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Ovale, Piazza, Nova, Elisse och Picto är tillverkade i glasfiberarmerad sanitetsakryl. De här hållbara och lättstädade badkaren 

har inte bara härliga former. Tack vare det extra djupet och att ventilen sitter i mitten, är komforten mycket bättre.  

Förutom att kunna formgjutas utan begränsningar, har sanitetsakryl också fantastiska egenskaper. Ytan släpper inte in smuts 

på djupet och är okänslig för UV-ljus. Badkaret kommer alltid att se nytt ut. 

Alternas fristående badkar har justerbara, dolda ben, kromad pop-up-ventil med Easy Clean-funktion samt utloppssats som 

ingår. På alternabadrum.se hittar du ritningar till alla badkar och i slutet av katalogen finns detaljerad info. 
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OVALE
Fristående, ovalt format badkar som skapar en mjuk, 

modern känsla. Den lyxigt matta finishen förhöjer 

den mjuka känslan ytterligare. Ovale matt, 1 500 

mm långt, 11 999 kr. Ovale finns även med högblank 

yta. Se alla mått, priser och art nr på sidan 192. 

Levereras med fyra justerbara dolda ben, förkromad 

pop-up-bottenventil och utloppssats.

Duschset Bello S1, 1 049 kr. Blandare beställs 

separat.    

MED MATT 
YTA
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PIAZZA
Piazza ger ett sobert och stilrent intryck med 

sin fyrkantiga form. Kan monteras fristående. 

Levereras med fyra justerbara dolda ben, för-

kromad pop-up-bottenventil och utloppssats. 

Badkaret finns i två generösa storlekar: 1 700 

och 1 785 mm. På bilden syns det minsta, 

10 299 kr. Se alla mått, priser och art nr på 

sidan 192. 

WC-skål Opus Maxi Smart, 3 199 kr. 

WC-sits Opus Maxi Slim, 1 999 kr.    

NOVA
Nova är badkaret med en bredare avställnings-

kant mot väggen. Här finns även möjlighet 

att installera en sargblandare om så önskas. 

Formen är mjuk och stilfull, finishen högblank. 

Nova finns i tre längder: 1 500, 1 600 och 

1 700 mm. Levereras med fyra dolda, juster-

bara ben, förkromad pop-up-bottenventil och 

utloppssats. På bilden syns 1500-modellen, 

10 299 kr. Se alla mått, priser och art nr på 

sidan 192. 

Duschset Bello B2, 1 049 kr. Blandare 

beställs separat.    
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ELISSE
Ett drömbadkar som blir blickfånget i bad-

rummet med sin rundade design och hög-

blanka yta. Elisse passar även perfekt att 

placera mitt i badrummet – om förutsättning-

arna finns! Välj mellan 1 500 och 1 700 mm 

längd. Levereras med fyra dolda, justerbara 

ben, förkromad pop-up-bottenventil och 

utloppssats. På bilden syns Elisse 1500, 

10 299 kr. Alla mått, priser och art nr finns på 

sidan 192. 

Blandare beställs separat.     

PICTO
Ett klassiskt format badkar som kan användas 

både fristående och för inbyggnad. Den ena 

sargen är bredare för att möjligöra installation 

av sargblandare, och ger samtidigt en större 

avställningsyta. 

Höger: Picto finns som komplett paket för 

fristående användning och levereras då med 

badkar, sex justerbara ben, benställning, 

front, gavel och bottenventil. Badkaret finns i 

två längder: 1 600 och 1 700 mm. På bilden 

syns Picto 1600 Komplett, 8 999 kr. Blandare 

beställs separat. 

Ovan, lilla bilden: Picto badkar finns även för 

inbyggnad. Mer info finns på alternabadrum.se.   

Se alla mått, priser och art nr för de kompletta 

paketen på sidan 193. 
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ELISSE
Formgjutet akrylbadkar i mjukt, 

rundad design och med högblank 

yta. Elisse 1500, 10 299 kr. Fler val 

med mått, priser och art nr finns på 

sidan 192. 

Handdukstork Caldo, 1 399 kr. 

Elpatron Lusso Tech, 2 349 kr. 

Badkarsblandare beställs separat.       
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BASIC
Klassiskt kvalitetsbadkar i 2,5 mm emaljerad 

och hållbar stålplåt med bred sarg. Ett stålbad-

kar behåller vattentemperaturen längre genom 

att stålet absorberar värmen från vattnet. 

Badkaret tar inte upp statisk elektricitet, vilket 

gör att det inte drar till sig damm. 

Basic badkar finns i två längder, 1 500 och 

1 600 mm, och levereras komplett med kar, 

front, gavel och benställning. 7 099 kr. Alla 

mått, priser och art nr finns på sidan 193. 

Bottenventil och utloppssats beställs separat. 

På bilden finns också badkarsväggen Picto och 

duschsetet Terzo T2. Blandare beställs separat.
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