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från Recor



Recor gjutjärnsbadkar
Recor är originalet när det gäller gjutjärnsbadkar. Den europeiska
tillverkaren har en lång tradition av att leverera gjutjärnsbadkar av

absolut högsta kvalitet. Gedigen erfarenhet och noga utvalda material
borgar för god hållbarhet och detaljfunktion. Karen levereras normalt
med vitmålad utsida men de kan även specialbeställas i valfri färg på

utsidan. Några av karen kan beställas med flera fotalternativ i olika
ytbehandlingar. Det går även att beställa karen med tillval som halkskydd

och hål i sargen för blandarmontage. Mer om fötter och tillval finns på
sista sidan. Måttsatta ritningar hittas på vår webbsida www.badex.se.
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Klädda badkar
Recors klädda badkar har emaljerade badkar nedsänkta i vackra

utvändiga ställningar. De utvändiga ställningarna kan vara tillverkade av
lackerat stål, homogen koppar, homogen aluminium, kopparyta eller läder.

Alla badkaren finns inte i alla material  mer om detta i samband med
bilderna nedan. Alla klädda badkar har justerbara fötter undertill för att
utjämna för eventuella ojämnheter i golvet. De är också utrustade med

bräddavlopp och har uttag på baksidan för att göra det möjligt att
komma åt avloppsdetaljer och golvbrunn.

Där inte annat nämns är storleken ca 170 x 68 x 46 cm (l x b x max baddjup).

Epoque
Epoque kan beställas med en utsida av lackerat
stål, homogen koppar, homogen mässing, borstad
eller polerad aluminum, borstad eller polerat rostfritt
stål samt läder.

Iris
Iris kan fås med utsidan i lackerat stål, koppar,
mässing, borstad eller polerad aluminum, borstad
eller polerat rostfritt stål samt läder.

Eiffel
Eiffel har en utsida av lackerat stål eller homogen
koppar. Kopparalternativet är skyddat mot
oxidation.

Chateau
Chateau har en vackert dekorerad utsida gjord av
lackerat stål och kan beställas i valfri färg

Dakota
Dakota har en utsida i lackerat stål eller homogen
koppar. Går att beställa med eller utan dekorringar.
Finns i längderna 137, 154 och 170. Bredden är ca
76,5 cm och max baddjup ca 41 cm.

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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Hudson
Hudson är ett av de bredaste Recorbadkaren med rejäla fötter. Utsidan av karet kan målas i valfri kulör
och det levereras med Carltonfötter som på bilden.
Storlek: 170 x 81 x 46 cm (l x b x max baddjup)

Canova
Canova är ett av de bredare badkaren. Det har en
dekorerad utsida gjord av lackerat stål och kan
beställas i valfri färg
Storlek: 170 x 81 x 46 cm (l x b x max baddjup)

Lyra
Tidlös modell som kan levereras med metallfötter
eller träsocklar.

Storlek: 177 x 79 x 47 cm
(l x b x max baddjup)

Denise
Stort badkar som levereras med kantiga metallfötter
eller träsocklar. Går även bra att bygga in.

Storlek: 180 x 80 x 50 cm
(l x b x max baddjup)

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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Morgan
Badkaret Morgan kan fås med en utsida i lackerat
stål, koppar, mässing, borstad eller polerad aluminum,
borstad eller polerat rostfritt stål samt läder.
Storlek: 154 x 78 x 45 cm (l x b x max baddjup)

170 x 78 x 45 cm
178 x 80 x 50 cm



Versailles
Versailles är det vackra fåtöljbadkaret med ett
härligt stöd för ryggen. Det kan fås med B&Cfötter
(lilla bilden) eller med Imperialfötter (stora bilden).

Storlek: 137 x 76,5 x 41 cm (l x b x max baddjup)
154 x 76,5 x 41 cm
170 x 76,5 x 42 cm

Palace
Palace är en klassisk modell som är utmärkt om man
vill bada tillsammans. Karet går även bra att bygga
in. Finns med Imperialfötter, träsocklar eller piedestal.

Storlek: 154 x 78 x 45 cm (l x b x max baddjup)
170 x 78 x 45 cm

Carlton
Carlton är en extra stor badkarsmodell är utmärkt
om man vill bada tillsammans. Finns med Carlton
fötter (stora bilden) eller Imperialfötter (lilla bilden).

Storlek: 178 x 80 x 50 cm (l x b x max baddjup)

Oxford
Oxford är ett klassiskt kar med raka sidor. Badkaret
kan stå på B&Cfötter, Imperialfötter, Royalfötter
och 154längden även på piedestal.

Storlek: 137 x 76,5 x 42 cm (l x b x max baddjup)
154 x 77 x 44 cm
170 x 77,5 x 45 cm

Antique
Det extra stora karet med vackra uppsvängda sidor
och klassiska lejonfötter. Det största badkaret (180
cm) kan även beställas med piedestal (lilla bilden)

Storlek: 154 x 75 x 38 cm (l x b x max baddjup)
170 x 76 x 43 cm
180 x 77 x 43 cm

Princess
Princess är ett kar som ger ett lite nättare intryck
med sina smala sarger och fina Princessfötter i valfri
ytbehandling.

Storlek: 170 x 68 x 46 cm (l x b x max baddjup)

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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Bali
Gjutjärnsbadkar för inbyggnad. Den målade boxen
ingår ej.

Storlek: 120 x 70 x 37 cm
140 x 70 x 37,5 cm
150 x 70 x 39 cm
160 x 70 x 39 cm
170 x 70 x 39 cm

Moritz
Gjutjärnsbadkar för inbyggnad. Den målade boxen
ingår ej.

Storlek: 170 x 81 x 53 cm (l x b x max baddjup)

Bavaria
Gjutjärnsbadkar för inbyggnad, stort och djupt. Den
målade boxen ingår ej.

Storlek: 180 x 80 x 49,5 cm (l x b x max baddjup)

Classic
Gjutjärnsbadkar för inbyggnad. Den målade boxen
ingår ej.

Storlek: 170 x 75 x 45 cm (l x b x max baddjup)
180 x 81 x 46 cm

Övrig information
Badkaren kan beställas med tillval som blandarhål i sargen (förutbestämd placering beroende på
badkarsmodell, se ritningar på vår hemsida) och halkskydd i botten. Blandarhålen på 180 mm c/c
används tillsammans med badkarsblandare som står på korta ståndarben. Halkskyddet monteras i ett
symmetriskt mönster i badkarets botten.

Alla badkaren levereras med kromad bottenventil och avloppsrör 60 cm. De badkar som lagerförs (se
prislista på webbsidan) levereras utan hål för bräddavlopp medan övriga levereras med en täckbricka för
bräddavloppshålet. Avlopp i andra ytbehandlingar med bräddavlopp kan tilläggsbeställas.

P.g.a. gjutjärnets egenskaper kan måtten aldrig anges exakt. Angivna mått kan skilja ± 1,5 %.

Kulörer
Alla badkaren levereras med vit utsida eller utsidan
målad i valfri NCS eller RAL kulör. Även fötterna går
att få i valfri kulör. Färgkoden anges tillsammans
med beställningen. Badkaren i koppar och mässing
är ytbehandlade för att inte oxidera och därmed
behåller de glansen utan polering. De fristående
badkaren kan även beställas i klarlackat polerat
gjutjärn, se bild.
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Mässingsfötter
Badkarsfötterna går även att beställa i homogen mässing. Mässingsfötter får en jämnare ytstruktur och går
att få polerade utan skyddslack (åldras naturligt), polerade med skyddslack, blank nickel eller borstad
nickel. Fotmodellerna som finns i mässing är:

B&C till Oxford och Versailles

Imperial till Carlton, Palace och Versailles

Lejon och ball G&H till Antique

Princess till Princess

Carlton till Carlton och Hudson

Gjutjärnsfötter
Som standard är badkarsfötterna av gjutjärn eller stål med eller utan ytbehandling. Flera av de fristående
badkaren kan beställas med olika fotmodeller och olika färg på foten. Gjutjärnsfötterna går att beställa
kromade, vitemaljerade, mässingspläterade, i mattlackat krom, i obehandlad gjutjärn eller målade i valfri
färg. Vid obehandlat gjutjärn behöver ytan klarlackas, målas eller oljas för att inte rosta. Vid beställning av
färdigmålade fötter måste ordern innehålla en färgkod (RAL eller NCS).

Lejonfot, mässingspläterad.
Fotmodellen ingår som
standard till Antique.
OBS! Färgnyansen kan variera
på mässingspläterade fötter
av gjutjärn.

B&Cfot, krom.
Fotmodellen ingår som
standard till badkar Oxford
och Versailles.

Lyrafot, matt krom.
Fotmodellen ingår vid köp
av ett Lyrakar.

Carltonfot, vitemaljerad.
Fotmodellen ingår som
standard till Hudsonkar.
Foten kan tilläggsbeställas
till karet Carlton.

Mörk bok Lackerad ekfot

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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Imperialfot, krom.
Fotmodellen ingår som
standard till badkar Palace
och Carlton.
Imperialfot går även att
tilläggsbeställa till karen
Versailles och Oxford.

Asterfot, krom. Fotmodellen
kan tilläggsbeställas till
karen Carlton och Palace.

Ball G&H, vitemaljerad. Ball
G&H kan tilläggsbeställas till
karet Antique. Denna
fotmodell finns endast i
vitemaljerat utförande.

Royalfot, krom. Royal kan
tilläggsbeställas till karet
Oxford.

Princessfot, krom.
Fotmodellem ingår som
standard till Princesskar.

Squarefot, krom.
Fotmodellen ingår som
standard till Denisekar.

Andra alternativ
Några av badkarsmodellerna kan även fås med piedestal eller med träfötter. Träfötterna går att få i
färgerna ljus bok, mörk bok, obehandlad ek och lackerad ek.

Piedestal går att få till modellerna: Antique 154 och 180, Carlton, Oxford 154, Palace 154 och 170.

Träfötter går att få till modellerna: Denise, Lyra och Palace.
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