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Håndværker-
service

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

Vi tilbyDer: 
•	 Elektrikerarbejde
•	 Murerarbejde
•	 Malerarbejde
•	 Tømrerarbejde
•	 VVS- og sanitets- 

montage
•	 Udendørs-  

montage

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

XXL sologlasvæg  S. 12

Fordele S. 13

Montering S. 14–15

Program S. 15

Den runde brusekabine S. 10Nichedør S. 8–9

Den femkantede  S. 11

Hjørneløsning S. 6–7Hjørneindstigning  S. 4–5

Brusevægssystemet Camargue Vario overbeviser ved hjælp af en  

overraskende enkelt opbygning, idet den består af maks. tre elementer:  

en sidedel, en drejedel og en anslagsprofil. Disse grundelementer kan 

monteres på begge sider, og grebene kan fastgøres til højre eller venstre. 

Elementerne fås i forskellige størrelser.

Camargue Vario systemet er dermed meget fleksibelt, når det skal mon-

teres og leverer den optimale løsning til grundplanen i næsten ethvert 

badeværelse. Du kan naturligvis vælge frit, om du foretrækker et fritståen-

de brusebad eller en hjørneløsning. Selv i en niche med kun ca. 75 cm kan 

der med Camargue Vario uden problemer monteres en bruseafskærmning. 

Ud over brusevægssystemet kan der også fås to komplette brusekabiner og 

en sologlasvæg.
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Hjørneindstigning
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Du kan kreere bruseafskærmningen med ”hjørneindstigning”med Camargue Vario brusevægs-

systemet. Ved hjælp af to drejedele får du en storslået åbning, så du nemt og bekvemt kan stige 

ind i brusehjørnet. Alle systemelementer fås i forskellige størrelser i farverne hvid og krom, og de 

kan kombineres med hinanden.

Camargue Vario systemelementerne monteres direkte på gulvet. Ved hjælp af udligningsprofiler 

kan monteringsmålene varieres med op til 20 mm. Bemærk informationerne om monteringsmål 

på side 14 i denne brochure.

Artikelbetegnelse 

Drejedel Farve/ 
Art.Nr.

Farve/ 
Art.Nr.

750 mm Krom/s1 Hvid/W1

800 mm Krom/s2 Hvid/W2

900 mm Krom/s3 Hvid/W3

1000 mm Krom/s4 Hvid/W4

Sammensætning for hjørneindstigning 
 

 

Hjørneindstigning

Hjørneindstigning

Kombination: 
1 Drejedel + 1 Drejedel

=+

drejedel drejedel

1.
95

0
 m

m

Kan højre og venstre 
monteres

Mål 750 mm 800 mm 900 mm 1000 
mm

750 mm s1+s1 
 

s1+s2 s1+s3 s1+s4 
 

800 mm s2+s1 
 

s2+s2 
 

s2+ s3 
 

s2+s4 
 

900 mm s3+s1 s3+s2 
 

s3+s3 
 

s3+s4 
 

1000 mm s4+s1 s4+s2 
 

s4+s3 
 

s4+s4 
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Hjørneløsning
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Carmargue Vario drejedelen kombineret med en sidedel giver den perfekte løsning for ethvert 

hjørne i badeværelset. Systemelementerne er overfladebehandlede på begge sider (se mere side 

13) og kan lukkes op til højre eller venstre. Herigennem er det muligt at få adgang til brusehjør-

net fra venstre eller højre side. Alle elementer fås i forskellige størrelser i hvid og krom, der kan 

kombineres med hinanden.

Camargue Vario systemelementerne monteres direkte på gulvet. Ved hjælp af udligningsprofiler 

kan monteringsmålene varieres indtil 20 mm i størrelsen. Bemærk venligst informationerne om 

monteringsmålene på side 14 i denne brochure. 

Hjørneløsning

Hjørneløsning

Artikelbetegnelse 

Drejedel Farve/ 
Art.Nr.

Farve/ 
Art.Nr.

750 mm Krom/s1 Hvid/W1

800 mm Krom/s2 Hvid/W2

900 mm Krom/s3 Hvid/W3

1000 mm Krom/s4 Hvid/W4

Sidedel Farve/ 
Art.Nr.

Farve/ 
Art.Nr.

750 mm Krom/s5 Hvid/W5

800 mm Krom/s6 Hvid/W6

900 mm Krom/s7 Hvid/W7

1000 mm Krom/s8 Hvid/W8

Sammensætning for hjørneløsning

Sidedel

Drejedel
750 mm 800 mm 900 mm 1000 mm

750 mm s1+s5 
 

s1+s6 s1+s7 s1+s8 
 

800 mm s2+s5 
 

s2+s6 
 

s2+ s7 
 

s2+s8 
 

900 mm s3+s5 s3+s6 
 

s3+s7 
 

s3+s8 
 

1000 mm s4+s5 s4+s6 
 

s4+s7 
 

s4+s8 
 

Kombination: 
1 Drejedel + 1 Sidedel

==+

Drejedel sidedel

1.
95

0
 m

m

 To monteringsmuligheder 
med de samme systemele-
menter

Kan højre og venstre 
monteres
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N ichedør
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N ichedør

Nichedør

Artikelbetegnelse  

Drejedel Farve/ 
Art.Nr.

Farve/ 
Art.Nr.

750 mm Krom/S1 Hvid/W1

800 mm Krom/S2 Hvid/W2

900 mm Krom/S3 Hvid/W3

1000 mm Krom/S4 Hvid/W4

Profil Farve/ 
Art.Nr.

Farve/ 
Art.Nr.

Krom/S9 Hvid/W9

Sammensætning for Nichedør 

Drejedel 750 mm 800 mm 900 mm 1000 mm

S1+S9 
 

S2+S9 S3+S9 S4+S9 
 

Kombination: 
1 Drejedel + 1 Anslagsprofil

=

=+

drejedel Anslagsprofil

1.
95

0
 m

m

I mange badeværelser er der kun en lille niche til montering af en brusevæg til rådighed. Også 

her tilbyder Camargue Vario systemet en løsning. Med en eneste drejedel kan du udnytte en 

lille niche på en bredde fra 750 mm og montere en praktisk bruseafskærmning.

Camargue Vario systemelementerne monteres direkte på gulvet. Ved hjælp af udligningsprofi-

ler kan monteringsmålene varieres indtil 20 mm i størrelsen. Bemærk venligst informationerne 

om monteringsmålene på side 14 i denne brochure.

Kan højre og venstre 
monteres
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Den femkanteDe brusekabine

Den femkantede 
brusekabine
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Den runDe brusekabine

Den runde brusekabine

Sammensætning for den femkantede brusekabine

Mål Farve/  
Art.Nr.

Farve/  
Art.Nr.

900 mm Krom/s12 Hvid/W12

 

Sammensætning for den runde brusekabine

Mål Farve  
Art.Nr.

Farve 
Art.Nr.

900 mm Krom/s10 Hvid/W10

1000 mm Krom/s11 Hvid/W11 Den runde brusekabineDen femkantede brusekabine

Når det gælder brusevægssystemer fra Camargue 

Vario kan du vælge imellem to komplette bruse-

afskærmninger: det runde brusehjørne og det 

femkantede brusehjørne og mellem farverne 

krom og hvid. For begge typer gælder, at de har 

frit bevægelige drejeelementer, som sikrer en 

behagelig indstigning med montering direkte på 

gulvet. Ved hjælp af udligningsprofiler kan mon-

teringsmålene varieres indtil 20 mm i størrelsen. 

Bemærk venligst informationerne om monte-

ringsmålene på side 14 i denne brochure.

radius 500 mm
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XXL  soLogLasvæg

XXL sologlasvæg

Mål Farve/  
Art.Nr.

1170 x 2000 mm Krom/s13

1370 x 2000 mm Krom/s14

Med Camargue Vario XXL sologlasvæggen opnår din 

brusekafskærmning et elegant udtryk. Denne lette og 

gennemsigtige løsning er et ægte highlight i ethvert 

badeværelse. Som åben bruseafskærmning er der med 

denne variant mulighed for at gå ind fra begge sider.
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FordeLe

 Moderne optik: glas – krom af høj kvalitet, metalgreb

 Højde: 195 cm (egner sig som bruseafskærmning monteret  

direkte på gulvet)

 Hærdet sikkerhedsglas 6 mm, klart

 Alle størrelser kan kombineres med hinanden

 Med udligningsprofiler: alle dele kan varieres 20 mm i størrelse 

 Profiler med hæve- og sænkebeslag

 Magnetlukning

 5 års garanti

Alle systemelementer i CamargueVario programmet  
er overfladebehandlede med WonderClean®

 Hygiejne og renlighed i en håndevending

 Holdbar glans, vedvarende hygiejne og friskhed

 Let rengøring

 Ingen kalk- og snavsaflejringer

Til rengøring kan anvendes gængse rengøringsmidler. Skurepulver eller aggressive 
rengøringsmidler, apparater, der ødelægger overfladen, koncentreret afløbsrens, 
armatur- og stålrengøringsmidler såsom WC-rens er ikke egnede. Før første ibrug-
tagning aftørres med en tør klud. 

Fordele
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Montering

Før du køber et brusevægssystem fra Camargue Vario, skal monteringssituationen afklares. 

Montering på gulvet. 

Indstigning i hjørnet 

System-
Elementer

Monteringsmål/mm

Montering på gulvet

S1/W1 695–715

S2/W2 745–765

S3/W3 845–865

S4/W4 945–965

Hjørneløsning 

System-
Elementer

Monteringsmål/mm

Montering på gulvet

S5/W5 695–715

S6/W6 745–765

S7/W7 845–865

S8/W8 945–965

Rund brusekabine 

System-
Elementer

Monteringsmål/mm

Montering på gulvet

S10/W10 845–865

S11/W11 945–965

Femkantet brusekabine 

System-
Elementer

Monteringsmål/mm

Montering på gulvet

S12/W12 845–865

Monteringsmål

MonteRIng

Monteringsmål

M
on

te
rin

gs
m

ål

Montering på gulvet

MonteringsmålMonteringsmål
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PRogRaMMet

Montering

Systemelementerne fra Camargue Vario kan monteres 

direkte på gulvet.

Ved hjælp af udligningsprofiler kan monteringsmåle-

ne varieres indtil 20 mm i størrelsen.

Systemelementer

Systemelementer 

Kan frit kombineres i forskellige størrel-
ser og i krom og hvid.

Komplette  
brusekafskærmninger 

Runde og femkantede bruse- 
kabiner i krom og hvid

Rund  
brusekabine

Femkantet  
brusekabine

XXL solo- 
glasvæg

Sidedel anslagsprofilDrejedel 
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Badmøbler

Badserier

Spa

Camargue Vario

Bruseløsninger

Håndvaske

Wc’er

Din specialist til badet:

 –  
Alt til badeværelset
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