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En serie blandare, duschset, duschhandtag och duschslangar i klassisk stil 
som passar väl in i olika miljöer. Tillverkade för att ge bästa resultat med hög 
och prisvärd kvalitet.

Art nr Benämning Kr/st

MIXA blandare för bad, dusch och för inbyggnad

QA-SU003 Engreppsblandare, bidé, exkl. bottenventil, krom 424,00
QA-SU006 Engreppsblandare, bidé, inkl. bottenventil, krom 496,00

QA-SU004 Engreppsblandare, tvättställ, exkl. bottenventil, krom 424,00
QA-SU005 Engreppsblandare, tvättställ, inkl. bottenventil, krom 496,00

QA-SU008 Engreppsblandare, för väggmontering, lång pip, krom 593,00

QA-SU020 Engreppsblandare, tvättställ, svängbar pip, krom 399,00

QA-SU021 Engreppsblandare, tvättställ, lateralt handtag, kort pip, exkl. 
bottenventil, krom 599,00

QA-SU055
Engreppsblandare för väggmontering för badkar med 
omkastare för dusch, inkl. duschslang och handtag, 
väggmontering, krom

690,00

QA-SU056
Engreppsblandare för väggmontering för badkar exkl. 
omkastare för dusch, exkl. duschslang och handtag, 
väggmontering

557,00

QA-SU068 Engreppsblandare, för dusch, exkl. duschset, för 
väggmontering, krom 581,00

QA-SU000 Engreppsblandare, omkastare för dusch/badkar, för inbyggnad 1016,00
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Art nr Benämning Kr/st

QA-SU060 Engreppsblandare, för inbyggnad 387,00

Duschhandtag  

QA-SH004 Duschhandtag Sono, en funktion, sil, antikalk, kromfärg 24,00

QA-SH005 Duschhandtag Yumo, tre funktioner, kromfärg 79,00

QA-SH006 Duschhandtag Luxo, fem funktioner, dia 150mm, kromfärg 103,00

Duschslangar i pvc eller förkromad mässing

QA-211070332 Grigoflex duschslang, grå PVC
150cm, x inv kon x inv rund R15
Finns även i längd 200cm

93,00

På begäran

QA-211070432 Vitoflex duschslang, vit PVC
150cm, x inv kon x inv rund R15

89,00

QA-21107-222 Graf duschslang, förkr mässing
150cm, x inv kon x inv rund R15

85,00

QA-21108-222 Diograf duschslang, förkr mässing, dubbel infästning
150cm, x inv kon  x inv rund R15
Finns även i:
200cm, x inv kon R15 x inv rund R10
200cm, x inv kon R15 x utv R10

121,00

175,00
183,00
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QA-910853000 Duschslang, förkr mässing, dubbel infästning, 120cm, x inv 
kon x utv 15x1mm R15, med tyngd för disklådsblandar 163,00

NO-5500IFL Sargoflex duschslang, förkr mässing, 200cm,
inv kon R15 x inv rund R10 132,00

NO-5500UFL Sargoflex duschslang, förkr mässing, 200cm,
inv kon R15 x utv R10 148,00

 Handdusch Shataff för väggmontering  

QA-21124

Set Polo
Handdusch i ABS med avstängning, utv R15, med ögla, 
slang, i förstärkt PVC, 120cm x inv x inv R15, väggfäste i 
ABS, vit med slang i förkromad mässing.
Finns även i kromfärg.

95,00

QA-21130

Set Rast
Handdusch i ABS med avstängning, utv R15, Vit slang i 
förstärkt PVC, 120cm x inv x inv R15, väggfäste i vit ABS. 
Finns även i och andra färger.

134,00

QA-21131

Set Vista
Handdusch med avstängning och med ögla, slang i förstärkt 
PVC, 120cm x inv x inv R15, väggfäste i kromfärgad ABS, 
krom med slang i förkromad mässing. Finns även i vitt.

145,00

QA-21132

Set Venus
Handdusch med avstängning, utv R15, slang i förstärkt PVC, 
120cm x inv x inv R15, väggfäste i ABS, kromfärg med slang 
i förkromad mässing.
Finns även i vitt.

157,00

 
Väggfästen

QA-910904440 Väggfäste för dusch, ABS, kromfärg, led i metall 30,00
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QA-910904500 Väggfäste för dusch, förkr mässing 121,00

QA-911004800 Väggfäste för dusch, ABS, kromfärg 97,00

Duschset/ duschstång  

QA-SU101 Duschset med handtag, slang, 150 cm x inv x inv kon R15, 
och väggfäste, krom 121,00

QA-SB001 Duschstång, förkr mässing, dia 22mm, tvålkopp, hållare i 
ABS. 133,00

QA-CB06S0691 Duschset inkl. handtag, slang, tvålkopp. 393,00

QA-21128 Duschset - Kvadrat, stång dia 30mm, duschsil Kvadro, krom 
slang, höjd 110cm 1452,00

QA-21129 Duschset - Rondo, stång dia 22mm, duschsil Rondo, höjd 
150cm 726,00
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En serie blandare i klassisk stil som passar väl in i olika miljöer. 
Tillverkade för att ge bästa resultat med hög och prisvärd 
kvalitet.

Art nr Benämning Kr/st

QA-SU023P
QA-SU023Q
QA-SU023O

Engreppsblandare, disklåda, lateralt handtag, krom

Ledad bro-pip
Ledad kvadratisk pip
Ledad oval-pip

508,00
532,00
575,00

QA-SU024 Engreppsblandare, disklåda, ledad pip, krom 399,00

QA-SU028 Engreppsblandare, disklåda, inkl. "twin-jet" handdusch – 
dusch/rak stråle, utdragbar med slang 665,00

En serie badrumstillbehör i klassisk stil som passar väl in i olika miljöer. 
Tillverkade för att ge bästa resultat med hög och prisvärd kvalitet.
Levereras som standard i krom med går på begäran att få i brons och i 
koppar.

Art nr Benämning Kr/st

QA-ABM0130 Hylla 30cm, fäste i krom 436,00
QA-ABM0160 Hylla 60cm, fäste i krom 472,00

QA-ABM02 Tvålkopp med hållare i krom 254,00

QA-ABM04 Tandborstmugg med hållare i krom 254,00

QA-ABM0530 Handduksstång 30cm, krom 363,00
QA-ABM0540 Handduksstång 40cm, krom 375,00
QA-ABM0560 Handduksstång 60cm, krom 399,00
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QA-ABM06 Handduksstång (ett fäste), krom 303,00

QA-ABM13 Enkelkrok, krom 145,00

QA-ABM15 Dubbelkrok, krom 170,00

QA-ABM16H Toalettpappershållare, höger, krom 327,00
QA-ABM16V Toalettpappershållare, vänster, krom 327,00

QA-ABM17 Toalettpappershållare med lock, krom 448,00

QA-ABM20 Toalettborste med hållare i krom 726,00

QA-ABM42 Tvåldispenser 484,00

QA-QUAMICR
Set för badrum i krom, innehåller:
Tvålkopp, tandborstmugg, handduksstång, handdukskrok 
dubbel, toalettpappershållare

1512,00

Leveransvillkor: Fritt vårt lager i Göteborg, inkl, emballage, exkl, moms.
Vi reserverar oss för kursförändringar.
För order under kr 1500:- debiteras exp. avg kr 50:-


