
SYMBOLFÖRKLARINGAR

ALTERNA BADRUM No 9    9

15 ÅRS GARANTI
15 års fabriksgaranti. Förbruk-

ningsdelar omfattas inte av 

garantin. För mer info hänvisas till 

alternabadrum.se.

10 MM SÄKERHETSGLAS
Luxor duschväggar och nisch- 

dörrar finns i 10 mm härdat 

säkerhetsglas. 

8 MM SÄKERHETSGLAS
Luxor- och Aria-serierna samt 

Duschdesign har 8 mm härdat 

säkerhetsglas. 

6 MM SÄKERHETSGLAS
Capo-, Lusso- och Picto-serierna 

samt U-duschen finns med 6 mm 

härdat säkerhetsglas. 

GLASVAL
En duschväggsserie med denna 

symbol kan väljas i flera glastyper. 

Den kan finnas med klart, grå-

tonat, frostat eller halvfrostat glas.   

MÅTTANPASSNING
Måttanpassade grundmodeller för 

skräddarsydda duschväggar efter 

dina egna önskemål, utan extra 

kostnad. Erbjudandet gäller bredd 

och höjd inom angivna grundmått. 

På alternabadrum.se finns mer info.

HANDTAGSVAL
Markerar att det finns valmöjlig- 

heter för handtag inom möbel- 

och duschväggsserier.  

TIMELESS®

Timeless®-glaset har en teknisk 

behandling som gör att tvål, 

vatten och kalk inte lämnar några 

spår. Glaset håller sig rent längre. 

Timeless® finns i Luxor-serien 

samt Duschdesign.  

BESLAGSVAL
Markerar att det finns valmöjlig-

heter för gångjärnsbeslag för 

duschväggsserier.  

ALTERNABADRUM.SE
Mer info och/eller fler produkter 

i samma serie hittar du på

alternabadrum.se.  

FÄRDIGMONTERAD
Möblerna levereras färdig-

monterade. Vändbara dörrar är 

vänstermonterade som standard. 

Alla lådor och dörrar är mjuk-

stängande.  

EASY CLEAN
Med Easy Clean-behandlade 

produkter blir det mer lättstädat, 

eftersom glaset, porslinet och 

bottenventilerna håller sig rena 

längre.  
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MÖBLER
SID 12–45
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LUXOR

Med raka linjer, infällda, dolda grepp och tunna, stilrena tvättställ ger Luxor ett tidlöst och exklusivt intryck. I serien ingår kommod, högskåp 

och mellanskåp, i högblank vit, matt vit, matt ljusgrå och matt svart. Tvättstället finns i porslin eller mineralkomposit. Sidorna 14–17.

GABRIELLA

En lekfull mix av klassiska dörrspeglar och ett tidlöst uttryck. 

Under- och högskåpen är tillverkade i en fukttrög MDF som gör 

dem tåliga mot fukt. Serien finns i matt vit och matt ljusgrå, med 

tvättställ i porslin eller mineralkomposit. Sidorna 18–21.

ISELLA 

Rena, raka linjer och tunt tvättställ i antingen porslin eller mineral-

komposit ger den här serien en enkel, jordnära och ungdomlig stil. 

I serien ingår underskåp och högskåp. Finns i högblank vit, matt 

ljusgrå och sand. Sidorna 22–25. 

MÖBLER

Badrumsmöblerna betyder mycket för stilen i badrummet. Men tänk igenom funktionen också. Många saker ska förvaras i 

badrummet och vara lätta att överblicka i lådor och skåp. Att plocka fram och ställa undan måste vara enkelt. Våra designer 

är väl införstådda med badrumslivets realiteter och skickliga på att kombinera funktion och form. Alla våra möbelserier finns 

därför i många olika mått och färger för att passa många hem. Lådor och dörrar är dessutom mjukstängande, och i många 

kommoder ingår flyttbara eller inbyggda lådinsatser. De flesta av våra serier beställs handtagslösa och handtag väljs separat 

– för ytterligare flexibilitet. Att möblerna är vägghängda är lika praktiskt som snyggt. Alla levereras färdigmonterade.

På detta uppslag får du en praktisk överblick över våra möbelserier. Låt dig inspireras på följande sidor. Sist i katalogen finns 

fördjupad information om alla delar tillsammans med mått, art nr och priser. Ritningar hittar du på alternabadrum.se.
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ISABELLA 

Kompakt paket som innehåller underskåp med vänsterhängd dörr 

och skönt format porslinstvättställ. För det mindre badrummet 

kombinerar Isabella det mjuka med det strikta. Rundningen av 

tvättstället är ett smart svar på en utrymmesutmaning. Sidan 32.

ELLA

Ella tar för sig i badrummet. Med raka linjer, breda kromade 

handtag och tunt tvättställ i porslin eller mineralkomposit, har Ella 

ett avskalat uttryck. Underskåp i olika bredder och djup samt 

högskåp ingår i serien. Alla för väggmontage. Finns i högblank vit 

och matt ljusgrå. Sidorna 26–28.

BASIC KOMPAKTLAMINAT OCH BASIC 

Namnet talar för sig själv, men det är inget fusk med material, 

form och funktion för det, bara just basic. Sidorna 34–37.

BELLA

Mindre utrymmeskrävande än så här blir det inte, i alla fall inte 

med både elegant form och smart funktion. Komplett möbelpaket 

med marknadens grundaste underskåp, vändbart porslinstvätt-

ställ och planspegel. Finns i högblank vit. Sidan 33.

EVERY DAY 

Med rundade hörn, mjukstängande lådor och gediget porslins- 

tvättställ, utstrålar Every Day en mjukhet som balanseras snyggt 

av de kraftfulla handtagen. 2Day högskåp matchar med sin 

rundade design och sina dolda grepp. Finns i matt vit, högblank 

vit och högblank grå. Sidorna 29–31.

ARIELLA 

Spegelskåp i flera bredder och i olika utföranden. I serien ingår 

Ariella, Ariella X och Ariella Bas. Alla med mjukstängande dörrar, 

flyttbara glashyllor och eluttag. Ariella passar till Alternas möbel-

serier. Sidorna 40–41.



Underskåp Luxor 60, matt svart, med tvättställ i mineralkomposit, 8 499 kr. Alla mått finns på sidan 154. Blandare, bottenventil och 

vattenlås beställs separat. På bilden syns även spegelskåp Ariella X60, matt svart, belysningsramp Stella samt handdukstork Divario 

med elpatron Lusso Tech.   
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LUXOR



Alterna Lusso
Vänster: Högskåp Luxor, matt ljusgrå. 

Med två vändbara dörrar och fyra flyttbara 

glashyllor. 9 699 kr. Se sidan 155 för alla 

valmöjligheter.   

Nedan, vänster: I alla Luxor underskåp 

ingår en praktisk och flyttbar lådinredning, 

Bas. Ytterligare inredningar kan köpas 

till, liksom lådmattor. Se sidan154 och 

alternabadrum.se. 

Nedan: Ariella spegelskåp 120, hög-

blank vit, 4 999 kr. Luxor underskåp 120, 

högblank vit, och tvättställ i porslin med två 

bassänger, 15 999 kr. Blandare, botten-

ventil och vattenlås beställs separat. 

Skärmväggen på bilden är Lusso Chess. 

Luxor finns även i en kompakt, grundare 

modell. För alla mått, priser och art nr, se 

sidorna 154–155. 
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LUXOR 
Underskåp Luxor 60 kompakt, matt vit, med tvättställ i mineralkomposit, 

8 599 kr. Blandare, bottenventil och vattenlås beställs separat. Mellan-

skåp Luxor, matt vit, 6 799 kr. Alla valmöjligheter, art nr och priser finns 

på sidorna 154–155. Spegel Gamma, 1 299 kr, med belysningsramp 

Stella, svart, 699 kr. Handdukstork Divario Square, 5 099 kr, med 

elpatron Lusso Tech, 2 349 kr.   
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ALTERNA LÅDINREDNING BAS 

I alla Luxor underskåp ingår en Bas lådinsats. Den finns att 

beställa separat, liksom två större modeller: Medium och Plus. 

Även lådmattor finns som passar de olika Luxor-underskåpen. 

På bilden visas lådinredning Bas, Medium och Plus. Se sidan 154 

och alternabadrum.se för mer info. Dessutom ingår eluttag som 

standard i nedre lådan på alla Luxor-underskåp.

TVÄTTSTÄLL TILL LUXOR UNDERSKÅP 120

Tvättstället till det bredaste underskåpet i serien, Luxor 120, har 

två bassänger med en bred, praktisk avställningsyta emellan. 

Det finns i klassiskt porslin, tunt och stilrent designat. Blandare, 

bottenventiler och vattenlås beställs separat. Till övriga storlekar 

i Luxor-serien kan du välja mellan tvättställ i porslin och slitstark 

mineralkomposit. Se sidan 154. 

DOLDA GREPP 
Alla lådor och dörrar i Luxor är mjuk-

stängande med dolda och infällda grepp.  

HÖGSKÅP MED VÄNDBARA 

DÖRRAR 
Högskåpet har två mjukstängande dörrar 

som kan hängas till höger eller vänster. 

Skåpet levereras med vänsterhängd dörr 

som standard, men det är enkelt att byta 

hängning. Alla möbler i serien levereras 

färdigmonterade.  

GLASHYLLOR I SKÅPEN 
Högskåpet liksom mellanskåpet i Luxor- 

serien har flyttbara hyllplan i glas: fyra i 

högskåpet och två i mellanskåpet. Både 

snyggt och praktiskt.
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GABRIELLA



Stora bilden: Underskåp Gabriella 120 

med fyra lådor och tvättställ i porslin med 

dubbla bassänger, 14 499 kr. Handtag, 

blandare, bottenventil och vattenlås 

beställs separat. Spegelskåp Ariella 120, 

4 999 kr. Se sidorna 156 och 162 för mer 

info.  

Nedan, övre bilden: Tvättstället med två 

bassänger har en bred avställningsyta i 

mitten. Det är tillverkat i porslin. Mot 

väggen har alla tvättställ en praktisk 

upphöjd kant. 

Nedan, undre bilden: Översta lådan 

i alla Gabriella underskåp har en fast 

inredning som håller ordning på dina små-

saker. Till alla lådor ingår även lådmattor.

I serien ingår underskåp i bredderna 

500, 600, 900 och 1 200 mm samt ett 

högskåp. Alla för väggmontage. Se sidan 

156 för samtliga delar.
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GABRIELLA
Ovan, vänster: Porslinstvättstället till 

underskåpen är tunt med mjukt formad 

kant. Handtag, blandare, bottenventil 

och vattenlås beställs separat.

Ovan: I serien ingår även ett högskåp 

med två dörrar och en låda. Dörrarna 

kan monteras till vänster eller höger. 

Samtliga lådor och dörrar i Gabriella- 

serien är mjukstängande. Spegeln på 

bilden heter Bliss.    

Vänster: Gabriella underskåp 90, i 

matt ljusgrå, med svarta handtag och 

tvättställ i mineralkomposit. Till serien 

kan du välja mellan flera olika handtag. 

Alla möbler levereras handtagslösa för 

största flexibilitet. Se alla handtag för 

möbelserierna på sidorna 150–151.

Höger: Till Gabriella- 

möblerna kan du bland 

annat välja handtag i 

svart läder. Ett skönt 

och annorlunda grepp.
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Underskåp med tvättställ i mineralkomposit Gabriella 90, matt ljusgrå, 

8 299 kr. Handtag C4, svart, 159 kr/st. Underbelysning Day 75, 1 899 kr. 

Blandare, bottenventil och vattenlås beställs separat. Spegelskåp Ariella 90, 

matt ljusgrå, 4 199 kr. Belysningsramp Stella, svart, 1 199 kr. Krokrad Knox, 

svart, 599 kr. 
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Underskåp Isella 60, högblank vit, med tvättställ i mineralkomposit, 5 499 kr. Handtag C1, 60, 1-pack, 229 kr. Alla valmöjligheter för 

Isella finns på sidan 157. Spegelskåp Ariella 60, högblank vit, 3 399 kr. På bilden syns även WC-skålen Opus samt handdukstorken 

Caldo med elpatronen Lusso Tech. Blandare, bottenventil och vattenlås beställs separat.   

ISELLA
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Vänster: Isella 60 underskåp, i sand, 

med tvättställ i mineralkomposit och 

handtag C1. Underskåpen i Isella 

finns i flera bredder mellan 500 och 

1 200 mm, varav två även finns som 

grundare, kompakta modeller. Alla har 

två mjukstängande lådor. Handtag, 

blandare, bottenventil och vattenlås 

beställs separat. Hela Isella-serien ser 

du på sidan 157. 

Nedan, övre bilden: Stilren hand-

dukshängare som passar Isellas av-

skalade design. Knox enkelkrok i krom, 

189 kr. För borrmontage. Kroken finns 

även för limmontage. Se fler tillbehör 

på sidorna 144–148.

Nedan, undre bilden: Praktisk, fast 

lådinredning med många fack ingår i 

översta lådan i alla Isella underskåp. 

Inredningen ger både en bra överblick 

och håller alla småsaker på plats. 
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ARIELLA SPEGELSKÅP I 

MATCHANDE BREDDER

Spegelskåpet Ariella finns i matchande 

bredder till underskåpen i Isella-serien 

och i samma färger. Alla spegelskåp har 

dubbelsidiga spegeldörrar, flyttbara 

glashyllor och eluttag. Mått, priser och 

art nr finns på sidan 162.

På bilden syns Ariella 60 i sand, med 

Stella belysningsramp i krom. 

TVÄTTSTÄLL I KLASSISKT 

PORSLIN ELLER MINERAL-

KOMPOSIT
Tvättställen är tunna i Isella-serien, med 

generösa avställningsytor och upphöjd 

bakkant. Till det bredaste underskåpet 

– Isella 120 – finns tvättstället endast i 

porslin, med två bassänger. Till övriga 

bredder finns båda materialen att välja 

mellan. Porslinstvättstället har mjukt 

formad kant, medan mineralkomposit-

kanten är rak. Blandare, bottenventil och 

vattenlås beställs separat.

HANDTAG C1 

Till Alternamöblerna finns många olika 

handtag framtagna. C1 är tunt och 

diskret.

HANDTAG C2 
Det högre och något grövre handtaget 

heter C2. Möblerna beställs utan hand-

tag. Se sidorna 150–151 för alla handtag.  

HÖGSKÅP 

Högskåpet har två djupa lådor och två 

flyttbara hyllplan bakom dörren. Dörren 

levereras vänstermonterad, men kan lätt 

vändas för högermontage. Isella-serien

levereras färdigmonterad utan handtag. 

På bilden visas C2-handtaget. Se 

alla handtag på sidorna 150–151.
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ISELLA
Underskåp Isella 90, matt ljusgrå, med tvättställ i mineralkomposit, 6 799 kr. 

Handtag C1, 90, 1-pack, 269 kr. Blandare, bottenventil och vattenlås beställs 

separat. Spegelskåp Ariella 90, matt ljusgrå, 4 199 kr. Enkelkrok Knox, 

189 kr. Läs mer på sidorna 145, 157 och 162 .  

ALTERNA BADRUM No 9    25   



ELLA
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Ovan: Alla Ella underskåp har en 

rymlig, mjukstängande låda. Här syns 

den grunda modellen, Ella Kompakt 

50, i högblank vit med tvättställ i pors-

lin. Handtag, blandare, bottenventil och 

vattenlås beställs separat. På bilden 

finns även Ariella 45 spegelskåp och 

Rod 151, en vertikal elhanddukstork. 

Stora bilden: Ella underskåp 60 med 

tvättställ i mineralkomposit. Underskåp 

och högskåp i matt ljusgrå. Handtag, 

blandare, bottenventil och vattenlås 

beställs separat. Spegelskåp Ariella 

Bas 60. 

Läs mer om Ella-serien på sidan 158. 
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ELLA
Ovan, vänster: Kompakt underskåp, i hög-

blank vit färg, med rymlig låda och tvättställ i 

porslin. Ella Kompakt 50, 4 199 kr. Handtag 

C3, 400 mm, 99 kr. Blandare, bottenventil 

och vattenlås beställs separat.      

Ovan: Högskåp med två rymliga lådor och 

två hyllplan. Dörren är vändbar och kan 

monteras till höger eller vänster. Ella högskåp, 

matt ljusgrå, 4 899 kr. Handtag C3, 3-pack, 

269 kr.

Vänster: Djupa och rymliga lådor – även i de 

kompakta underskåpen. Alla lådor och dörrar 

i serien är mjukstängande.

Läs mer om Ella på sidan 158. 

 



Underskåp med tvättställ i porslin Every Day 80, högblank vit, 8 499 kr. Hög-

skåp 2Day 40, högblank vit, 5 999 kr. Se sidan 159 för de olika valmöjligheterna, 

med mått, priser och art nr. Blandare, bottenventil och vattenlås beställs separat. 

Spegel Day 850, med LED-belysning, 4 299 kr.
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EVERY DAY
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EVERY DAY 
Underskåp Every Day 45, matt vit, med tvättställ i porslin, 4 999 kr. 

Se alla valmöjligheter för Every Day på sidan 159. Blandare, bottenventil 

och vattenlås beställs separat.
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MYCKET FÖRVARING 

Underskåpen finns i fyra varianter: 450, 600, 800 och 1 000 mm 

breda. De tre bredare underskåpen har rymliga mjukstängande 

lådor med stor och praktisk plats för många badrumsprylar. 

Kraftfulla, kromade handtag ingår. Det lilla skåpet har en 

högerhängd dörr. 

ROBUST TVÄTTSTÄLL

Tvättställen till Every Day-underskåpen är i blankt, klassiskt pors-

lin. Rundade och rejäla med breda avställningsytor och kromat 

bräddavlopp. Bottenventil, vattenlås och blandare beställs 

separat. 

PERFEKT FÖR DET LILLA 

BADRUMMET 
Det minsta underskåpspaketet i Every 

Day-serien har högerhängd dörr med 

kromat handtag, en flyttbar hylla och 

samma robust designade tvättställ som 

de bredare modellerna.    

VÄNDBART HÖGSKÅP

Högskåpet 2Day finns i två bredder, 300 

och 400 mm, och i samma färger som 

Every Day: matt vit, högblank vit och 

högblank grå. Skåpet är vändbart med 

två mjukstängande dörrar, fyra flyttbara 

glashyllor och ett fast hyllplan. Se alla 

mått, priser och art nr på sidan 159.

DOLT GREPP 
2Day saknar handtag. De döljer sig i 

stället i en smart infällning bakom och 

mellan övre och undre dörren. Eftersom 

skåpet är vändbart, väljer du om dörrarna 

ska öppnas åt höger eller vänster.   



Paket med underskåp och 

tvättställ Isabella 45, högblank 

grå, 3 499 kr. Blandare, botten- 

ventil och vattenlås beställs 

separat. Planspegel Isabella, 

799 kr. Se sidan 159 för de 

olika valmöjligheterna, med 

mått, priser och art nr.   
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ISABELLA



Möbelpaket Bella, 

3 599 kr. Paketet 

innehåller underskåp, 

vändbart tvättställ i 

porslin och spegel. 

Blandare, botten-

ventil och vattenlås 

beställs separat. 

För alla mått och mer 

info, se sidan160.   
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BELLA



Spegelskåp Basic Kom-

paktlaminat med eluttag 

och belysningsramp, 

10 439 kr. Underskåp 

Basic Kompaktlaminat, 

5 729 kr. Tvättställ Basic 

i porslin, 999 kr. Blandare, 

bottenventil och vattenlås 

beställs separat. På bilden 

syns också högskåp 

Basic, 4 199 kr. Se sidorna 

160–161 för mer info.

Handtag ingår.  
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BASIC
KOMPAKTLAMINAT



Vänster: Spegelskåp Basic Kompakt-

laminat, med eluttag och ljusramp med två 

LED-lampor, 10 439 kr.  

Vänster, nedan: Spegelskåpet är 600 

mm brett, har två flyttbara glashyllor och 

mjukstängande dörrar med speglar på 

bägge sidor. Skåpet finns med och utan 

eluttag, IP44. Till skåpet med eluttag finns 

även möjlighet att välja till en belysnings-

ramp, med två eller fyra LED-lampor, som 

ger ett bra ljus framför spegeln. 

Läs mer om Basic Kompaktlaminat på 

sidan 160.

Nedan: Knox enkelkrok i krom, 189 kr. 

Se sidorna 144–148 för fler tillbehör.
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Spegelskåp Basic med eluttag, 3 059 kr, och belysningsramp 

Basic, 1 579 kr. Underskåp Basic, 1 789 kr. Tvättställ Basic, 

porslin, 999 kr. Högskåp Basic, 4 199 kr. Handtag ingår. Se 

sidan 161 för mer info. Blandare, bottenventil och vattenlås och 

beställs separat.  
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SPEGELSKÅP BASIC MED TILLHÖRANDE 

BELYSNINGSRAMP

Spegelskåpet är 600 mm brett, har två flyttbara glashyllor och 

eluttag, IP44. Dörrarna är mjukstängande med speglar även på 

insidan, 3 059 kr. Som tillbehör till skåpet finns en belysningsramp 

framtagen, med två LED-lampor, 1 579 kr. Se alla mått på sidan 

161. 

PLANSPEGEL BASIC

Väggspegel som kan monteras liggande eller stående. Fästen 

beställs separat. Finns i sex rektangulära storlekar och en kva-

dratisk, från 510 x 390 till 900 x 800 mm. Se alla mått, priser och 

art nr för Basic planspegel på sidan 161. På bilden är spegeln 

monterad med Alterna Knox spegelhållare. 

KLASSISKT TVÄTTSTÄLL 

Basic porslinstvättställ monteras på Basic/Basic Kompaktlaminat 

underskåp eller med väggkonsoler. Tvättstället har goda avställ-

ningsytor med en form som gör att vattnet rinner av. Med upp-

höjda kanter och bräddavlopp. 570 mm brett, 999 kr. Blandare, 

vattenlås och bottenventil beställs separat, liksom eventuella 

konsoler.  

VÄNDBART HÖGSKÅP

Högskåpet i Basic-serien har två dörrar, två flyttbara hyllplan 

och en öppen hylla i mitten. Skåpet är vändbart – du väljer om 

dörrarna ska öppnas åt höger eller vänster. För väggmontage. 

Levereras färdigmonterat. Handtag ingår. Se alla mått på sidan 

161.
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HANDTAG TILL MÖBLER:

1. C4 
Förkromat handtag.

2. C4 
Svart handtag.

3. C6 
Svart handtag i läder.

4. C2 

Förkromat handtag.

5. C1 
Förkromat handtag.

2.

1.

9.

HANDTAG OCH KNOPPAR

TILL DUSCHAR:

6. HANDTAG 1 KROM

Val till Lusso och Picto duschväggsserier.

7. HANDTAG 2 SVART

Val till Lusso Black och Lusso Chess dusch-

väggsserier. Detta handtag finns även i krom.

8. DÖRRKNOPP SVART

Val till Lusso Black och Lusso Chess dusch-

väggsserier. Monteras med glaset emellan 

och visas här i separata delar. 

9. DÖRRKNOPP ROSTFRITT STÅL

Val till Lusso och Picto duschväggsserier. 

Monteras med glaset emellan och visas här 

i separata delar.  

HANDTAGSVAL

Handtagsvalet är viktigt. Det för-

ändrar hela uttrycket för möbeln 

eller duschväggen. Nästan alla våra 

möbelserier beställs handtagslösa 

för att du ska kunna välja egna 

beslag eller något av de handtag vi 

designat. För duschväggarna ingår 

valt handtag eller knopp – du måste 

bara bestämma vilket!

Här ser du ett urval. En presentation 

av alla handtag för möblerna finns 

på sidan 150. För duschväggarna 

hittar du dem på sidan 152.  
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6.

5.

4.

3.

8.
7.
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Spegelskåp Ariella 90, matt ljusgrå, 4 199 kr. Se sidan 

162 för de olika valmöjligheterna, med mått, priser 

och art nr. Belysningsramp Stella, krom, 1 199 kr. 

På bilden syns även underskåp Luxor 90, matt ljusgrå, 

med tvättställ i porslin. 

ARIELLA
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Ovan, övre bilden: Ariella X60, i matt svart, 3 499 kr. 

Belysningsramp Stella, svart, 699 kr. Ariella X är särskilt 

framtaget för att optimera utrymmet i spegelskåpet. 

Flexibiliteten gör det möjligt att förvara både höga och 

låga saker. Skåpet har mjukstängande dörrar med 

speglar på bägge sidor.

Ovan, undre bilden: Alla spegelskåp i Ariella-serien 

har inbyggda eluttag. Här visas eluttaget i Ariella X som 

sitter i överkant. På övriga spegelskåp sitter eluttaget 

i nederkant. Se nedre bilden till höger. Dubbelsidiga 

spegeldörrar har Ariella- och Ariella X-skåpen, medan 

Ariella Bas har speglar endast på utsidan. 

Höger, övre bilden: Spegelskåp Ariella 90, matt 

ljusgrå, 4 199 kr. Belysningsramp Stella 60, svart, 

1 199 kr.

Höger, mellanbilden: Spegelskåp Ariella 60, sand, 

3 399 kr. Det sandfärgade skåpet passar till Isella-

serien. På skåpet sitter Stella belysningsramp i krom 

monterad, 699 kr.  

Alla varianter av Ariella spegelskåp finns på sidan 162. 

Stella belysningsramp läser du mer om på sidan 165.
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DAY MED SIDOBELYSNING 

Spegel med LED-sidobelysning och matt svart ram. Färgtempe-

ratur: 4 000 K. Finns i fyra storlekar med bredder från 450 mm 

till 1 050 mm. Pris från 5 899 kr. Se alla mått, priser och art nr på 

sidan 164.

LEO 

Spegel med infälld LED-belysning och dold strömbrytare. 5 mm 

spegeltjocklek. Färgtemperatur: 6 000 K. På bilden syns Leo 80 

(B 800 x H 700 mm). Spegeln finns i ytterligare tre storlekar, med 

bredder från 450 till 1 000 mm. Pris från 2 299 kr. Se sidan 164.

DAY 

Spegel med inbyggd LED-slinga och ram i aluminium. Färgtem-

peratur: 4 000 K. Finns i fem olika storlekar – en kvadratisk och 

fyra rektangulära. Pris från 2 999 kr. På bilden syns Day 60 med 

måtten B 600 x H 700 mm. Se mått, priser och art nr för alla 

storlekar på sidan 164.

BLISS

Rund spegel som passar i såväl moderna som klassiska badrum. 

Med infälld LED-belysning och touchknapp. Färgtemperatur: 

4 000 eller 6 000 K. Finns i två storlekar: Ø 600 och Ø 800 mm. 

Den största storleken är utrustad med avimningsfunktion. Pris från 

4 499 kr. Se sidan 164 för mer info.
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MILANO 

Planspegel med finslipade raka kanter och hörn. Vändbar. På 

bilden syns den minsta storleken, B 500 x H 800 mm. Spegeln 

finns i ytterligare tre storlekar. Pris från 899 kr. Se sidan 164 för 

alla mått, priser och art nr.

SPEGELHÅLLARE KNOX

Knox spegelhållare finns i mattsvart, borstat och polerat stål och 

ingår i en badrumsserie med tillbehör. Serien finns för både borr- 

och limmontage. Knox spegelhållare, svart, 499 kr. Spegeln på 

bilden är Basic, se sidan 161. Alla delar i Knox-serien finns på 

sidorna 144–146. 

PEARL

Spegel med rundade hörn, infälld LED-belysning, beröringsfri 

strömbrytare och avimningsfunktion. Integrerad smink- och rak-

spegel med LED-ljus i två färgtemperaturer (3 000/6 000 K) och 

tre gångers förstoring. Finns i storleken B 600 x H 800 mm, 

4 399 kr. För art nr och mer info, se sidan 164.

GAMMA

Planspegel med svart aluminiumram och raka kanter. 5 mm 

spegeltjocklek. Finns i tre storlekar. Kan monteras liggande och 

stående. Pris från 1 299 kr. Se sidan 164 för alla mått, priser och 

art nr. Belysningsramp beställs separat. 
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DAY SPEGELSKÅPSBELYSNING 

LED-universalbelysning för montage ovanpå spegelskåp. För-

kromad. Färgtemperatur: 4 000 K. Finns i tre olika storlekar.

På bilden syns den minsta som är 325 mm bred, 1 299 kr. 

Se sidan 165 för övriga storlekar, alla mått, priser och art nr.

STELLA

LED-belysningsramp som monteras direkt på vägg, spegel eller 

spegelskåp. Färgtemperatur: 4 000 K. IP44. Finns i två bredder, 

300 och 600 mm, i svart och krom. På bilden syns Stella 600, 

svart, 1 199 kr. Se alla mått, priser och art nr på sidan 165. 

Spegeln på bilden heter Gamma, se sidan 164. 

Belysningsramp Stella 300, krom, 699 kr. Se 

sidan 165 för de olika varianterna av Stella.   
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