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Haga tillbehör
Vackra tillbehör ur Hagaserien för det kompletta badrummet i klassisk stil.
Tillbehören är tillverkade av mässing och finns i tre ytbehandlingar  krom, brons
och obehandlad polerad mässing som åldras naturligt. Den senare kan putsas
ifall man vill återfå ursprunglig glans. Spårskruv i matchande ytbehandling medföljer.

Dubbelkrok

Enkelkrok

Art. 24201

Art. 24202

Tandborstmugg med hållare

Handduksring

Tandborstmuggen är av porslin. Art. 24203

Art. 24204

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

Tvålkopp med hållare

Toalettrullehållare

Tvålkoppen är av porslin. Art. 24205.

Art. 24208

Reservpappershållare
Art. 24219

Glashylla med sarg
Glashyllan är ca 42 cm bred. Art. 24209.

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

Enkel handduksstång

Toalettborste

Stången är ca 60 cm och går att såga av.
Art. 24211.

Talettborste med porslinsskål för väggmontage.
Art. 24220.

Dubbel handduksstång
Stängerna är ca 60 cm och går såga av.
Art. 24214.

Tvål och diskmedelspump
Pumpen är anpassad för att monteras dolt, dvs att själva behållaren sitter under diskbänk eller tvättställ. Påfyllning sker
uppifrån genom att lyfta av pipen. Infästningen rår över en bänkskiva som är max 50 mm tjock. Denna produkt finns
även i ytbehandlingen matt nickel. Art. 24700.

Krom (CR)

Borstat nickel (NM)

Brons (BR)

Obehandlad polerad
mässing (ON)

Produkt och färgkoder
Under tvål och diskmedelspumparna ovan syns tillgängliga ytbehandlingar och ytbehandlingens färgkod inom
parentes. Dessa färgkoder läggs även till övriga produkter i detta produktblad (observera att borstat nickel endast är
tillgänglig för tvål och diskmedelspumpen, inte de andra). Komplett produktkod för t.ex. dubbel handduksstång ovan
i ytbehandlingen brons blir då 24214BR.
Observera ytbehandlingarna är att se 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.
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