
Brett
sortiment

Sanitetsarmatur 
i matt svart färg



Svart Sanitet
Här finner du en serie sanitetsprodukter för kök och badrum där vi bytt ut 
den förkromade ytan mot matt svart. Vi har nu duschväggar, köksblandare, 
tvättställsblandare, termostatblandare, takduschar, duschset, handdukstorkar  
med tillbehör samt beslag, alla i matt svart färg. Färgkod RAL9004.

Imber II

Artikel nr Mått

7377101 800 x 800 x 1950 mm

7377102 900 x 900 x 1950 mm

Halvrund duschhörna
• Mattsvarta profiler med 6 mm härdat klart glas.
• Dörrarna kan öppnas både inåt och utåt de har även  
 inbyggd höj- och sänkfunktion.
• Väggprofil förberedd för rörgenomföring. 
• Levereras styckvis, OBS, för komplett hörna ska 
 2 väggar beställas.
• Anpassade för såväl höger- som vänstermontering.

19
50





19
50

L

+20

6

L1+-0

L2-0

L-0

78-0

  20

+30

+20

20

Imber II
Rak duschvägg
• Mattsvarta profiler med 6 mm härdat klart glas.
• Dörrarna kan öppnas både inåt och utåt de har  
 även inbyggd höj- och sänkfunktion.
• Väggprofil förberedd för rörgenomföring. 
• Levereras styckvis, OBS; för komplett hörna ska  
 2 väggar beställas.

Nischprofil svart för Imber II duschvägg
Om nischprofilen används så blir justermånen för nischmåttet +-1 cm ca. 
Dvs. en 80 cm vägg kan användas för nisch som är 79-81 cm.

Artikel nr 19047502

Breddningsprofil 2000x25 mm för Imber II duschvägg
En breddningsprofil som gör att duschväggens bredd kan förlängas med 30 mm.
Artikel nr 7403473

Artikel nr Modell Benämning Längd

19047500 L2-S Stabiliseringstag 70-120 cm

Stabiliseringsstag för tak och vägg  
till Imber II raka duschvägg
Mattsvart stabiliseringsstag för tak och vägg. Ställbar 70-120 cm. Passar alla raka 
duschväggar med glastjocklek 6-8 mm. Dessutom medföljer 2 st. plastproppar för 
att täcka de förborrade handtagshålen i Imber Duschvägg.

Artikel nr Mått

7377097 700 x 1950 mm

7377098 800 x 1950 mm

7377099 900 x 1950 mm

7377100 1000 x 1950 mm

Duschvägg



Artikel nr Mått

7377096 800 x 1400 mm

Badkarsvägg

Badkarsvägg
• Matt svarta profiler med 

6 mm härdat klart glas.

Imber II

14
0

0

400
800

ø
19 6

20

28
.4





Tvättställsblandare 

Tvättställsblandare Azur I mattsvart
med Pop-Up bottenventil
Tvättställsblandare med 35 mm keramisk insats. Levereras 
med anslutningsslangar i Soft Pex. VA- och SINTEF godkänd.

Teknisk data
• Anslutning matning: Slang med löpmutter G10
• Ytbehandling: Mattsvart

Artikelnr  8278142

Tvättställsblandare Azur III mattsvart
med Pop-Up bottenventil
Tvättställsblandare med 35 mm keramisk insats. Levereras 
med anslutningsslangar i Soft Pex. VA- och SINTEF godkänd.

Teknisk data
• Anslutning matning: Slang med löpmutter G10
• Ytbehandling: Mattsvart

Artikelnr  8278143

Svart bottenventil Pop-Up för tvättställ, a-collection
Snygg tvättställsventil pop-up med bräddavlopp som öppnas och stängs 
genom ett enkelt tryck på ventilen. G32. Förkromad mässing. 

Teknisk data
• Varumärke: a-collection
• Förpackningsstorlekar: 40
• Lämplig för tvättställ: Ja
• Dimension: G32
• Färg: Svart
• Typ: För tvätttställ
• Utförande: Med genomgående skruv.

Artikelnr  8560102





Diskbänksblandare

Diskbänksblandare Azur I och II med hög U-pip
1-greppsblandare med 35 mm keramisk insats. Svängpip. Pipen spärras till 120 
grader genom att dra åt skruv på blandarens baksida. Piputsprång 200 mm. 
Anslutningsslangar i Soft PEX 500 mm. Finns i utförande med eller utan 
diskmaskinsavstängning. Vredet för diskmaskinsavstängning lutas åt sidan för att 
öppnas, vilket gör det tydligt om vattnet till diskmaskinen är på eller av. VA- och 
SINTEF-godkänd.

Teknisk data
• Ytbehandling: Mattsvart
• Anslutning matning: Slang med löpmutter G10
• Piputsprång: 200 mm
• Total bygghöjd: 405 mm

Artikelnr Utförande
8311130 Köksblandare med diskmaskinsavstängning
8311131 Köksblandare utan diskmaskinsavstängning

Diskbänksblandare Azur V med hög U-pip, 
med utdragbar duschslang
1-greppsblandare med 35 mm keramisk insats. Utdragbar svängpip max. 70 cm.  
Piputsprång 200 mm. Anslutningsslangar i Soft PEX 500 mm.  
VA- och SINTEF-godkänd.

Teknisk data
• Ytbehandling: Matt svart
• Utdragbar sidodusch: Ja
• Anslutning matning: Slang med löpmutter G10
• Piputsprång: 202 mm
• Total bygghöjd: 425 mm
• Avstängning för Diskmaskin: Nej

Artikelnr Utförande
8311199 Diskbänksblandare Azur V med hög U-pip, med utdragbar duschslang



Termostatblandare

Termostatblandare Azur 150c/c
Slimmad termostatblandare med duschanslutning ½”. 
Energisparfunktion och hetvattenspärr. 
VA-, SINTEF och STF-godkänd.

Teknisk data
• Centrumavstånd: 150 mm
• Ytbehandling: Mattsvart
• Anslutning: G20 inv.gg

Artikelnr Utförande
8351328 Utlopp nedåt

Termostatblandare Azur 160c/c
Slimmad termostatblandare med duschanslutning ½”.
Energisparfunktion och hetvattenspärr.
VA-, SINTEF och STF-godkänd.

Teknisk data
• Centrumavstånd: 160 mm
• Ytbehandling: Mattsvart
• Anslutning: M26 utv.gg

Artikelnr Utförande
8362145 Utlopp nedåt

Badkarspip Azur, svart
Passande duschanslutning ½” for termostatblandare 
med anslutning nedåt. Låses med insexnyckel.

Tekniska data
• Längd 130mm c/c
• Ytbehandling: Matt svart
• Anslutning 1/2”

Artikeln nr Beskrivning
8440614 Badkarspip 1/2”, svart



Dusch- och täckhylla

Dusch- och täckhylla Stella II
Praktisk duschhylla som också fungerar som täckbricka 
när man behåller befintligt blandarfäste. 

Artikelnr
8892182

Tak- och handduschset

Duschset Lux III
Lux III duschset svart. L=800 mm, svart stång 25 mm, övre 
fäste flexibelt så att befintliga hål kan användas. Handdusch 
110 mm i ultratunn design, med 3 stråltyper och antikalk 
funktion, rostfri svart slang 1,75 meter med anti-twist funktion, 
tvålkopp.

Artikel nr 8320261



Takduschset Azur 150 c/c,
med termostatblandare
Takduschset med 3-funktions handdusch och termostatblandare 
med Eco funktion samt integrerad omkastare för tak-/handdusch 
i fl ödesvredet. Höj- och sänkbart takduschrör med rund 
takduschsil av plast 300 mm diameter. Justerbart väggfäste 
50-150 mm ut från vägg. Termostatblandaren har säkerhetsspärr 
för 38 °C och keramisk avstängning. Inbyggda backventiler samt 
smutsfi lter. Anslutning G20 invändig gänga.

Artikelnr 8283019

Takduschset Azur 160 c/c,
med termostatblandare
Takduschset med 3-funktions handdusch och termostatblandare 
med Eco funktion samt integrerad omkastare för tak-/handdusch 
i fl ödesvredet. Höj- och sänkbart takduschrör med rund 
takduschsil av plast 300 mm diameter. Justerbart väggfäste 
50-150 mm utifrån vägg. Termostatblandaren har säkerhetsspärr 
för 38 °C och keramisk avstängning. Inbyggda backventiler
samt smutsfi lter. Anslutning M26 utvändig gänga.

Artikelnr 8283018

Förlängningsrör längd 400mm
Diameter 24mm.Med anslutningsgänga G15 med lekande 
mutter. Monteras på dusch eller badkarsblandaren för att 
förlänga takduschstänger.

Artikel nr 8314158





a-collection Embla

Modell a-collection Embla är en elegant handdukstork 
med snygg ytfi nish i matt svart. Embla fi nns för 
värmesystem och/eller elpatron med böjda runda rör.

Tillbehör för värme/handdukstorkar

Elpatron med stickkontakt

Artikelnr Modell Färg Effekt  Watt  Utförande

8716580 MOA Matt 
svart

300 Termostat, timer och 1,5 
meter kabel med stickkontakt, 
skyddsklass IPx 5.

Elpatron för dold anslutning 

Artikelnr Modell Färg Effekt  Watt  Utförande

8716579 KTX Matt 
svart

300 Termostat, timer och allpolig 
brytare för dold anslutning, 
skyddsklass IPx 4

Artikel nr Beskrivning

8716578 Handdukstorksventil för inkoppling till befi ntligt vattenburet 
värmesystem. Anpassad för 2-rörsystem.

Ventil

Artikel nr Beskrivning Mått (HxB) Värmeangivning vid 50°C

8730255 Böjd matt svart 750x510 mm 220 W



Toalettpappershållare A3410 Basic 
Toalettpappershållare A 3410 Basic svart

Teknisk data
Färg: Svart
cc/mått: 73mm
Artikelnr: 566047

Svart handdukshängare Base 

Artikel nr Beskrivning Mått (BxHxD) Material Färg

566778 Base 1-krok 45x45x30 mm Rostfritt Svart

Artikelnr Beskrivning 

19047644 Väggfäste inkl. distanser

19047645 Duschhuvud 300 mm, plast

19047646 Handdusch, 3 funktioner

19047647 Duschslang, 1,75 meter

19047648 Flödesratt

19047649 Temperaturratt

19047650 Gliddel till takduschset

19047490 Duschbl. 150c/c term. Svart utl. Upp/Ner a-coll. Azur

19047491 Duschbl. 160c/c term. Svart utl. Upp/Ner a-coll. Azur

Reservdelar för takduschset och termostatblandare

Artikelnr Beskrivning

19052700 Handtag F. 45 cm Fovere

19052701 Handt. F. 60, 75, 90, 120 cm Fovere

19052702 Handtag F. Högskåp Fovere

Reservdelar för Fovere möbler i svart färg



B
R

R
A

09
00

. U
tg

iv
n

in
g

: A
u

g
u

st
i 2

02
0.

 V
i f

ö
rb

eh
ål

le
r 

o
ss

 r
ät

te
n

 a
tt

 ä
n

d
ra

 u
tf

ö
ra

n
d

e 
el

le
r 

sp
ec

ifi
ka

ti
o

n
 u

ta
n

 f
ö

re
g

åe
n

d
e 

m
ed

d
el

an
d

e.
 V

i r
es

er
ve

ra
r 

o
ss

 f
ö

r 
ev

en
tu

el
la

 t
ry

ck
fe

l. 
Pr

o
d

u
kt

io
n

 B
o

o
st

o
ck

.

a-collection är ett varumärke från Ahlsell
www.ahlsell.se


