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Bruseløsninger uden profiler

 brusevægselementer er uden profiler og forsynede med flotte 

beslag i kromoptik, som får brusebadene til at virke elegante. Monteringen er egentlig 

enkel, for der er kun to elementer: en sidedel og en drejedel. Disse elementer kan 

kombineres forskelligt, kan monteres på begge sider, og grebene kan fastgøres til højre 

eller venstre. Der findes fire standardmål, men der kan også fremstilles specialmål.

Med  kan den optimale bruseløsning i næsten ethvert badeværelse 

føres ud i livet. Du kan frit vælge, om du foretrækker en hjørneløsning eller en 

hjørneindstigning. Selv i en niche på kun ca. 75 cm kan der med  

uden problemer monteres en nichedør. 

God fornøjelse med at forny dit badeværelse.

5 års  
produktgaranti

HÅNDVÆRKERSERVICE

VI TILBYDER: 
•	 Elektrikerarbejde
•	 Murerarbejde
•	 Malerarbejde
•	 Tømrerarbejde
•	 VVS-	og	sanitetsmontage
•	 Udendørsmontage

Det	er	en	betingelse,	
at	arbejdet	udføres	
med	materialer	købt	i	

	

Skal	du	have	lavet	om	derhjemme	men	mangler	tiden	eller	lysten	til	selv	at	gøre	
det,	så	er	 	Håndværkerservice	måske	noget	for	dig?	Vi	kan	nemlig	
tilbyde	dig	en	installations-	og	monteringsløsning	i	forbindelse	med	mange	af	
de	produkter,	du	køber	hos	os.	

DINE FORDELE: 
•			Vi	formidler	kontakten	til	kvalificerede	håndværkere
•			Du	kender	den	færdige	pris	for	opgaven
•			Arbejdet	bliver	udført	fagligt	korrekt	
•			Vi	står	inde	for	kvaliteten	af	arbejdet

Nichedør S. 5Hjørneindstigning S. 3 Hjørneløsning S. 4
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Kombination: 1 drejedel + 1 drejedel
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Drejedel

Sammensætning for hjørneindstigning (beslag i kromoptik)

Elementmål 725 mm 775 mm 875 mm 975 mm Specialmål

725 mm C21+C21 C21+C22 C21+C23 C21+C24 C21+CD

775 mm C22+C21 C22+C22 C22+C23 C22+C24 C22+CD

875 mm C23+C21 C23+C22 C23+C23 C23+C24 C23+CD

975 mm C24+C21 C24+C22 C24+C23 C24+C24 C24+CD

Specialmål CD+C21 CD+C22 CD+C23 CD+C24 CD+CD

Ved hjælp af to drejedele får du en 

praktisk bruseafskærmning, så du 

nemt og bekvemt kan træde ind i 

brusebadet. De forskellige størrelser 

kan kombineres med hinanden. 

Elementerne monteres direkte  

på gulvet. Ekskl. bundkar.

Monteringsanvisninger: se side 6

Hjørneindstigning

Artikelbetegnelser 

Mål Drejedel

725 mm C21

775 mm C22

875 mm C23

975 mm C24

Specialmål CD

Standardhøjde 2.000 mm
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En drejedel kombineret med en 

fast sidedel sørger for den perfekte 

løsning til også små hjørner i 

badeværelset. Systemelementerne 

kan lukkes op til højre eller venstre. 

Herigennem er det muligt at få 

adgang til brusebadet fra venstre 

eller højre side. De forskellige 

størrelser kan kombineres med 

hinanden. Elementerne monteres 

direkte på gulvet. Ekskl. bundkar.

Monteringsanvisninger: se side 6

Hjørneløsning

==

Sammensætning for hjørneløsning (beslag i kromoptik)

Elementmål 725 mm 775 mm 875 mm 975 mm Specialmål

725 mm C21+C25 C21+C26 C21+C27 C21+C28 C21+CS

775 mm C22+C25 C22+C26 C22+C27 C22+C28 C22+CS

875 mm C23+C25 C23+C26 C23+C27 C23+C28 C23+CS

975 mm C24+C25 C24+C26 C24+C27 C24+C28 C24+CS

Specialmål CD+C25 CD+C26 CD+C27 CD+C28 CD+CS

Kombination: 1 drejedel + 1 sidedel med  

vinkelfastgørelse og stabiliseringsstang
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Artikelbetegnelser 

Mål Drejedel Sidedel

725 mm C21 C25

775 mm C22 C26

875 mm C23 C27

975 mm C24 C28

Specialmål CD CS

Standardhøjde 2.000 mm
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Hjørneløsning

I mange badeværelser er der kun en 

lille niche til rådighed til montering 

af en brusevæg. Også her tilbyder 

 en løsning. 

Systemelementerne kan lukkes op til 

venstre eller højre. Herigennem er 

det muligt at få adgang til brusebadet 

fra venstre eller højre side. Med en 

drejedel kan du udnytte små nicher 

i badeværelset på en bredde fra 

510 mm og montere en praktisk 

brusevæg. Ekskl. bundkar.

Nichedør

=

Sammensætning for nichedør (beslag i kromoptik)

Elementmål 725+9 mm 775+9 mm 875+9 mm 975+9 mm Specialmål

C21+C29 C22+C29 C23+C29 C24+C29 CD+C29

Kombination: 1 drejedel + 1 anslagsprofil
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Artikelbetegnelser 

Mål Drejedel Mål Anslagsprofil

725 mm C21 9 mm C29

775 mm C22 9 mm C29

875 mm C23 9 mm C29

975 mm C24 9 mm C29

Specialmål CD

Standardhøjde 2.000 mm
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* Brusevægge uden profiler skal betragtes som en afskærmning mod vandsprøjt, der ikke er absolut tætte. Til 
gengæld står de for uovertruffen elegance, eksklusivitet og nem rengøring. Svinghængsler er produktionsteknisk ikke 
så tætte som drejesøjleprodukter, da tætningen til væggen omkring hængslet er brudt. Da der er givet fuldstændigt 
afkald på væg- og gulvprofiler kan der ikke opnås absolut tæthed.

Montering

Før du køber en bruseløsning fra 

 skal monterings-

situationen hjemme hos dig afklares. 

Der er to muligheder; montering på 

gulvet eller montering på brusebund.

Montering på gulvet

Tip: Fastlæg elementmålene således, at elementet efter monteringen flugter 

med flisefugen. 

Elementmål A

El
em

en
tm

ål
 BIkke helt 

tæt omkring 

hængslerne.*

Beslag og hængsler i krom- eller rustfri stål-optik
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Produktegenskaber

 8-mm hærdet sikkerhedsglas

 uden profiler

 let at rengøre

 svinghængsler (ved hjørneindstigning åbnes 

ind- og udad)

 beslag i krom- eller rustfri stål-optik

 5 års garanti

 standardmål
 bredder: 725 mm, 775 mm, 875 mm, 975 mm
 højde: 2.000 mm

 specialmål
 højder: 500 – 2.000 mm (overkant glas)
 bredder: 500 – 1.000 mm (yderkant glas)

 indstillingsområder
 sidedel: +/– 3 mm
 drejedel: +/– 2 mm

 alle elementer er overfladebehandlede med 
Wonderclean®

 holdbar glans, vedvarende hygiejne og frisk-
hed

 renlighed i en håndevending

 let rengøring

 ingen kalk- og snavsaflejringer 

 der kan anvendes gængse rengøringsmidler 

(Skurepulver eller aggressive rengøringsmidler, apparater, der 
ødelægger overfladen, koncentreret afløbsrens, armatur- og 
stålrengøringsmidler samt wc-rens er ikke egnede. Før første 
brug aftørres med en tør klud.)



Din specialist til badet:

Badmøbler

Badserier

Camargue Air

Bruseløsninger

Håndvaske

Wc’er

 
Alt til badeværelset

 


