BADKAR BISNAP - 170 X 80 CM UDGÅET

SKU: 6536

12.095,00 SEK
FRISTÅENDE BADKAR
Mål: L 170 x B: 80 x H: 72 cm
Fristående klassiskt utformat badkar.
Rekommanderat pris: SEK 16.145,00

PRODUCT DESCRIPTION

Klassiskt utformat badkar. Med inbyggt överfyllnadsskydd och kromfärgad pop-up bottenventil.
Avloppssats och avloppsslang ingår ej.

Specifikationer
Produktinfo
Material: Sanitetsakryl
Mått: LxBxH : 170 x B: 80 x H: 72 cm
Vattenvolym: Ca. 240 liter
Egenvikt: 41 kg
Färg: Högglans vit
Avloppssats och avloppsslang: Medföljer
Bottenventil: Medföljer
Blandare: Medföljer ej
Blandaren på bilden medföljer ej.
Köpguide
Nedan anges ett antal saker som du som kund bör ha i åtanke när du köper ett badkar.
1. STATIV- Badkaret bör ha ett gediget stativ med många stödpunkter. Det gör badkaret formstabilt i
många år och säkerställer att det inte vrider sig när det fylls på vatten.
2. JUSTERBART- Välj alltid ett badkar med justerbara ben, gärna med justeringsfunktion i hörnen så
att badkaret står stabilt även på ett ojämnt golv.
3. FRONTPANEL- Har badkaret en frontpanel så bör denna fastskruvas väl så den inte sitter snett eller
riskerar att ramla av.
4. AVLOPP- Bör vara tillverkat i stål eller massiv mässing där de synbara delarna är kromade. I
jämförelse med kromfärgad plast har de en längre livslängd och mer gediget utseende.
5. SLANG- Avloppsslangen är endast löst monterad under transporten. Du bör därför montera och
täta, så att slangen har rätt riktning i förhållande till golvavloppet.
6. BOTTEN- Det bör alltid finnas plats för montering av avloppet under botten av badkaret. För att ge
plats för ett eventuellt vattenlås, rekommenderar vi att avloppet inte placeras direkt under badkarets
avlopp.
Fördel
Till skillnad från porslin och natursten finns en rad fördelar med moderna material som har stängda
porer.
1. Båda materialen ger våra designer friheten att fokusera på det estetiska vid formgivningen av ditt

badkar.
2. Badkaren bevarar sin äkta färg och snygga finish i många år och är motståndskraftig mot slitage
och repor.
3. Materialets stängda porer gör att ytan känns mjuk och slät.
4. Dessa material är bra på att hålla värmen under en längre tid så man inte behöver fylla på med nytt
varmvatten i flera omgångar.
5. Badkarets hårda yta gör det lätt att rengöra och underhålla.

Kom ihåg att köpa:

Avloppssats med vattenlås och flexslang
689,00 SEK

Avloppskop med flexslang
349,00 SEK

Ekstra tillbehör:

Badkarsblandare Tirana
3.395,00 SEK

Badkarsblandare Ankara
2.695,00 SEK

Badkarblandare London Golvmodell
10.749,00 SEK

Badkarblandare New York Golvmodell
9.565,00 SEK

Lock till bottenventil, borstat stål
415,00 SEK

Lock till bottenventil, matt vit
345,00 SEK

