Vackra badrumsblandare
trend och tradition

www.badex.se

Badex har valt ut ett omfattande program av
vackra badrumsartiklar från flera olika
europeiska kvalitetsleverantörer i olika
priskategorier. Gemensamt för dem är att de
håller hög klass och är väldesignade. Blandarna
ger en lång tid av bra funktion samtidigt som
de förgyller badrummets utseende.
De flesta klassiska blandarna finns i ett flertal
vackra ytbehandlingar.
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Inledning
Princeton
Oxford
Denver
Lady
Maya och Lem
Rodos
Kobuk
Ytbehandlingar
Pegler, Antique, Fairfield och Georgian
Blandarfästen och övrig information

Vers 1701
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Princeton
Princeton är en klassiskt designad serie
blandare med platta kryssvred som var
vanliga på 1920talet.
Alla blandarna i serien finns i ett flertal olika
ytbehandlingar (se sidan 12) och alla vita
detaljer är tillverkade av porslinsimitation.

Tvättställsblandare 832

Tvättställsblandare 832 BL

Badkarsblandare 800

Tvättställsblandare med svängbar
pip och matchande bottenventil.

Låg tvättställsblandare med
matchande bottenventil.

Badkarsblandare med duschhandtag.
Anslutningar sitter på standard 150 c/c.

Art. 852

Art. 842
Art. 812
Art. 868

Art. 846

Art. 825

Tvättställsblandare och lavoirkran

Vägg och duschblandare

Bidéblandare

Art. 812  Tvättställsblandare för
installation i tre hål. Levereras med
matchande bottenventil.

Art. 852  Tvättställsblandare med
svängbar pip.

Art. 842  Bidésblandare med
svängbar pip, munstycke på kulled
och matchande bottenventil

Art. 868  Lavoirkran avsedd för endast
varmt eller kallt vatten. Ej bottenventil.

Art. 846  Duschblandare. Vändbar
med utloppet uppåt eller nedåt.
Anslutningar sitter på standard 150 c/c.

Art. 825  Bidéblandare för trehåls
montage. I övrigt lika art. 842 ovan.

Art. 818

Art. 869
Art. 860

Art. 856

Ventiler

Vägg och duschblandare för inbyggnad

Badkarsblandare för nedfällnad 880

Art. 860  Ventil för montage i badkars
sarg eller liknande. Anslutning R15.

Art. 869  Väggblandare för dolt
montage.

Art 856  Väggventil med R15 gänga
in i väggen. Kan anspassas till
tappventilsfäste. Utvändig
anslutningsgänga R20.

Art. 818  Dusch och badkars
blandare för dolt montage.

5håls badkarsblandare avsedd för
att fällas ned i badkarssarg eller
omliggande skiva. Handduschens
slang följer med upp vid
användning.

Observera att dessa blandare kräver
dolt montage, se mer info sid 14.

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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Oxford
Oxford är en mycket populär och omfattande
blandarserie med många olika valmöjligheter.
Blandarserien kombinerar modern funktion med
traditionellt utseende.
Alla blandarna finns i ett flertal olika ytbehandlingar
(se sidan 12) och de vita detaljerna är tillverkade av
porslinsimitation.

Art. 6302

Art. 6319

Art. 6303

Art. 6362

Badkarsblandare 6302 och 6303

Tvättställsblandare 6312

Tvättställsblandare 6319 och 6362

Ettgrepps badkarsblandare med
handdusch. Den lilla bilden visar art.
6303 som även är utrustad med
termostat för att ge jämn temperatur.

Tvättställsblandare med svängbar pip.

Tvättställsblandare med fast pip.

6312  Blandare med bottenventil
6312S  Blandare utan bottenventil
19186  förhöjning 10 cm (lilla bilden)
19191  förhöjning 14 cm

6319  Blandare med bottenventil
6319S  Blandare utan bottenventil
6362  Som 6319 med termostat
19186  förhöjning 10 cm (lilla bilden)
19191  förhöjning 14 cm

Anslutningar sitter på standard 150 c/c.

Badkarsblandare
6360
Badkarsblandare
på ståndarben.
Blandaren levereras
komplett med
handdusch och
slang.
Observera att
denna blandare
kräver dolt montage
i golv, se mer
information sid 14.

Art. 6322

Art. 6325
Bidéblandare 6322 och 6325

Tvättställsblandare 6328

Bidéblandare med matchande
bottenventil. Pipens framdel sitter på
kulled för att kunna riktas i önskad
vinkel.

Miniblandare för små tvättställ.
Passar i 3035mm hål. Blandaren
kommer utan bottenventil.

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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Art. 6336
Art. 6338
Duschblandare 6336 och 6338

Duschblandare med termostat 6337

Duschblandare med termostat 6339

Duschblandare för vägg, 150 c/c.

Duschblandare med termostat för
jämn temperatur. Blandaren ansluts
med duschset med taksil typ Maxima
Classic (se separat katalog).
Utgående gänga R20 (standard).

Duschblandare med termostat för
jämn temperatur. Blandaren är
avsedd att kombineras med
duschset med handdusch och slang.
Utgående gänga R15 (standard).

Anslutningar sitter på standard 150 c/c.

Anslutningar sitter på standard 150 c/c.

6336 ansluts via R20utgången till
duschset med taksil typ Maxima
Classic (se separat katalog).
6338 ansluts via R15utgången till
duschset med handdusch och slang.

Badkarsblandare 6355 för nedfällnad

Tvättställsblandare, dolt montage 6345

Väggblandare 6340

4håls badkarsblandare avsedd för
att fällas ned i badkarssarg eller
omliggande skiva. Handduschens
slang följer med upp vid användning.
Snarlik produkt art. 6358 har även
termostat för jämn temperatur.

Tvättställsblandare för väggmontage.

Tvättställs eller köksblandare avsedd
för att monteras på väggen. Pipen
är svängbar.

Observera att denna blandare kräver
dolt montage, mer information sid 14.

Anslutningar på standard 150 c/c.
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Denver
Denver är likt Oxford en serie baserat på blandare
med ett grepp. Formspråket är dock något
stramare. Blandarserien kombinerar modern
funktion med traditionellt utseende.
Alla blandarna finns i ett flertal olika ytbehandlingar
(se sidan 12).

Art. 6319D

Art. 8913D

Tvättställsblandare 6319D och 8913D

Tvättställsblandare 6413

Tvättställsblandare 6419

Tvättställsblandare med fast pip

Tvättställsblandare med svängbar pip.

Tvättställsblandare med svängbar pip.

6319D / 8913D  Med bottenventil
6319DS / 8913DS  Utan bottenventil
19186  förhöjning 10 cm
19191  förhöjning 14 cm

6413  Blandare med bottenventil
6413S  Blandare utan bottenventil
19186  förhöjning 10 cm
19191  förhöjning 14 cm

6419  Blandare med bottenventil
6419S  Blandare utan bottenventil
19186  förhöjning 10 cm
19191  förhöjning 14 cm

Art. 6423

Art. 6425
Badkarsblandare 6302D och 6303D

Badkarsblandare 8902D

Bidéblandare 6423 och 6425

Ettgrepps badkarsblandare med
handdusch. En variant finns, art.
6303D, som även är utrustad med
termostat för att ge jämn temperatur.

Ettgrepps badkarsblandare med
handdusch.

Bidéblandare med matchande
bottenventil. Pipens framdel sitter på
kulled för att kunna riktas i önskad
vinkel.

Anslutningar sitter på standard 150 c/c.

Anslutningar sitter på standard 150 c/c.

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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Art. 6436

Art. 6438

Duschblandare 6436 och 6438

Duschblandare med termostat 6437

Duschblandare med termostat 6439

Duschblandare för vägg, 150 c/c.

Duschblandare med termostat för
jämn temperatur. Blandaren ansluts
med duschset med taksil typ Maxima
Classic (se separat katalog).
Utgående gänga R20 (standard).

Duschblandare med termostat för
jämn temperatur. Blandaren är
avsedd att kombineras med
duschset med handdusch och slang.
Utgående gänga R15 (standard).

Anslutningar sitter på standard 150 c/c.

Anslutningar sitter på standard 150 c/c.

Badkarsblandare 6355 för nedfällnad

Tvättställsblandare, dolt montage 6345

Väggblandare 8940D

4håls badkarsblandare avsedd för
att fällas ned i badkarssarg eller
omliggande skiva. Handduschens
slang följer med upp vid användning.

Tvättställsblandare för väggmontage.

Tvättställs eller köksblandare avsedd
för att monteras på väggen. Pipen
är svängbar.

6436 ansluts via R20utgången till
duschset med taksil typ Maxima
Classic (se separat katalog).
6438 ansluts via R15utgången till
duschset med handdusch och slang.

Observera att denna blandare kräver
dolt montage, mer information sid 14.

Anslutningar på standard 150 c/c.
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Lady
Lady är en syskonserie till Princeton fast med
klassiska kulvred. Blandarna i serien finns i ett flertal
olika ytbehandlingar (se sidan 12) och alla vita
detaljer är tillverkade av porslinsimitation.

Tvättställsblandare 3håls 912

Tvättställsblandare 915B

Tvättställsblandare 917B

Trehåls tvättställsblandare med
matchande bottenventil.

Tvåhåls tvättställsblandare med
rundad, svängbar pip. Benen är
vridbara och justerbara i bredd 150
200 mm.

Trehåls tvättställsblandare med
hög rundad pip och matchande
bottenventil.

Tvättställsblandare 934

Tvättställsblandare 934PS

Tvättställsblandare 939B

Tvättställsblandare med fast pip
och matchande bottenventil.

Tvättställsblandare med hög,
svängbar pip och matchande
bottenventil.

Tvättställsblandare med hög,
svängbar pip och matchande
bottenventil.

Tvättställsblandare 969

Bidéblandare 925

Bidéblandare 944

Tvättställsblandare för inbyggnad,
3håls.

Trehåls bidéblandare med
matchande bottenventil. Främre
delen av pipen sitter på en kulled för
att kunna riktas i önskad riktning.

Bidéblandare med matchande
bottenventil. Främre delen av pipen
sitter på en kulled för att kunna riktas
i önskad riktning.

Observera att denna blandare
kräver dolt montage, se mer
information sid 14.

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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Badkarsblandare 900

Karblandare för duschset 901

Badkarsblandare 980

Badkarsblandare med duschhandtag.

Badkarsblandare med R20 utlopp
uppåt för att kunna koppla samman
med ett duschset med taksil (t.ex.
Maxima Classic).

5håls badkarsblandare avsedd för
att fällas ned i badkarssarg eller
omliggande skiva. Handduschens
slang följer med upp vid
användning.

Anslutningar sitter på standard 150 c/c.

Anslutningar sitter på standard 150 c/c.

Badkarsblandare 981

Vägg och duschblandare 903

Duschblandare 946

4håls badkarsblandare avsedd för
att fällas ned i badkarssarg eller
omliggande skiva. Handduschens
slang följer med upp vid
användning.

Duschblandare. 3/4" anslutning upp,
1/2" anslutning ner.

Vändbar så att utloppet kommer
uppåt eller nedåt.

Anslutningar sitter på standard 150 c/c.

Anslutningar sitter på standard 150 c/c.

Lavoirkran 968

Tvättmaskinsventil 956

Avsedda för endast varmt eller kallt
vatten. Ej bottenventil.

Väggventil med R15 gänga in i
väggen. Kan anpassas till
tappventilsfäste. Utvändig
anslutningsgänga R20.

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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Maya och Lem
Blandarna Maya och Lem kompletterar det övriga sortimentet med lite
enklare utseende. Om inte annat nämns så finns de i ett flertal olika
ytbehandlingar, se sid 12.

Tvättställsblandare Maya 8912

Duschblandare Maya 8938

Badkarsblandare Maya 8902

Tvättställsblandare med vita detaljer
av Resin. Kan beställas både med
och utan matchande bottenventil.

Vändbar duschblandare för
anslutning till dusch uppåt eller
nedåt. Vita detaljer av Resin.

Badkarssblandare med
duschhandtag. Alla vita detaljer av
Resin.

8912  blandare med bottenventil
8912S  blandare utan bottenventil

Passar på standard 150 c/c
blandarfäste.

Passar på standard 150 c/c
blandarfäste.

Tvättställsblandare Lem 1912

Duschblandare Lem 1938

Badkarsblandare Lem 1902

Tvättställsblandare med matchande
bottenventil. Kan beställas både
med och utan bottenventil.

Vändbar duschblandare för
anslutning till dusch uppåt eller
nedåt.

Badkarssblandare med
duschhandtag.

1912  blandare med bottenventil
1912S  blandare utan bottenventil

Passar på standard 150 c/c
blandarfäste.

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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Passar på standard 150 c/c
blandarfäste.

Rodos
Rodos är en serie blandare som av många upplevs modern
fast designen egentligen har sina rötter i 1920talet. Rodos
finns i krom eller borstat nickel om inte annat anges.

Badkarsblandare 7302

Tvättställsblandare 7332

Tvättställsblandare 7312

Badkarsblandare med reglerbar
duschhandtagshållare.

Tvättställsblandare med svängbar
pip och matchande bottenventil.

Tvättställsblandare för trehålsmontage
med svängbar pip och matchande
bottenventil. Lilla bilden visar art.
7317, en variant med högre pip.

Duschblandare 7346

Badkarsblandare 7380

Väggblandare 7352

Vändbar duschblandare för anslutning
av duschset uppåt eller nedåt.

Badkarsblandare avsedd för
nedfällnad i badkarssarg eller
omliggande skiva. Handduschens
slang följer med upp vid
användning.

Väggblandare med svängbar pip.
Levereras utan bottenventil.

Passar på standard 150 c/c
blandarfäste.

Passar på standard 150 c/c
blandarfäste.

Passar på standard 150 c/c
blandarfäste.
Finns endast i kromat utförande.

Art. 7325

Art. 7344

Väggblandare 7365

Ventil 7360

Bidéblandare

Blandare för väggmontage, ej
bottenventil.

Enkel ventil med R15 anslutningar.
Finns endast i kromat utförande.

Bidéblandare med svängbar pip
och matchande bottenventil.

Observera att denna blandare
kräver dolt montage, se mer
information sid 14.

Kan användas som t.ex. diskmaskins
avstängning

Art. 7325  Bidéblandare för
trehålsmontage
Art. 7344  Bidéblandare för
etthålsmontage

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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Kobuk
Kobuk är en omfattande blandarserie med
modern utformning. Finns i krom och borstat
nickel (om inte annat anges).

Art. 2236

Art. 2212

Art. 2216
Art. 2238

Badkarsblandare 2202

Tvättställsblandare

Duschblandare

Badkarsblandare för väggmontage.

Tvättställsblandare med svängbar
pip och bottenventil.

Duschblandare för väggmontage.
Passar på standard 150 c/c
blandarfäste

Passar på standard 150 c/c
blandarfäste.

Art. 2212  Tvättställsblandare med
låg pip
Art. 2216  Tvättställsblandare med
hög pip

Art. 2255

Art. 2236  R20 utlopp uppåt
(standard) för påkoppling av
takduschset. End. krom.
Art. 2238  R15 utlopp nedåt
(standard) för påkoppling av
duschslang.

Art. 2256

Art. 2322
Art. 2260

Art. 2258

Badkarsblandare

Bidéblandare

Tvättställsblandare med matchande
bottenventil.

Bidéblandare med matchande
bottenventil. Båda med riktbart
munstycke.

Art. 2260  Badkarsblandare på
ståndarben. Blandaren levereras
komplett med handdusch och slang.
Finns endast i kromat utförande.
Observera att denna blandare
kräver dolt montage i golv, se mer
information sid 14.

Art. 2322  med vred ovanpå.
Art. 2222  med svängbar pip.

Följande badkarsblandare är
avsedda för nedfällnad i
badkarssarg eller omliggande skiva.
Handduschens slang följer med upp
vid användning.

Tvättställsblandare 2245

Art. 2255  4håls badkarsblandare
Art. 2256  3håls badkarsblandare
Art. 2258  4håls badkarsblandare
med termostatfunktion, endast krom.

Blandare för väggmontage, ej
bottenventil. Observera att denna
blandare kräver dolt montage, se mer
information sid 14.

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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Art. 2222

Tvättställsblandare 2312

Ytbehandlingar
Här visas ytbehandlingar för serierna Denver, Princeton, Oxford, Maya, Lem,
Rodos och Kobuk. För övriga blandarserier står ytbehandlingarna i
anslutning till beskrivningen. Ytbehandlingarna, som visas nedan, är att ses
som riktlinjer då en bild förvanskas i flera led innan den är tryckt i katalogen.
Man bör vara medveten om att färgerna kan skilja sig något i verkligheten.
Alla blandare finns inte i alla ytbehandlingar. Nedanstående lista beskriver
vilka blandarserier som kan fås i vilka ytbehandlingar. Ett fåtal undantag
finns, mer om detta finns att läsa på respektive produkt på vår hemsida.
Denver  krom, borstat nickel, guld, brons och obehandlad polerad mässing.
Kobuk  krom, matt krom/krom och borstad nickel.
Lady  krom, krom/guld, guld, åldrad koppar, brons, obehandlad polerad
mässing och borstat krom/krom blandat.
Lem  krom, krom/guld, guld, åldrad koppar, brons, mörkbrons och borstat
krom/krom blandat.
Maya  krom, krom/guld, guld, åldrad koppar, brons och mörkbrons.
Oxford  krom, krom/guld, guld, åldrad koppar, brons, mörkbrons, obeh.
polerad mässing, borstad nickel och borstat krom/krom blandat.
Princeton  krom, krom/guld, guld, åldrad koppar, brons, mörkbrons och
borstat krom/krom blandat.
Rodos  krom och borstad nickel.

Krom

Borstad nickel

Krom/guld

Borstat krom/krom

Guld

Mörkbrons

Åldrad koppar

Obehandlad
polerad mässing
*åldras naturligt

Brons

Matt krom/krom

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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Art. 477030

Art. 477036

Pegler lavoirkran
Ett par lavoirkranar avsedda för endast varmt eller kallt vatten, ej bottenventil. Finns i kromat utförande och säljs i par.
Art. 477030  lavoirkran med standardpip
Art. 477036  lavoirkran med längre pip

Samuel Heath
Samuel Heath är en anrik brittisk blandartillverkare. Blandarna
kännetecknas av exklusivitet, vacker design och äkta porslinsdetaljer.
Blandarna finns i flera vackra ytbehandlingar.
Här visas bara tvättställsblandarna från de olika serierna. Badkars
blandare m.m .finns också att tillgå på förfrågan.

Tvättställsblandare Georgian
VGC09
Tvättställsblandare komplett med
matchande bottenventil. Finns i
ytbehandlingarna krom och antik
guld.

Tvättställsblandare Fairfield
Tvättställsblandare som levereras komplett med bottenventil. Finns i
ytbehandlingarna krom, antik guld, blank nickel och borstad nickel.
Art. V209  Större variant (stora bilden)
Art. V208  Mindre variant (lilla bilden)

Tvättställsblandare Antique
VAC09
Tvättställsblandare komplett med
matchande bottenventil. Finns i
ytbehandlingarna krom, antik guld
och blank nickel.

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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Inbyggnadsprodukter
I denna katalog finns ett flertal inbyggnadsprodukter vilka normalt monteras
med dolda kopplingar i väggen. För att kunna göra det enligt svenska
installationsregler så måste montaget ske på ett sådant sätt att ett
eventuellt läckage inte rinner ut på fel sida om fuktspärren. För att lösa
det kan man använda väggdosor, dubbla väggar, påbyggd montage
låda eller annan platsanpassad lösning. Detta kan montören hjälpa till
att reda ut. Notera ändå att det inte finns några speciella inbyggnadsdosor
för just dessa produkter utan standardprodukter måste användas.

Blandarfästen
Till alla väggmonterade blandare utom de som monteras dolt behövs blandarfästen.
Dessa köps separat för att matcha utvald blandare och vald typ av rör i installationen.
Här visas de blandarfästen vi säljer som kan kombineras med våra väggblandare. Här
visas även en del alternativ för att överbrygga måttskillnaderna mellan 150 c/c och
160 c/c om ett befintligt blandarfäste ska användas.

Art. 971984
Art. 971992
Art. 971994
Enkelt blandarfäste för dold rördragning med R20 gänga.
Passar direkt på blandare med europeisk standardkoppling.
Säljs i par.
Ytbehandlade täckkåpor som medföljer de flesta
blandarna i denna katalog passar på denna typ av
blandarfäste. Dock kommer några varv gänga att synas
mellan blandarfäste och blandarens mutter.
Art. 971984  Fäste med kromad kåpa för 12 och 15 mm
kopparrör
Art. 971992  Fäste med kromad kåpa för 15 mm PEXslang
Art. 971994  Fäste med kromad kåpa för 16 mm PEXslang

Enkelt blandarfäste för utanpåliggande rör, krom.
Gängan R20 passar direkt på blandare med europeisk
standardkoppling och anslutningsgängan underfrån är R15.

Art. 971583
Art. 971592
Art. 971594
Blandarfäste för dold rördragning med excenterfunktion
för att montera 150 c/c blandare på 160 c/c rördragning.
Dessa kan ej kombineras med ytbehandlad kåpa.
Kommer förpackade i par.
Art. 971583  Blandarfäste (par) med dold excenter
passande 12 och 15 mm kopparrör, kromad kåpa.
Art. 971592  Lika ovan fast för 15 mm PEXslang
Art. 971594  Lika ovan fast för 16 mm PEXslang

Art. 970455  Excenterar (par) för att montera 150 c/c
blandare på befintligt 160 c/c blandarfäste.

Art. 12015  Enkelt blandarfäste för utanpåliggande rör

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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