna 

tillsammans med Lusso Tech elpatron i 

svart. Elpatronerna finns i flera färger, för 

dolt montage eller via stickkontakt, och 

beställs separat. Se alla elpatroner på 

sidan 196.

Vänster, nedre bilden: Handduks-

krokarna är praktiskt designade så att 

handdukarna hänger kvar – även om 

upphängningsöglor saknas.

Ovan: Calore svart, med fyra stolpar, 

6 899 kr. Båda modellerna levereras med 

fyra väggfästen och en luftningsventil. 
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SCALDA
Vänster: Scalda är en serie vattenburna hand-

dukstorkar med välvd design, i två utföranden och 

en rad olika storlekar. Alla är i förkromat stål och 

kan användas med och utan elpatron. Här syns 

modellen med runda rör och fyrkantiga stolpar, 

Scalda Rund. Pris från 2 199 kr. Se alla mått, 

valmöjligheter och priser på sidan 195.

Nedan: Scalda Oval, med fyrkantiga stolpar och 

ovala rör. Rören sitter tre och tre på alla storlekar 

– på så sätt är det enkelt och effektivt att torka 

flera handdukar samtidigt. Bilden visar den högsta 

modellen, 1 180 mm hög. 3 299 kr. Elpatronen är 

Lusso Tech, i krom, 2 349 kr.

Ovan: Smart handdukshängare till Scalda 

handdukstorkar. Finns för både runda och 

ovala rör. Förkromad. Hängaren till runda rör 

passar också till Caldo handdukstorkar. 

Här syns hängaren för runda rör, 219 kr. 

På sidan 196 finns fler tillbehör till Scalda.
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CALDO
Handdukstorkarna i Caldo-serien 

finns i förkromat och vitlackerat 

stål, med runda rör och D-formade 

stolpar. Modellerna i krom finns både 

i välvd och rak design, medan de 

vita endast finns som raka. Alla är 

kombitorkar för bostadens slutna 

värmesystem och/eller elpatron.

På bilden syns den största modellen, 

B 600 x H 1 200 mm. 1 999 kr. Se 

alla storlekar på sidan 195.
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LUSSO TECH ELPATRON 

Elpatron för dolt montage eller med stickkontakt. Enkel att 

använda. Med antifrysfunktion, 2-timmars timerfunktion och 4 

temperatursteg, 30–60 °C. På bilderna ovan visas elpatronerna i 

svart, vit och silver. Den i krom syns på bilden till vänster. De olika 

valmöjligheterna, priser och art nr hittar du på sidan 196 samt på 

alternabadrum.se.

PRAKTISKT MED ELPATRON

Lusso elpatroner passar alla Alternas vattenfyllda handdukstorkar. 

Om du kopplar din tork till värmesystemet är det viktigt att du 

stänger reglerventilen när patronen ska användas. Annars värmer 

patronen upp bostadens hela värmesystem. Och väljer du att 

endast använda elpatron, måste torken fyllas med glykolvatten. 

Se sidan 196. På bilden Lusso Tech, i krom, med dolt montage. 

2 349 kr. 

LUSSO ELPATRON 

Alla Lusso elpatroner kan monteras på vänster eller höger stolpe 

på torkarna. Är torken kopplad till värmesystemet, monteras 

reglerventilen på motsatt sida. Lusso elpatron finns i krom för 

dolt montage eller via stickkontakt. Mikroprocessor, antifrys, 

2-timmars timerfunktion och 4 temperatursteg, 30–60 °C. Vridbar 

330°. Dolt montage, 1 849 kr. För fler val, se sidan 196. 

LUSSO L1 REGLERVENTIL 

Förkromad reglerventil för vattenfyllda handdukstorkar kopplade

till bostadens värmesystem – nödvändig om en elpatron ska 

användas när värmesystemet är avstängt på sommarhalvåret. 

Ventilen ska inte kopplas till VVC-systemet. 1 599 kr. Fler val finns 

på sidan 196. 

SILVER, STICKKONTAKTSVART, DOLT MONTAGEKROM, DOLT MONTAGE

VIT, DOLT MONTAGE

ELPATRONER 

OCH REGLERVENTILER

DOLT MONTAGE
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Handdukstork Divario Square, 

för husets värmesystem och/

eller elpatron, 4 899 kr. 

Här syns torken med både 

reglerventil, Lusso L1, och 

elpatron, Lusso Tech, 

monterade. 

På sidan 196 hittar du alla 

tillbehör till Alternas vattenburna 

handdukstorkar.
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RAY
Elhanddukstork i polerat, rostfritt stål. 

Välvd modell med runda rör och stolpar. 

Ray välvd, 2 999 kr. Se sidan 197 

för mått och effekt. 

ELHANDDUKS-
TORKAR

130    ALTERNA BADRUM No 9



Ovan: Elhanddukstork i rak modell med fyrkantiga rör 

och stolpar. Polerat rostfritt stål. Ray Rak, 3 199 kr. 

Mått och effekt hittar du på sidan 197. Alla modeller 

i Ray-serien är för fast installation eller anslutning via 

stickkontakt. 

Höger: Även pinnen i Ray-serien är tillverkad i polerat 

rostfritt stål. Pinnen är rund med två handdukshängare. 

1 999 kr. Mer info finns på sidan 197.
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Elhanddukstork Rod 151, 3 299 kr. 

Se mått, art nr och priser på sidan 197. 

Duschhörna Lusso rak 90 x 90, 

7 499 kr. Duschset Square S1, 

999 kr. WC-skål Opus Maxi Smart, 

3 199 kr. WC-sits, Opus Maxi Slim, 

1 999 kr. WC-pappershållare Knox, 

449 kr. Duschblandare beställs separat.
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ROD
Rod är en elhanddukstork i förkromat 

eller mattsvart stål. Rund design. 

Finns som pinne i två längder, 915 

och 1 515 mm. Den långa pinnen, 

Rod 151, har två handdukshängare, 

den kortare, Rod 91, har en. Pris från 

2 899 kr. Mått, effekter, priser och art 

nr finns på sidan 197.

Av- och påknapp finns högst upp 

på pinnen. En ljusring indikerar att 

torken är i gång. Rod-torkarna är för 

fast anslutning eller anslutning med 

stickkontakt. IP44. Levereras med 

väggfästen.

Tips! Det är snyggt och praktiskt att 

placera flera torkar bredvid varandra. 
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