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Takduschset Bello B1, svart, 5 399 kr. Duschblandare beställs separat. 

Duschhörna Lusso Black svängd, 90 x 90, med handtag 2, 7 899 kr.
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BELLO B1 SVART 

TAKDUSCHSET  
Duschset bestående av takdusch, 

teleskopisk duschstång justerbar 

från 1 125 till 1 357 mm, handdusch 

med 1-strålsfunktion, 1 750 mm 

duschslang med anti-twist-funktion, 

samt justerbart väggfäste. Duschsil 

Ø 250 mm. Duschsetet monteras 

direkt på blandaren (utlopp uppåt) 

eller med medföljande anslutningsslang 

till underkopplad blandare. 5 399 kr 

[art nr 8320239]. 

BELLO B1 KROM

TAKDUSCHSET  
Duschset bestående av takdusch, 

teleskopisk duschstång justerbar 

från 1 125 till 1 357 mm, handdusch med 

1-strålsfunktion, 1 750 mm duschslang 

med anti-twist-funktion, samt justerbart 

väggfäste. Tunn duschsil Ø 250 mm i 

rostfritt stål. Duschsetet monteras direkt 

på blandaren (utlopp uppåt) eller med 

medföljande anslutningsslang till 

underkopplad blandare. 4 999 kr 

[art nr 8376982].
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T-BAR B2 TAKDUSCHSET  
Duschset bestående av takdusch som 

är justerbar i djupled med Ø 250 mm 

duschsil, duschstång, handdusch 

med 5-strålsfunktion och 1 750 mm 

duschslang med anti-twist-funktion. 

Totalhöjd: 1 122 mm. Duschsetet mon-

teras direkt på blandaren (utlopp uppåt) 

eller med medföljande anslutningsslang 

till underkopplad blandare. 4 499 kr 

[art nr 8320119].

T-BAR B1 TAKDUSCHSET  
Förkromat duschset bestående av tak-

dusch som är justerbar i djupled med 

Ø 250 mm duschsil, duschstång, hand-

dusch med 1-strålsfunktion och 1 750 mm 

duschslang med anti-twist-funktion. 

Totalhöjd: 1 122 mm. Duschsetet 

monteras direkt på blandaren (utlopp 

uppåt) eller med medföljande 

anslutningsslang till underkopplad 

blandare. 4 499 kr [art nr 8320120].

96    ALTERNA BADRUM No 9



SQUARE S1 

TAKDUSCHSET  
Duschset med takdusch

som är justerbar i höjd och 

djup, 200 x 200 mm duschsil, 

duschstång, handdusch med 

3-strålsfunktion och 1 750 mm 

duschslang med anti-twist-

funktion. Totalhöjd: 1 218 mm. 

Duschsetet monteras direkt 

på blandaren (utlopp uppåt) 

eller med medföljande anslut-

ningsslang till underkopplad 

blandare. 4 499 kr [art nr 

8320118].

LUSSO L2 

TAKDUSCHSET  
Förkromat duschset bestående av 

takdusch med Ø 254 mm duschsil, 

teleskopisk duschstång som är 

justerbar från 1 125 till 1 357 mm, 

handdusch med 1-strålsfunktion, 

1 500 mm duschslang samt 

justerbart väggfäste. Duschsetet 

monteras direkt på blandaren (ut-

lopp uppåt) eller med medföljande 

anslutningsslang till underkopplad 

blandare. 4 499 kr [art nr 8126235]. 

Lusso L2 finns även med flödes-

begränsad tak- och handdusch 

samt med kapbar duschstång, 

[art nr 8320174]. Mer info finns på 

nästa sida, där setet är med i en 

miljöbild. 

TERZO T2 

TAKDUSCHSET  
Förkromat duschset bestående av 

takdusch med Ø 200 mm duschsil, 

teleskopisk duschstång som är 

justerbar från 1 125 till 1 357 mm, 

handdusch med 1-strålsfunktion, 

1 500 mm duschslang samt 

justerbart väggfäste. Duschsetet 

monteras direkt på blandaren (ut-

lopp uppåt) eller med medföljande 

anslutningsslang till underkopplad 

blandare. Duschstången är kapbar. 

3 999 kr [art nr 8320175].

MED 
KAPBAR 
STÅNG
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MED 
KAPBAR 
STÅNG

LUSSO L2 TAKDUSCHSET  
Förkromat duschset bestående av 

takdusch med Ø 254 mm duschsil, 

teleskopisk duschstång justerbar från 

1 125 till 1 357 mm, handdusch med 

1-strålsfunktion, 1 500 mm duschslang 

samt justerbart väggfäste. Flödes-

begränsad (takdusch 12 l/min, hand-

dusch 9 l/min). Duschsetet monteras 

direkt på blandaren (utlopp uppåt) eller 

med medföljande anslutningsslang till 

underkopplad blandare. Kapbar dusch-

stång. 4 399 kr [art nr 8320174].

Duschblandare beställs separat.
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TERZO T2 DUSCHSET  
Förkromat duschset bestående av 

handdusch med 1-strålsfunktion, 

1 500 mm duschslang samt 

695 mm duschstång med glider 

och rund tvålkopp. Det övre vägg-

fästet är justerbart. Duschstång och 

duschslang i förkromad mässing, 

handdusch i förkromad plast. 

749 kr [art nr 8376761]. 

TERZO T2 VASKA 

DUSCHSET  
Förkromat duschset bestående 

av handdusch med 1-strålsfunktion, 

1 500 mm duschslang samt 

695 mm duschstång med glider 

och rund tvålkopp. Vaskafästet 

monteras på utanpåliggande rör 

utan att behöva göra ytterligare 

hål i väggen. Duschstång och 

duschslang i förkromad mässing, 

handdusch i förkromad plast. 

799 kr [art nr 8320260]. 

LUSSO L2 DUSCHSET  
Förkromat duschset bestående av 

handdusch med 1-strålsfunktion, 

1 500 mm duschslang samt 

680 mm duschstång med glider 

och rund tvålkopp. Duschstång i 

förkromad mässing, handdusch 

och duschslang i plast. 1 049 kr 

[art nr 8376762]. 
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BELLO B1 DUSCHSET    
Duschset i svartlackerad mässing 

bestående av handdusch med 

1-strålsfunktion, duschslang med 

anti-twist-funktion, 1 750 mm, samt 

duschstång med justerbart övre 

fäste. 1 549 kr [art nr 8320238].
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BELLO B2 DUSCHSET  
Förkromat duschset bestående av 

handdusch med 5-strålsfunktion, 

duschslang med anti-twist-funk-

tion, 1 750 mm, samt duschstång 

med glider och justerbart övre 

fäste. Duschstång och duschslang 

i förkromad mässing, handdusch 

i förkromad plast. 1 049 kr [art nr 

8320123]. 

BELLO S1 DUSCHSET  
Förkromat duschset bestående av 

handdusch med 5-strålsfunktion, 

duschslang med anti-twist-funktion,

1 750 mm, samt duschstång med 

glider och justerbart övre fäste. 

Duschstång och duschslang i 

förkromad mässing, handdusch i 

förkromad plast. 1 049 kr [art nr 

8320121]. 

BELLO B1 DUSCHSET    
Duschset i förkromad mässing 

bestående av handdusch med 

1-strålsfunktion, duschslang med 

anti-twist-funktion, 1 750 mm, 

samt duschstång med glider och 

justerbart övre fäste. 1 049 kr 

[art nr 8376981].
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TERZO T1 DUSCHSET  
Förkromat duschset bestående av 

handdusch med 1-strålsfunktion, 

1 500 mm duschslang samt 

695 mm duschstång med glider 

och rund tvålkopp. Det övre vägg-

fästet är justerbart. Duschstång och 

duschslang i förkromad mässing, 

handdusch i förkromad plast. 

699 kr [art nr 8376760]. 

TERZO T3 DUSCHSET  
Förkromat duschset bestående av 

handdusch med 3-strålsfunktion, 

1 500 mm duschslang samt 

695 mm duschstång med glider 

och tvålkopp. Det övre vägg-

fästet är justerbart. Duschstång och 

duschslang i förkromad mässing, 

handdusch i förkromad plast. 

769 kr [art nr 8320124]. 

TERZO L2 DUSCHSET  
Förkromat duschset bestående av 

handdusch med 1-strålsfunktion, 

flödesbegränsad (9 l/min), 

1 500 mm duschslang samt 

695 mm duschstång med glider 

och rund tvålkopp. Det övre vägg-

fästet är justerbart. Duschstång och 

duschslang i förkromad mässing, 

handdusch i förkromad plast. 

999 kr [art nr 8320176]. 
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SQUARE S1 DUSCHSET  
Förkromat duschset, bestående av 

handdusch med 3-strålsfunktion, 

duschslang med anti-twist-funktion, 

1 750 mm, samt duschstång med 

glider och justerbart övre vägg-

fäste. Handdusch i förkromad plast, 

duschslang i förkromad mässing. 

999 kr [art nr 8320122].

På bilden syns också badkars-

väggen Luxor. Badkarsblandare 

beställs separat.

PRIMEO DUSCHSET  
Förkromat duschset bestående av 

handdusch med 1-strålsfunktion 

och antikalkfunktion, 1 500 mm 

duschslang samt 675 mm dusch-

stång med glider och tvålkopp. 

Duschstång och handdusch i 

förkromad plast, duschslang i 

förkromad mässing. 549 kr 

[art nr 8376710]. 
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BELLO B1 

DUSCHHANDTAG  
Handdusch i förkromad mässing 

med en stråltyp. Anslutning 

duschslang: R15. 549 kr 

[art nr 8275262].

SQUARE S1 

DUSCHHANDTAG  
Handdusch i förkromad/ 

vit plast med tre stråltyper. 

Anslutning duschslang: 

R15. 539 kr [art nr 

8275299].

BELLO B2 

DUSCHHANDTAG  
Handdusch i förkromad plast med 

fem stråltyper. Det är enkelt att 

avlägsna kalk från plattan. 

Anslutning duschslang: R15. 

329 kr [art nr 8275300].

BELLO TAKDUSCHSIL  
Rostfri taksil, Ø 250 mm. Passar till de flesta takduschar på den 

svenska marknaden. 1 749 kr [art nr 8237310].

TERZO T3 

DUSCHHANDTAG  
Handdusch i förkromad/

grå plast med tre stråltyper. 

Anslutning duschslang: 

R15. 229 kr [art nr 

8275301].

HANDDUSCH-

HÅLLARE  
Handduschhållare för 

väggmontering. Justerbar 

vinkel. Passar slangar med 

konisk mutter. 94 kr 

[art nr 8195116].
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ALTERNA DUSCHSLANG FÖRKROMAD  
Universal duschslang i förkromad metall. Finns i tre längder. Passar 

de flesta duschset och takduschar på den svenska marknaden. 

1 500 mm, 209 kr [art nr 8194913].

1 750 mm, 249 kr [art nr 8194923].

2 000 mm, 269 kr [art nr 8194914].

ALTERNA DUSCHSLANG SILVER  
Universal duschslang i silverfärgad PVC. Finns i två längder. Passar 

de flesta duschset och takduschar på den svenska marknaden. 

1 500 mm, 159 kr [art nr 8194917].

1 750 mm, 199 kr [art nr 8194922].

ALTERNA DUSCHSLANG SVART  
Universal duschslang i svartlackerad mässing. Passar till Alterna 

Bello B1 duschset samt de flesta duschset på den svenska 

marknaden. 1 750 mm med anti-twist-funktion. 599 kr 

[art nr 242859].

ALTERNA DUSCHSLANG ANTI-TWIST  
Universal duschslang i förkromad metall. 1 750 mm med anti-twist-

funktion. Passar de flesta duschset och takduschar på den svenska 

marknaden. 269 kr [art nr 8376984].

ALTERNA DUSCHSLANG ANTI-TWIST    
Universal duschslang i silverfärgad PVC. 1 750 mm med anti-twist-

funktion. Passar de flesta duschset och takduschar på den svenska 

marknaden. 219 kr [art nr 8376983].
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