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Heritage badrumsporslin &
tillbehör



Det vackra badrumsporslinet och tillbehören från
Heritage kombinerar det bästa från dåtid och nutid.

Det innebär att man trots den traditionella stilen
ändå får moderna funktioner som t.ex.

mjukstängande toalettsitsar. Heritage har ett mycket
brett sortiment av olika typer av tvättställ, toaletter,

pelare m.m. Här finns helt enkelt något för alla.
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Blenheim rektangulärt tvättställ 65 cm

Tvättställ ca 65 x 48 cm med ett eller tre hål för blandare

PHPW061  Tvättställ med ett blandarhål
PHPW063  Tvättställ med tre blandarhål
PHPW09  Piedestal normalhög, för golv eller väggavlopp
WSABBLE  Kromställning
WGABBLE  Glashylla med rundad kant till kromställning
WTABUNI  Handduksräcke, levereras styckevis

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

Blenheim Toaletter och Bidé

Toaletter ur Blenheim serien med detaljer i krom eller vintage gold. Finns även med olika
höjd på underdelen. Toaletter med kombinationen spolvred och kromade detaljer
kommer med modern hel och halvspolning. Till toaletterna medföljer det en sits i valfri
färg (se sid 8). Konsolerna till den högspolande toaletten behöver ej monteras.

PHPWCSCR  Komplett WC, Plås, mjukstängande sits, normal sitthöjd, kromdetaljer
PHPWCSAG  Komplett WC, Plås, ej mjukstängande sits, normal sitthöjd, vintage gold
PHPWLLCR  Komplett lågspolande WC, Plås, mjukstängande sits, normal sitthöjd,
kromdetaljer
PHPWLLAG  Komplett lågspolande WC, Plås, ej mjukstängande sits, normal sitthöjd,
vintage gold
PHPWHLCR  Komplett högspolande WC, Plås, mjukstängande sits, normal sitthöjd,
kromdetaljer
PHPWHLAG  Komplett högspolande WC, Plås, ej mjukstängande sits, normal sitthöjd,
vintage gold
PHPW03  Bidé, 1 hål för blandare
PHPWC00  Tillval för att få toalett med förhöjd sitthöjd (+5 cm)
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Blenheim
Blenheim är en nydesignad populär serie, känd för sin snygga och tidlösa design som

passar in i de flesta badrum. Heritage själva kallar stilen för Fransk Rokoko. Toaletterna går
att få med förhöjd underdel (+5 cm) ifall man uppskattar att sitta lite högre.

Metalldetaljerna på toaletterna finns att beställa i både vintage gold och kromat utförande.



Dorchester tvättställ

Små tvättställ

PDW08  Minitvättställ ca 47 cm med två blandarhål
PDW111  Hörntvättställ med ett blandarhål, kan kompletteras
med konsoler
CPC30  Utsmyckade konsoler till hörntvättställ, krom
CPA30  Utsmyckade konsoler till hörntvättställ, vintage gold

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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Dorchester tvättställ
Dorchester kombinerar elegansen från svunna tider och dagens

moderna funktioner. Det finns både normalhög och förhöjd pelare till
några av modellerna (+5 cm), vilket är praktiskt om man är lång

eller har andra behov av att komma upp lite.

PVEW053 PDW051 PDW061 PDW071

CPC030

Dorchester tvättställ

Normalstora tvättställ med ett eller tre hål för blandare

PVEW053  Tvättställ ca 63 cm, kantig modell med tre blandarhål
PDW051  Tvättställ ca 64 cm med ett blandarhål
PDW053  Tvättställ ca 64 cm med tre blandarhål
PDW061  Tvättställ ca 59 cm med ett blandarhål
PDW063  Tvättställ ca 59 cm med tre blandarhål
PDW071  Tvättställ ca 53 cm med ett blandarhål
PDW09  Piedestal normalhög, till 59 och 64 cm tvättställ
PDW10  Piedestal förhöjd +5 cm, till 59 och 64 cm tvättställ
PVEW09  Piedestal till 63 cm kantigt tvättställ
PDW09CL  Piedestal till 53 cm tvättställ
WSABDOR  Kromställning (passar endast till PVEW053)
WGABDOR  Glashylla med rak kant till kromställning
WTABUNI  Handduksräcke till kromställning, levereras styckevis

Se även bild på glashylla och
handduksräcken på sidan 2 (Blenheim)



Dorchester toaletter

Toaletterna finns med olika höjd på underdelen. Förhöjd underdel (+ 5 cm) kan vara
praktisk för långa personer eller personer med nedsatt rörlighet (förhöjd underdel visas
på den mittersta bilden ovan). Toaletterna med spolvred kan fås med detaljer i
vintage gold. Toaletter med tryckknapp alternativt kombinationen spolvred och
kromade detaljer kommer med modern hel och halvspolning. Komplettera med valfri
sits, se sidan 8

PDWCSCR  Komplett WC, Plås, mjukstängande sits, normal sitthöjd, kromdetaljer
PDWCSAG  Komplett WC, Plås, ej mjukstängande sits, normal sitthöjd, vintage gold
PDWPCCR  Komplett WC, Plås, mjukst sits, normal sitth, tryckknapp och kromdetaljer
PDWCCCR  Komplett hörnWC, Plås, mjukst sits, normal sitth, tryckknapp och kromdet.
PDWC00  Tillval för att få toalett med förhöjd sitthöjd (ej möjligt med PDWBO nedan)
PDWBOCR  Komplett WC, Slås, mjukst sits, normal sitth, tryckknapp och kromdetaljer

Dorchester toaletter
Dorchesterserien innehåller ett brett utbud av toaletter, t.ex. något så ovanligt som en

toalett som är avsedd att monteras i ett hörn. Flera av varianterna finns med förhöjd
sitthöjd. Metalldetaljerna finns att beställa i både vintage gold och kromat utförande

där det anges i produkttexten. De kompletteras med en sits i valfri färg (se sid 8).
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PDWCCCRPDWPCCRPDWCSCR

PDWBOCR



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

5

Dorchester vägghängd toalett och bidé

Vacker vägghängd toalett och bidé i Dorchesterserien. Den vägghängda toaletten passar tillsammans med
standardfixtur (medföljer ej). Toaletten kompletteras med sits i valfri färg, se sidan 8.

PDWWHCR  Vägghängd WC med mjukstängande sits, kromdetaljer
PDWWHAG  Vägghängd WC, ej mjukstängande sits, vintage gold
PDW03  Bidé, 1 hål för blandare

Dorchester hög och lågspolande toaletter

Toaletterna kan beställas med kromade detaljer eller detaljer i vintage gold.
Den högspolande toaletten kommer med konsoler för montage under
tanken. Dessa har endast en utsmyckande funktion och måste inte monteras.
Toaletterna kompletteras med sits i valfri färg, se sidan 8.

PDWLLCR  Komplett lågspolande WC, Plås, mjukstängande sits, normal
sitthöjd, kromdetaljer, hel och halvspolning
PDWLLAG  Komplett lågspolande WC, Plås, ej mjukstängande sits, normal
sitthöjd, vintage gold
PDWHLCR  Komplett högspolande WC, Plås, mjukstängande sits, normal
sitthöjd, kromdetaljer
PDWHLAG  Komplett högspolande WC, Plås, ej mjukstängande sits, normal
sitthöjd, vintage gold

Dorchester toaletter

PDWLLCR

PDWHLCR



Rhyland
Rhyland är en serie med tidlösa linjer som passar väl in i skandinavisk stil. I serien ingår

ett litet smidigt tvättställ som kan monteras direkt på vägg eller på piedestal.
Toaletterna finns med spolvred eller tryckknapp beroende på modell. Metalldetaljerna

finns att beställa i både vintage gold och kromat utförande där det anges i
produkttexten. De kompletteras med en sits i valfri färg (se sid 8).

PRHW071 och PRHW09PRHW051

PRHWCS PRHWPCCR

Rhyland tvättställ

PRHW051  Tvättställ ca 59x47 cm med ett hål för blandare
PRHW071  Tvättställ ca 47x37 cm med ett hål för blandare.
PRHW09  Piedestal normalhög

Rhyland toaletter

Matchande sits ingår, se alternativ på sidan 8
PRHWCSCR  Komplett WC, Plås, mjukstängande sits,
normal sitthöjd, spolvred (hel/halvspolning) och kromdetaljer
PRHWCSAG  Komplett WC, Plås, sits, normal sitthöjd,
spolvred (endast helspolning) vintage gold
PRHWPCCR  Komplett WC, Plås, mjukst sits, normal
sitthöjd, tryckknapp (endast helspolning) och kromdetaljer

PRHW071
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New Victoria tvättställ

Tvättställ med tre hål för blandare

PVEW063  Tvättställ ca 65 cm med tre blandarhål
PVEW10  Piedestal (endast till tvättställ 65 cm)
PVEW463  Tvättställ ca 86 cm med tre blandarhål
PVEW483  Dubbeltvättställ ca 120 cm med tre blandarhål (per ho)
PVEW09L  Porslinsben, ett par (passar alla Victoria tvättställ)

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

New Victoria
New Victoria har ett lite kraftigare och kurvigare formspråk med vackra detaljer som ger

badrummet ett elegant intryck. Alla tvättställ kan kombineras med vackra porslinsben.
Metalldetaljerna på toaletterna finns att beställa i både vintage gold och kromat utförande.

New Victorian Toaletter

Toaletterna kan beställas med kromade detaljer eller detaljer i vintage gold. Den
högspolande toaletten kommer med konsoler för montage under tanken. Dessa
har endast en utsmyckande funktion och måste inte monteras. Toaletterna
kompletteras med sits i valfri färg, se sidan 8.

PVEWCSCR  Komplett WC, Plås, mjukstängande sits, normal sitthöjd, kromdetaljer
PVEWCSAG  Komplett WC, Plås, ej mjukst. sits, normal sitthöjd, vintage gold
PVEWLLCR  Komplett lågspolande WC, Plås, mjuks. sits, normal sitthöjd,
kromdetaljer
PVEWLLAG  Komplett lågspolande WC, Plås, ej mjukst. sits, normal sitthöjd, vintage
gold
PVEWHLCR  Komplett högspolande WC, Plås, mjukst. sits, normal sitthöjd,
kromdetaljer
PVEWHLAG  Komplett högspolande WC, Plås, ej mjukst. sits, normal sitthöjd,
vintage gold
PVEWC00  Tillval för att få toalett med förhöjd sitthöjd (+5 cm)
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PVEW063 PVEW463 PVEW483

PVEWCSCR

PVEWLLCR

PVEWHLCR



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

Toalettsitsar
Sitsarna till Heritages toaletter är mjukstängande (ej vintage goldsitsarna) och finns i
flera olika färger. De mjukstängande bromsar själva utan att falla ned med en smäll.

De mjukstängande kan enkelt tas loss för att underlätta vid rengöring.

Vintage gold är en färg som har en ljus guldton, inte att

förväxla med typisk guldfärg, som har en mörkare ton.
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Blankvit Vitmålad ask Ek Svart
(trästruktur)

OBS! Pga trämaterialets natur kan färg och struktur skilja sig åt från sits till sits.

Valnötsfärg





Heritage tillbehör
Vackra tillbehör ur Heritageserien Holborn för det kompletta badrummet.

Tillbehören finns både i vintage gold och kromat utförande.

Tvålkopp
AHOSPDC Krom
AHOSPDG Vintage gold

Handdukskrok
AHORBHC Krom
AHORBHG Vintage gold

Tvålpump med hållare
AHOSDIC Krom
AHOSDIG Vintage gold

Toalettpapperhållare
AHOTRHC Krom
AHOTRHG Vintage gold

Tandborstmugg
AHOTUHC Krom
AHOTUHG Vintage gold

Toalettpapperhållare
AHOTTRC Krom
AHOTTRG Vintage gold

Handduksring
AHOTRGC Krom
AHOTRGG Vintage gold

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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Dubbel
tandborstmugg
AHODTHC Krom
AHODTHG Vintage gold

Hylla med 2 plan
AHODGSC Krom
AHODGSG Vintage gold



Handduksstång dubbel ca 61 cm
AHODTRC Krom
AHODTRG Vintage gold

Glashylla ca 55 cm
AHOSGSC Krom
AHOSGSG Vintage gold

Trådkorg för badkar
ACOBHRC Krom
ACOBHRG Vintage gold

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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Handdukshängare ca 61 cm
AHODBTC Krom
AHODBTG Vintage gold

Hörnkorg
ACOB02C Krom
ACOB02G Vintage gold

Trådkorg
ACOB01C Krom
ACOB01G Vintage gold

Hörnkorg 2 nivåer
ACOB03C Krom
ACOB03G Vintage gold

Dubbel duschkorg
ACOSHTC Krom
ACOSHTG Vintage gold

Handduksstång ca 61 cm
AHOSTRC Krom
AHOSTRG Vintage gold



Utfällbar spegel
ACOWMM  Vändbar spegel (plan
och 3 x förstoring)

Spegel välvd
Rundad metallram, ca 67x49 cm
AHC09 Krom
AHA09 Vintage gold

Heritage speglar
Vackra speglar ur Heritageserien för att göra badrummet komplett. Speglarna

finns i både vintage gold och kromat utförande.
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Rektangulär spegel
Fasade kanter, ca 70x55 cm
MHDREC Krom
MHDREG Vintage gold

Kvadratisk spegel
Fasade kanter, ca 60x60 cm
MHDSQC Krom
MHDSQG Vintage gold

Oval spegel
Fasad kant, ca 61x50 cm
MHDOVC Krom
MHDOVG Vintage gold

Rund spegel
Fasad kant, diameter ca 61 cm
MHDRDC Krom
MHDRDG Vintage gold



Heritage handdukstorkar
Handdukstorkarna i Heritageserien finns i flera olika utföranden för vägg eller

golvmontage. De går endast att montera med vattenburen värme. De är alla
godkända för svenska trycknivåer och finns i kromat utförande eller i vintage

gold (där inte annat anges i texten). Ventiler ingår i paketen.

Victorian
Handdukstork ca 68x94 cm
AHC70 Krom
AHA70 Vintage gold

Portland
Handdukstork ca 58x85 cm
AHC76 Krom
AHA76 Vintage gold

Clifton
Handdukstork ca 74x94 cm
AHC73 Krom
AHA73 Vintage gold

Oakham
Denna modell finns endast i krom.

Handdukstork ca 69x78 cm

AHC77 Krom

Portland mini
Denna modell finns endast i krom.

Handdukstork ca 46x85 cm

AHC79 Krom

Clifton
Handdukstork ca 50x94 cm
AHC80 Krom
AHA80 Vintage gold

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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Cabot
Denna modell finns endast i krom.

Handdukstork ca 59x150 cm
AHC90 Krom

Clifton vägghängd
Denna modell finns endast i krom.

Handdukstork ca 68x74 cm
AHC101 Krom

Cabot vägghängd
Denna modell finns endast i krom.

Handdukstork ca 58x141 cm
AHC102 Krom

Ventilpar
Vinklat ventilpar till Heritage handdukstorkar (ingår vid
köp av handdukstork).
AHC75 Krom
AHA75 Vintage gold

Heritage handdukstorkar

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