
52    ALTERNA BADRUM No 9

DUSCHVÄGGAR
SID 54–91
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KLART GLAS OCH TIMELESS®

Med klart glas får du en känsla av ökad rymd. Med transparensen syns 

också din duschlösning i duschen. Alla Alternas duschväggsserier finns 

i klart glas i olika tjocklekar. Väljer du Luxor-serien och därmed det lyxiga 

Timeless®-glaset blir det betydligt mer lättstädat: Glaset har en tekniskt 

behandlad yta som gör att tvål och vatten inte lämnar några spår. 

Det är därför superenkelt att hålla rent och dessutom hållbart

 i längden, både för dig och miljön. Timeless® kan 

även väljas i Duschdesign. 

FROSTAT GLAS
Med frostat glas skapar du en insynsskyddad 

dusch som ändå är ljus. Utvalda duschväggar 

i Lusso- och Picto-serierna samt Duschdesign 

kan väljas i frostat glas. 

GLASVAL

Det är skillnad på glas och glas. Flera 

av våra duschväggsserier finns i olika 

glastyper – frostat, klart, gråtonat och 

halvfrostat – som alla ger en speciell känsla 

och ett eget uttryck åt din duschlösning. 

Dessutom finns Timeless®, vårt lyxigaste, 

klara glas med en teknisk behandling som 

befriar från trist städning. I Aria-serien är alla 

glas 3M-behandlade för enklare rengöring, 

och Lusso-serien har glas med en smuts- 

och kalkavvisande behandling som håller 

glaset rent längre. 

Det är också tryggt att veta att alla är 

härdade säkerhetsglas, oavsett tjocklek. 

Så innan du gör ditt glasval, tänk igenom 

vilken känsla du vill skapa.
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GRÅTONAT GLAS
Det skönt gråtonade glaset ger ett intryck 

av värme och elegans. Det blir en gemytlig 

känsla i det mjuka ljuset och insynen minskar 

– samtidigt som duschlösningen på insidan 

fortfarande syns. Lusso, Picto och Dusch-

design kan väljas med gråtonat glas. 

HALVFROSTAT GLAS
Kanske är kombinationen av klart och frostat 

glas lösningen för dig? Det halvfrostade 

glaset bjuder på avskildhet i mittenpartiet 

och rymd och öppenhet över och under. 

Halvfrostat glas finns för delar av 

duschväggarna i Lusso-serien. 



LUXOR

Lyxkänslan hos Luxor skapas dels av Timeless®-glaset, som med 

sin tekniska yta befriar dig från trist städning, dels genom avsak-

naden av handtag och profiler. Gångjärnen kan väljas i fyra olika 

färger, glaset i två tjocklekar. Sidorna 58–61.

 

CAPO

Tack vare fasade handtagshål och avsaknad av väggprofiler ger 

Capo ett luftigt och rymligt intryck. Känslan av elegans och rymd 

förstärks av det klara, 6 mm tjocka glaset. Gångjärnen är också 

stilrena och finns i fem färger. Sidorna 62–65.

DUSCHVÄGGAR

Vi vill att duschupplevelsen ska vara bästa möjliga. Oavsett vilken duschlösning du väljer, är alla glas härdat säkerhetsglas och 

detaljerna – profiler, handtag, fästen och gångjärn – andas intelligens och form. Serierna är många och utbudet brett. Allt för 

att du ska hitta just din drömdusch. Dessutom kan du själv skräddarsy och i minsta detalj anpassa efter dina önskningar eller 

ditt badrums förutsättningar. Kanske ett snedtak eller mått som inte är standard?

På detta uppslag har vi sammanställt en översikt över alla serier, följt av presentationer av respektive serie. Här kan du få 

inspiration, se detaljbilder och läsa om de olika valmöjligheterna. Mot slutet av katalogen finns fördjupad information om varje 

duschlösning och på alternabadrum.se hittar du alla ritningar. 
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ARIA

Aria är en lyxig duschväggsmodell med 

flera kombinationsmöjligheter. Som stan-

dard levereras Aria som en nischlösning 

med en skjutdörr och ett fast parti, men 

den kan även kombineras med en sido-

panel för en duschhörna. Samtliga glas-

partier är 8 mm klart glas, 3M-behandlade 

för enklare rengöring. Sidorna 66–67.

U-DUSCH 
Här är duschväggen som möjliggör många 

olika installationer: Du kan montera den i 

hörn, på en plan vägg eller invid ett fönster. 

Dörrarna är rundade och öppnas både inåt 

och utåt. När den rymliga duschen inte 

används kan du fälla in dörrarna helt mot 

väggen. Sidorna 80–81.

LUSSO

Vår mest omfattande duschväggsserie har 

oändliga valmöjligheter. Du kan få Lusso 

som hörnlösning, fast skärmvägg och 

nischdörr. Dörrarna finns raka, svängda 

och smidigt vikbara. Profilerna är i blank-

polerad eller svart aluminium och glaset 

finns som klart, gråtonat, frostat, halvfrostat 

och svartrutigt. Sidorna 68–75.

DUSCHDESIGN 
Du eller din installatör mäter, vi kapar och 

anpassar. Välj bland åtta grundmodeller. 

Välj glas, fästen, profiler, knoppar och 

handtag. Eller inget handtag alls. Endast 

fantasin sätter gränserna när du designar 

din egen drömdusch. Med måttbeställda, 

duschväggar skapar du ett duschutrymme 

helt efter din smak. Sidorna 82–85.

PICTO

Med en svängradie på 180 grader ger 

Picto bra med utrymme när duschen an-

vänds. När den står tom kan dörrarna fällas 

in mot väggen för att spara plats. I serien 

ingår duschhörna och nischdörr, med raka 

och svängda dörrar i olika glastyper. Picto 

går att beställa som enkeldörrar för olika 

flexibla kombinationer. Sidorna 76–79.

BADKARSVÄGGAR 
En badkarsvägg är perfekt för dig som 

vill slippa duschdraperi men ändå kunna 

duscha i badkaret utan att stänka ner. 

Vi har flera modeller att välja mellan, alla 

öppningsbara för att lätt kunna komma i 

och ur badkaret. Sidorna 88–91. 
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LUXOR
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Duschhörna Luxor 78 x 78, 

10 mm glas och gångjärn i 

krom, 14 999 kr. Se alla val-

möjligheter, mått, priser och 

art nr på sidan 168.

Takduschset Bello B1, 

handdukstork Divario och 

elpatron Lusso. Blandare 

beställs separat. 



LUXOR NISCHDÖRR

Precis som dörrarna i duschhörnan, är nischdörren vändbar och 

finns i två bredder. Dörren har handtagshål och öppnas både inåt 

och utåt. Välj mellan Timeless®-glas i 8 eller 10 mm och gångjärn i 

färgerna krom, matt svart, vit eller koppar. Läs mer på sidan 168. 

LUXOR SKÄRMVÄGG  

Välj en skärmvägg som monteras ut från en vägg för en öppen 

duschlösning. Denna vägg finns i två bredder, 900 och 1 000 mm, 

med 8 mm Timeless®-glas. Stag och fästen finns i färgerna krom, 

matt svart, vit och koppar. Se sidan 169 för mer info.

LUXOR DUSCHHÖRNA

Dörrarna är vändbara i duschhörnan och öppnas både inåt och 

utåt. De finns i två mått (800 och 900 mm) som kombineras på 

fyra sätt. Glaset är Timeless® i 8 eller 10 mm tjocklek. Gångjärnen 

kan väljas i färgerna krom, matt svart, vit och koppar. På sidan 

168 hittar du allt om Luxor duschhörnor. 

LUXOR FRISTÅENDE SKÄRMVÄGG

En duschlösning utöver det vanliga får du med en fristående 

skärmvägg. Väggen finns i fyra bredder, från 900 till 1 400 mm, 

med 8 mm Timeless®-glas. Väggstag och golvstöd väljs i färgerna 

krom, matt svart, vit och koppar. Se mått och priser på sidan 169.
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Ovan: Gångjärnsbeslagen till Luxor duschhörna 

och nischdörr finns i färgerna koppar, vit, matt 

svart och krom. Kanske vågar du välja en färg 

som sticker ut? En liten detalj som kan göra stor 

skillnad! 

Vänster: Nischdörrarna är vändbara och levere-

ras kompletta med en dörr, gångjärn, avslutnings-

list, släplist, gummilist mot vägg samt skruv och 

plugg. Här syns Luxor nischdörr 90, med svarta 

gångjärn och 8 mm glas, 6 499 kr. Se alla val-

möjligheter på sidorna 153 och 168. 

Nedan: Luxor skärmvägg 90 med beslag i 

krom, 9 999 kr. Skärmväggarna levereras med 

glasvägg, väggstag, väggfästen, golvfästen, samt 

skruv och plugg. Vändbara. Mer info med mått, 

priser och art nr finns på sidan 169.  

 

Ovan: Väggstag och golvstöd till Luxor skärmväggar 

är i aluminium. Översta bilden visar väggstaget i 

kopparfärg, bilden under visar golvstödet i matt svart.

Se alla beslag på sidan 153.
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LUXOR
Skärmvägg Luxor 120 med beslag i krom, 9 999 kr. Se övriga 

storlekar och val på sidan 169. Takduschset T-Bar B1, 4 499 kr. 

Duschblandare beställs separat.  
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CAPO

Duschhörna Capo 80 x 80, 

med täckkåpor i antik koppar, 

8 499 kr. Se fler valmöjligheter 

på sidan 170. 

Takduschset T-Bar B2, 

4 499 kr. Handdukstork 

Calore, 6 899 kr, med 

elpatron Lusso, 1 849 kr. 

Duschblandare beställs 

separat. 



CAPO DUSCHHÖRNA

Dörrarna i duschhörnan är vändbara och finns i tre varianter: Du 

kan kombinera två duschväggar av samma mått eller varför inte i 

olika mått för en rektangulär duschhörna. Levereras komplett med 

två dörrar, gångjärn, täckkåpor, magnetlist och släplist. Täck-

kåporna kan väljas i fem färger: antik koppar, borstad brons, 

svart, vit och krom. Kåporna på bilden är i krom. Se alla mått, 

priser och art nr på sidan 170.  

CAPO NISCHDÖRR

En stilren nischdörr i klart glas och handtagshål med skönt av-

fasad kant. Den är också platsbesparande genom att kunna 

öppnas både inåt och utåt. Dörren finns i två bredder, 800 och 

900 mm, med täckkåpor i fem färger. På bilden syns den vita 

täckkåpan. Levereras med en dörr, gångjärn, täckkåpor och 

släplist. Väggnischprofil beställs separat. All info finns på sidan 

170.  

CAPO TÄCKKÅPA BORSTAD BRONS

En enkel förnyelse i badrummet kan vara att byta färg på täck-

kåporna! Du kan välja att beställa din Capo duschhörna eller nisch-

dörr med t ex kromade täckkåpor och som tillbehör i annan färg.  

CAPO TÄCKKÅPA ANTIK KOPPAR

Täckkåporna finns i färgerna antik koppar, borstad brons, svart, 

vit och krom. Att välja en annan färg än krom blir en personlig 

accent som kan göra det lilla extra. Se sidan 153 för mer info. 
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CAPO
Nischdörr Capo 90, med täckkåpor 

i krom, 4 249 kr. Se alla alternativ på 

sidan 170. Takduschset T-Bar B1, 

4 499 kr. Handdukstork Divario 

Square, 4 899 kr. Elpatron Lusso 

för dolt montage, krom, 1 849 kr. 

Duschblandare beställs separat.     
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Ovan: Nischdörren kan kompletteras 

med väggnischprofil om så önskas. 

Nischprofilerna finns på sidan 170. 

Glaset i Capo-serien är 6 mm klart 

härdat säkerhetsglas. 

Vänster: Mjukt avfasade handtagshål 

i stället för handtag eller dörrknopp gör 

Capo-duschväggarna eleganta och 

samtidigt stilfullt diskreta. 
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ARIA

Duschhörna med skjutdörrs-

parti Aria 128, 11 999 kr och 

sidopanel Aria 90, 4 799 kr. 

Delarna beställs var för sig. Fler 

kombinationsmöjligheter finns 

på sidan 171.  

På bilden syns även 

takduschsetet Bello B1. 

Duschblandare beställs 

separat. 



ARIA NISCHDUSCH

Standardlösningen för Aria är en nischdusch med skjutdörr och 

ett fast glasparti. Nischduschen kan monteras på vänster eller 

höger sida. Aria finns i ett spann av storlekar för att kunna 

användas både i det större och mindre badrummet. Stagen kan 

dessutom kapas till ett minimimått, så de olika modellerna kan bli 

ännu mer flexibla. Se alla valmöjligheter, mått, priser och art nr på 

sidan 171.  

ARIA DUSCHHÖRNA

Önskar du i stället en lyxig duschhörna, går det att lägga till en 

fast sidopanel till skjutpartidelen. Sidopanelen finns i tre bredder, 

från 800 till 1 000 mm, så har du plats i badrummet kan du  

verkligen ta ut svängarna med Aria! Alla glas är 8 mm klart, härdat 

säkerhetsglas med 3M-behandling för enkel rengöring. Vägg-

profiler, skenor, väggstag och glidhjul är tillverkade i förkromad 

aluminium. Arias olika modeller med mått, priser och art nr hittar 

du på sidan 171.  

SKJUTDÖRR MED GLIDHJUL

Eftersom Aria har en skjutdörr är det 

en mycket platsbesparande lösning för 

både nischdusch och duschhörna. Dör-

ren glider mjukt och tyst på väggstags-

skenan. Snyggt är det också!  

GOLVSKENA

Golvskenan fungerar som en låg vatten-

barriär samtidigt som den håller skjut-

dörr och glasparti på plats. Precis som 

övriga detaljer, är golvskenan tillverkad i 

aluminium. 

HANDTAGSHÅL

Avfasade handtagshål och 8 mm tjockt 

säkerhetsglas bidrar till den lyxiga käns-

lan. Tack vare 3M-behandlingen rinner 

vattnet lätt av glaset, och kalkavlagringar 

och smuts har svårt att få fäste. Lätt-

städat med andra ord!
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Duschhörna Lusso Black 80 x 80, 

rak med dörrknoppar, 7 899 kr. 

Se alla valmöjligheter på sidan 175

Takduschset Bello B1. 

Handdukstork Calore, 

med elpatron Lusso Tech.  

Duschblandare beställs 

separat. 

LUSSO
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LUSSO CHESS   
Lusso Chess tillför något helt nytt i bad-

rumsvärlden med sitt rutmönstrade glas. 

Finns som duschhörna och fast skärm-

vägg med svarta detaljer och klart, rakt 

glas. Välj mellan knopp eller handtag till 

duschhörnan. Se nästa uppslag för mer 

info om både Lusso Chess och Lusso 

Black. 

LUSSO VIKDÖRR   
Duschhörna och nischdörr med plats-

besparande vikdörrar och handtagshål. 

Finns i klart glas med blankpolerade 

aluminumprofiler och kromade gångjärn. 

Se sidan 178 för mer info.

LUSSO RAK   
Duschhörna med vändbara, raka dörrar 

i halvfrostat (bilden), frostat, gråtonat 

eller klart glas. Profiler i blankpolerad 

aluminium, dörrknoppar i rostfritt stål och 

handtag i krom. Den raka duschhörnan 

finns även med svarta detaljer, Lusso 

Black. Alla valmöjligheter för den raka 

duschhörnan finns på sidorna 173–175.

LUSSO NISCHDÖRR  
Rak nischdörr i gråtonat (bilden), klart, 

frostat eller halvfrostat glas. Vändbar. 

Profil i blankpolerad aluminium, dörrknopp 

i rostfritt stål och handtag i krom. Se alla 

valmöjligheter på sidan 176.

LUSSO SVÄNGD   
Duschhörna med vändbara, svängda 

dörrar i gråtonat (bilden), frostat, halv-

frostat eller klart glas. Profiler i blank-

polerad aluminium, dörrknoppar i rostfritt 

stål och handtag i krom. Den svängda 

duschhörnan finns även med svarta 

detaljer, Lusso Black. Alla valmöjligheter 

för den svängda duschhörnan finns på 

sidorna 173–175.

LUSSO SKÄRMVÄGG   
Fast skärmvägg i frostat (bilden), gråtonat 

eller klart glas. Blankpolerad aluminium-

profil, kromade väggstag och golvfästen. 

Kan kompletteras med svängdörr. Se 

sidorna 177–178 för mer info.
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LUSSO BLACK OCH 

LUSSO CHESS
Vänster: Lusso Chess har unikt rutmönstrat 

glas, i skönt spröjsmanér. Den finns både som 

duschhörna och fast skärmvägg. Här syns Lusso 

Chess skärmvägg 90, 4 749 kr. Se valmöjlig-

heter, mått, priser och art nr för Lusso Chess 

på sidan 179.  

Vänster, undre bilden: Prisbelönt handtag som 

också kan fungera som smart handdukshäng-

are. Till både Lusso Chess och Lusso Black 

duschhörnor kan du välja mellan detta handtag 

och en dörrknopp. Båda mattsvarta som övriga 

detaljer. Se sidan 152.  

Nedan: Skärmvägg Lusso Black 80, 3 749 kr. 

Se övriga storlekar på sidan 177. Hela Lusso- 

serien har rektangulära väggprofiler som ger 

duschväggarna en stilren och nätt känsla.

 

Vänster: Väggstag 

liksom väggprofil och 

golvstöd till skärmväggen 

Lusso Black är i svart-

lackerad aluminium. 
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Duschhörna Lusso Chess, 90 x 90, med dörrknoppar, 9 499 kr. Se alla valmöjligheter på sidan 179. 

Takduschset Bello B1, 5 399 kr. Handdukstork Divario Square, 5 099 kr. Elpatron Lusso Tech, 2 349 kr.

Vägghängd WC-skål Opus Maxi Smart, 3 199 kr. WC-sits, Opus Maxi Slim, 1 999 kr.
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LUSSO
Duschhörna Lusso svängd 90 x 90, med halvfrostat glas och dörrknoppar, 7 499 kr. Se alla valmöjligheter på sidorna 

173–174. Duschset Terzo L2, 999 kr. Handdukstork Calore, krom, 6 899 kr. Elpatron Lusso Tech, krom, 2 349 kr. 



Duschhörna Lusso vikdörrar 90 x 90, 

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

på sidan 178. 

Takduschset T-Bar B1, 4 499 kr. 

Duschblandare beställs separat. 

ALTERNA BADRUM No 9    73   



LUSSO 
Nischdörr Lusso rak 90, med klart 

glas och dörrknopp, 3 749 kr. Se 

alla valmöjligheter på sidan 176.

Takduschset T-Bar B2, 4 499 kr. 

Handdukstork Calore, 4 899 kr, 

med elpatron Lusso, 1 849 kr.
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Nedan: Lusso skärmvägg finns i flera bredder, i 

klart, gråtonat (bilden) och frostat glas. Skärm-

väggarna kan kompletteras med en 350 mm bred 

svängdörr som finns i samma glastyper. Detta 

visas på nedan bild. Se alla valmöjligheter på 

sidorna 177–178.  

Höger: Lusso skärmvägg 80, i frostat glas, 

3 749 kr. Skärmväggarna levereras kompletta 

med duschvägg, väggprofil, väggstag och golv-

fäste. De olika alternativen finns på sidan 177.

Höger, undre bilden: Väggstaget till Lusso 

skärmvägg är kromat och kapbart med maxlängd 

om 1 200 mm.  
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Duschhörna Picto svängd 

80 x 80, i frostat glas, 6 899 kr. 

Se alla valmöjligheter på sidan 180. 
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PICTO DUSCHHÖRNA SVÄNGD

Den svängda duschhörnan finns i lika många storlekar som den  

raka och i samma glas. Alla duschväggar i Picto-serien har blank-

polerade väggprofiler i aluminium, justerbara för enkel installering. 

Dörrarna höjs 4,5 mm vid öppning för att klara ojämnheter och 

golvfall. Mer om den svängda duschhörnan finns på sidan 180.

PICTO NISCHDÖRR RAK OCH SVÄNGD  

Nischdörrarna levereras med en dörr, släplist och dörrknopp. 

Önskas nischprofil, finns det att beställa som tillval. Dörrarna finns 

i rak och svängd form, i fyra bredder, i klart, frostat eller gråtonat 

6 mm säkerhetsglas. Se sidan 181 för alla mått och övrig info.

PICTO DUSCHHÖRNA RAK

Picto duschhörnor finns som färdiga standardlösningar och leve-

reras då med två dörrar, väggprofiler, magnet- och släplist samt 

dörrknoppar. Duschhörnorna kan fås i en mängd olika storlekar, i 

klart, frostat eller gråtonat glas. Se alla storlekar och mått för den 

raka duschhörnan på sidan 180.

PICTO DUSCHHÖRNA SKRÄDDARSYDD

Du kan skapa en unik duschhörna genom att välja två enkeldörrar 

och en anpassad magnetlist. Välj till exempel olika bredder på res-

pektive dörr, eller olika form: en rak och en svängd kanske passar 

utmärkt i ditt badrum. På alternabadrum.se hittar du möjliga 

kombinationer.
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PICTO 
Höger: Duschhörna Picto 90 x 90, 

med rakt, gråtonat glas. Levereras 

komplett med två dörrar, väggprofiler 

och dörrknoppar samt magnet- och 

släplist. 6 899 kr. Se alla mått och 

övriga valmöjligheter på sidan 180. 

Nedan: Dörrknopparna till Picto-

serien är i förkromad mässig, i nätt 

design med bra grepp. Knopparna 

ingår som standard oavsett om du 

väljer en färdig paketlösning eller 

kombinerar enkeldörrar i egen, 

skräddarsydd design. Det finns även 

möjlighet att beställa andra knoppar 

och handtag som tillbehör. Se sidan 

152 för valmöjligheterna. 

Nedan, undre bilden: Vägg-

profilerna är justerbara ±10 mm, för 

en enklare installation, och tillverkade 

i blankpolerad aluminium. Dörrarna 

är platsbesparande eftersom de kan 

öppnas både inåt och utåt. 

 

Vänster: Nischprofil som 

passar alla Pictos dusch-

väggar. Profilen är ett valfritt 

tillbehör som används till Picto 

enkeldörr vid nischmontage. 

Justerbar 43–58 mm. 999 kr.

Se tillbehören på sidan 182.
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Nischdörr Picto 70, svängd i 

klart glas, 3 449 kr. Vändbar. Se 

alla valmöjligheter på sidan 181.

Duschset Terzo T3, 769 kr. 

Elhanddukstork Ray, välvd, 

2 999 kr.
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Ovan: Dörrarna har en svängradie på 180 grader, 

vilket ger gott om utrymme. Har du installerat U-

duschen på en plan vägg, kan dörrarna dessutom 

fällas helt in mot väggen när duschen inte används. 

Det gör denna dusch extremt platsbesparande. 

På sidan 184 kan du se alla installationsförslag.  

Stora bilden: U-duschen levereras komplett 

med väggprofiler, vänster- och högerdörr, släplist, 

handtag, skruv och plugg. Glaset är 6 mm härdat 

säkerhetsglas och profilerna borstad aluminium. 

9 999 kr. Alla mått finns på sidan 184.

På bilden syns också takdusch T-Bar B1, 4 499 kr, 

handdukstork Divario Square, 4 899 kr och 

elpatron Lusso Tech, 2 349 kr. Duschblandare 

beställs separat.  
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U-DUSCH
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DUSCHDESIGN
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SKRÄDDARSY DIN EGEN DUSCH

Vill du ha en dusch som är utformad helt efter ditt badrums mått, din smak 

och dina behov? 

Med Duschdesign skräddarsyr du din egen dusch. Berätta bara vilka mått 

du önskar, så tillverkar vi duschväggar och -dörrar precis som du vill ha 

dem. Bredd och höjd anpassas på millimetern. Välj bland ett stort utbud av 

grundmodeller, alla svenskproducerade, samt olika glastyper och beslag. 

Perfekt för dig som har ett badrum med snedtak, speciella vinklar eller 

synliga rördragningar. Eller helt enkelt bara vill välja fritt.

Alla glas är 8 mm härdat säkerhetsglas och det finns fyra varianter att välja 

bland: klart, gråtonat, frostat eller Timeless®. Med klart glas får du en 

känsla av ökad rymd, frostat ger insynsskydd och gråtonat ett intryck av 

värme och elegans. Väljer du det lyxiga Timeless®-glaset med sin tekniskt 

behandlade yta blir det betydligt mer lättstädat och du kan glömma ränder 

av kalkavlagringar, tvålrester och kondens.

På sidorna 186–189 finns grundmodellerna och på alternabadrum.se hittar 

du all info. 
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MÖJA DUSCHDÖRRAR

Med Möja kan du skapa en bred nischdusch eller duschhörna. 

Duschdörrarna finns i 800–2 000 mm bredd, i klart, rökfärgat, 

frostat eller Timeless®-glas. Välj mellan blanka eller matta kromade 

beslag. Mått, valmöjligheter och priser finns på sidan 187.

ÖCKERÖ SKÄRMVÄGG  

Denna fasta duschvägg kan du få i 400–1 200 mm bredd, i klart, 

frostat, rökfärgat och Timeless®-glas. Levereras med en vägg, två 

väggbeslag, ett golvbeslag och ett till två stabiliseringsstag. Se 

valmöjligheterna på sidan 189.

BLIDÖ DUSCHÖRNA

Finns i tre fasta mått: 800 x 800, 900 x 900 och 1 000 x 1 000 

mm. Höjden för samtliga är 1 980 mm. I modellen ingår: två 

dörrar, fyra eller sex gångjärn, två dörrknoppar samt magnetlist. 

På dörrbredder över 800 mm tillkommer ett väggslag. Se mått, 

valmöjligheter och priser på sidan 188.

MARSTRAND DUSCHHÖRNA

Rymlig duschhörna med sidoväggar. I Marstrand-modellen ingår: 

två sidoväggar (min 200 mm), två dörrar, fyra väggbeslag, två 

golvbeslag, fyra gångjärnsbeslag, två stabiliseringsstag och två 

magnetlister. Läs mer på sidan 189.
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DUSCHDESIGN 
Har ditt badrum snedtak, mått 

som inte är standard eller är rören 

utanpåliggande? Vill du ha en 

dusch mitt i rummet eller kanske 

bredvid ditt inbyggda badkar? 

Vi får måtten, förutsättningarna 

och önskemålen, så skapar vi en 

duschlösning för just dig!  
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ALTERNA | DUSCHKABIN

Alterna Express dusch-

kabin har 4 mm härdat 

klart glas, silverfärgade 

profiler i aluminium och 

kabinkar i akryl. Levere-

ras komplett med dusch-

panel och duschset. 

Duschkabinen finns i två 

olika utföranden, med 

och utan termostat-

blandare (Mora MMIX 

150 c/c). 

På bilden visas dusch-

kabinen med blandare, 

18 939 kr.

Mått och mer info finns 

på sidan 184. 
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