Vackra badrumsblandare
och duschar från Horus

www.badex.se

Badex för ett omfattande program av vackra badrumsartiklar
från den franska kvalitetstillverkaren Horus. Horus utmärker sig
genom sina utsökta detaljer och att alla vita detaljer är av
äkta porslin. De flesta blandare finns i ett flertal vackra och
välarbetade ytbehandlingar.
Själva namnet Horus refererar till en egyptisk gud med falkhuvud.
Detta falkhuvud går igen på en del detaljer på blandarna.
Vi visar här ett utvalt sortiment av Horus produkter vi tror
uppskattas i de svenska hemmen, både med avseende på
form och kvalitet.
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Inledning
Eloise
Julia och Victoria
Coventry
Ascott
Mini, Fleur och övrigt
Ytbehandlingar
Nouvelle Vague
Blandarfästen och övrig installationsinformation

Eloise
Eloise är klassikern bland blandarna från
Horus. Serien karakteriseras av rena linjer och
vackra detaljer.
Som de flesta av blandarna från Horus finns
de i ett flertal vackra ytbehandlingar, se sidan
tolv. Alla vita detaljer är av äkta porslin.

Eloise tvättställsblandare 02.208

Eloise tvättställsblandare

Eloise badkarsblandare 02.414

Vacker tvättställsblandare med
svängbar pip och matchande
bottenventil.

Tvättställsblandare med ett grepp
och svängbar pip.

Klassisk badkarsblandare med 150 c/c
mellan inloppen. Brickorna mot vägg
levereras något större än på bilden
(mer om detta på sid 14).

02.719  hög modell med bottenventil
Ytbehandling på bilden är matt nickel. av popup typ.
02.708  låg modell, bottenventil med
lyftstång.

Ytbehandling på bilden är matt nickel.

Eloise tvättställsblandare 02.260

Eloise 02.485 och 02.498

Tvättställsblandare för installation i tre
hål. Blandaren har svängbar pip och
kommer med matchande bottenventil.

Art. 02.485 är gjord för att monteras på
badkarssarg eller liknande. De korta
benen är justerbara i bredd 150 ±44 mm.
02.498 golvstående blandare 150 c/c.
Blandaren monteras med anslutning
under rören. Observera att denna
blandare kräver specialanpassning
Eloise bidé resp. tvättställsblandare
vid installation. Inga speciella
installationsdetaljer finns att tillgå utan 02.311 bidéblandare med svängbar
måste anpassas från fall till fall.
pip och matchande bottenventil.
00.499 triangelstöd för att stödja
benen mot bräddavloppsrör.

02.227 tvättställsblandare med
svängbar pip och justerbar bredd 185
260 mm. Ingen bottenventil medföljer.

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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Julia och Victoria
Julia och Victoria är två syskonserier med samma
utseende men olika grepp. Julia har vackra kryssvred
medan Victoria i stället har porslinsspakar. Serierna går
utmärkt att kombinera med Eloise som har samma
typ av vred som Julia.
Alla vita detaljer är av porslin och blandarna finns i
flera ytbehandlingar, se sidan tolv.

Julia tvättställsblandare

Julia trehålsblandare 01.260

Tvättställsblandare med ett grepp
och svängbar pip.

Tvättställsblandare för trehålsmontage. Tvättställsblandare för trehålsmontage.
Blandaren har svängbar pip och
Blandaren har svängbar pip och
matchande bottenventil medföljer.
matchande bottenventil medföljer.

01.708  låg modell, bottenventil med
lyftstång

På bild i matt nickel utförande.

Victoria trehålsblandare 19.260

På bild i matt nickel utförande.

01.719  hög modell med bottenventil
av popup typ

Julia och Victoria lavoirkranar

Julia tvättställsblandare 01.208

Lavoirkranar avsedda för enbart
Tvättställsblandare med svängbar pip
varmt eller kallt vatten. Ej bottenventil.
och matchande bottenventil.
01.231  Julia lavoirkran
19.231  Victoria lavoirkran

Bidéblandare med svängbar pip och
matchande bottenventil.
Yttre delen av munstycket går att
vinkla.

Julia och Victoria tvåhålsblandare

Julia och Victoria väggblandare

Tvättställsblandare för tvåhålsmontage
med justerbar benbredd 185260 mm.
Bottenventil medföljer ej. Pipen är
svängbar.

Blandare för väggmontage med
Tvättställsblandare för tvåhålsmontage.
svängbar pip, ej bottenventil.
Matchande bottenventil med propp
Observera att dessa blandare kräver och kedja. Pipen är svängbar.
dolt montage, se mer information sid 13.
01.207  Julia tvåhålsblandare
01.262/01.272  Julia väggblandare
19.207  Victoria tvåhålsblandare
19.262/19.272  Victoria väggblandare

01.227  Julia tvåhålsblandare
19.227  Victoria tvåhålsblandare

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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Julia bidéblandare 01.311

Julia och Victoria tvåhålsblandare

Julia och Victoria badkarsblandare

Badkarsblandare för sargmontage

Badkarsblandare med handdusch,
175 c/c. Brickorna mot vägg levereras
något större än på bilden (mer om
detta på sid 14).

Badkarsblandare med handdusch, för
montage på sarg, 175±20 mm mellan
inloppen.

01.434  Julia badkarsblandare
19.434  Victoria badkarsblandare

01.435  Julia badkarsblandare
19.435  Victoria badkarsblandare
Badkarsblandare för däckmontage

Badkarsblandare för golvmontage

Blandare avsedd för att fällas ned i
badkarssarg eller omliggande skiva.
Avstånd mellan de ingående delarna
är flexibelt. Handduschens slang följer
med upp vid användning.

Golvstående blandare 175 c/c.
Blandarna monteras med anslutning
under rören. Observera att denna
blandare kräver specialanpassning
vid installation. Inga speciella
installationsdetaljer finns att tillgå utan
måste anpassas från fall till fall.

01.464  Julia badkarsblandare
19.464  Victoria badkarsblandare

01.498  Julia golvblandare
19.498  Victoria golvblandare
00.499  triangelstöd för att stödja
benen mot bräddavloppsrör.

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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Duschartiklar i serierna Eloise, Julia och Victoria
Horus har ett omfattande program av duschartiklar som kompletterar de
övriga produkterna från tillverkaren. Här visas serierna Eloise, Julia och
Victoria tillsammans eftersom de kompletterar varandra.
Även duscharna finns i ett flertal vackra ytbehandlingar (se sidan tolv) och
de vita detaljerna är av äkta porslin.

Julia duschset med termostatblandare
Kompletta duschset med termostatblandare, 22 cm taksil och handdusch.
Duschsetens höjd är justerbar. Brickorna mot vägg levereras något större än
på bilderna (mer om detta på sid 14).
01.754  duschset med termostat och badkarspip, 175 c/c.
01.744  duschset med termostat, 175 c/c
01.796  duschset med termostat, 150 c/c

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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Duschset Eloise, Julia och Victoria
Duschset med blandare utan termostatfunktion.
De tre duschseten till höger ovan kommer med 22 cm taksil och handdusch. Höjden är justerbar.
Brickorna mot vägg levereras något större än på bilderna (mer om detta på sid 14).
01.516  Julia duschset med duschstång och handdusch, 150 c/c
02.516  Eloise duschset med blandare och handdusch, 150 c/c
02.544  Eloise duschset med taksil, 150 c/c
01.544  Julia duschset med taksil, 175 c/c
19.544  Victoria duschset taksil, 175 c/c

Kompletterande duschartiklar till Eloise, Julia och Victoria
01.596  termostatblandare, 150 c/c. Utgång för att koppla till duschslang. Brickorna mot vägg levereras något större
än på bilderna (mer om detta på sid 14).
01.532  duschstång med handdusch och väggenomföring. Kan även koppas direkt till duschblandare.
01.545  enbart duschstång
01.589  handdusch med väggenomföring. Kan även kopplas direkt till duschblandare.

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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Coventry
Coventry refererar till hur många blandare
såg ut på 1920talet. Typiskt för blandarna i
denna serie är de platta kryssvreden och
det lite enklare intrycket.
Som de flesta av blandarna från Horus finns
de i ett flertal vackra ytbehandlingar (se sidan
tolv). Alla vita detaljer är av äkta porslin.

Coventry tvättställsblandare 28.261

Tvättställsblandare av låg typ med
matchande bottenventil. Bilden visar
blandaren i matt nickel utförande.

Badkarsblandare för väggmontage
Tvättställsblandare för montage i tre
hål. Blandaren har svängbar pip och 160 c/c (OBS! R20 lekande mutter på
kommer med matchande bottenventil. blandaren. Passar ej svensk 160 c/c
väggbricka utan övergång).

Coventry bidéblandare och lavoirkran Coventry tvättställsblandare 28.260
28.311  bidéblandare med riktbar
stråle och matchande bottenventil.
28.231  lavoirkran för oblandat
vatten. Passar i 30 mm hål. Kommer
utan bottenventil.

Tvättställsblandare för montage i tre
hål. Blandaren kommer komplett med
matchande bottenventil.

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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Coventry badkarsblandare 28.414

Coventry tvättställsblandare 28.208

Badkarsblandare 28.467
Blandare avsedd för att fällas ned i
badkarssarg eller omliggande skiva.
Avstånd mellan de ingående delarna
är flexibelt. Handduschens slang följer
med upp vid användning.

Coventry duschar
28.516  Coventry duschset med blandare och handdusch, 150 c/c. Brickorna mot
vägg ser inte ut som på bilden utan ser ut som de på 28.414 (föregående sida).
28.532  Coventry duschstång med handdusch, väggenomföring och slang
28.542  Coventry duschstång med handdusch (4 olika stråltyper) och slang
28.545  Coventry duschstång, passande standard konisk handduschinfästning
28.589  Coventry handdusch med väggenomföring och slang
28.596  Coventry duschblandare med termostat, 150 c/c
Duschslangarna ovan har R15 gänga för att passa på de flesta blandare.

Duschtermostat och badkarsblandare
28.596  Duschblandare med termostatfunktion för jämn värme, 150 c/c.
Brickorna mot vägg ser inte ut som på bilden utan ser ut som de på 28.414
(föregående sida).
28.485  badkarsblandare för sargmontage. Passar i 30 mm hål på 160±20 mm.
Duschhandtaget ser inte riktigt ut som på bilden utan ser ut som på 28.414
(föregående sida).
28.498  golvstående blandare 160 c/c. Blandaren monteras med anslutning
under rören. Observera att denna blandare kräver specialanpassning vid
installation. Inga speciella installationsdetaljer finns att tillgå utan måste
anpassas från fall till fall.
00.499  triangelstöd för att stödja benen på 28.498 mot bräddavloppsrör (ej
på bild här men syns bra under serie Eloise).

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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Ascott
Ascott är en serie blandare med influenser
från art deco perioden. Art deco är en
designstil som uppkom på 1920talet i Paris
och har inspirerat många kända byggnader
runtom världen.
Som de flesta av blandarna från Horus finns
de i ett flertal vackra ytbehandlingar, se sidan
tolv. Alla vita detaljer är av äkta porslin.

Tvättställsblandare 65.708

Tvättställsblandare för trehålsmontage Badkarsblandare

Tvättställsblandare med matchande
Tvättställsblandare för montage i tre
bottenventil. Flödet och temperaturen hål. Blandarna kommer med
regleras som på en vanlig ettgrepps matchande bottenventil.
blandare med spaken på blandaren.
62.261  Trehålsblandare med kryssvred
65.261  Trehålsblandare med spakar

Badkarsblandare för väggmontage,
150 c/c. Brickorna mot vägg levereras
något större än på bilderna och med en
slätare struktur (mer om detta på sid 14).
62.414  Badkarsblandare med kryssvred
65.414  Badkarsblandare med spakar

Tvättställsblandare för trehålsmontage Badkarsblandare på ben
Badkarsblandare som är gjorda för att
Blandare avsedd för att fällas ned i
Tvättställsblandare för montage i tre
monteras på badkarssarg eller
badkarssarg eller omliggande skiva.
hål. Blandarna kommer med
liknande.
De korta benen är justerbara
Avstånd mellan de ingående delarna matchande bottenventil.
i
bredd
150
±44 mm.
är flexibelt. Handduschens slang följer
62.260  Trehålsblandare med kryssvred
med upp vid användning.
62.485  Badkarsblandare med kryssvred
35.260  Trehålsblandare med spakar
65.485  Badkarsblandare med spakar
62.464  Badkarsblandare med kryssvred
65.464  Badkarsblandare med spakar
Badkarsblandare för sargmontage

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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Ascott takduschar och golvstående blandare
62.544  Ascott duschset, 150 c/c. Finns även i en variant 65.544 med spakar i stället för kryssvred (se art. 65.516
nedan).
62.745  Ascott duschset med termostatfunktion, 175 c/c. Kan monteras på enkla blandarfästen (se sidan 14).
Båda ovanstående duschset levereras med något större brickor mot vägg än på bilderna. Brickorna har också en
slätare struktur (mer om detta på sid 14).
62.498  golvstående blandare 150 c/c. Blandaren monteras med anslutning under rören. Observera att denna
blandare kräver specialanpassning vid installation. Inga speciella installationsdetaljer finns att tillgå utan måste
anpassas från fall till fall. Finns även i en variant 65.498 med spakar istället för kryssvred (se art. 65.516 nedan)
00.499 triangelstöd för att stödja benen mot bräddavloppsrör (ej med på bild här men syns under serie Eloise).

Ascott duschet utan takdusch
65.516  Ascott duschset, 150 c/c. Finns även i en variant 62.516 med kryssvred i stället för spakar. Levereras med
något större brickor mot vägg än på bilderna. Brickorna har också en slätare struktur (mer om detta på sid 14).
62.542  Ascott duschset utan blandare. Duschslangen har R15 anslutning för att passa de flesta blandare på
marknaden.

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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Mini 02.662
Tvättställsblandare 02.662 med svängbar pip. Blandaren är specialgjord för
små tvättställ och passar i 3035 mm hål. Bottenventil medföljer ej.

Fleur tvättställsblandare 60.731
Tvättställsblandare med svängbar pip,
kromad och utan bottenventil.
Blandaren har s.k. progressiv kartusch
vilket innebär att vredet ställer både
flöde och temperatur. Vredet kan fås i
valfri färg.
Färgkoder syns till höger vid vreden
och måste bifogas vid order.
Blandaren kan även pluggas och
användas som lavoirkran med bara
en tilloppsledning.

Kompletterande tillbehör
Till Horus produkter finns ett sortiment av olika tillbehör i samma ytbehandlingar. Här visas några vanligt efterfrågade
produkter men fler finns vid behov. Fråga oss gärna.
00.223  Bottenventil till tvättställ med propp och kedja
00.124  Bottenventil till diskho 1,5'' med propp och kedja
00.225  Vattenlås med väggrör (OBS! Golvrör finns ej)
00.448  Badkarsavlopp med överfyllnadsskydd med propp och kedja

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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Horus ytbehandlingar
Horus har ett flertal mycket vackra och välarbetade ytbehandlingar som
många av blandarna kan fås i. Man bör dock vara medveten om att
färgerna i verkligheten kan skilja något mot de som syns i denna katalog.
Obehandlad polerad mässing är en tillgänglig yta som inte finns med
bland nedanstående färgprov. Denna yta ser ut som bilden på polerad
mässing från början och kommer att oxidera naturligt. Åldrandet påverkas
av solljus, fingeravtryck, vattenstänk m.m.
Krom och guld blandat saknas också på bild men är även den tillgänglig.
Alla blandarserier finns inte i alla ytbehandlingar:
Eloise, Julia, Victoria, Mini och tillbehör  samtliga
Ascott och Coventry  samtliga utom matt brons och åldrad koppar
(både med och utan matt lack)

Krom (CH)

Blank nickel (NB)

Åldrad koppar (VC)

Åldrad koppar
med mattlack (CM)

Matt nickel (NM)

Polerad mässing (PB)

Guld (DO)

Guld med
mattlack (DM)

Åldrat brons (VB)

Matt brons (BR)

Matt brons
med mattlack (BM)

Lite om inbyggnadsprodukter
Horus har ett omfattande program av vackra 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 montagelåda eller annan smart platsanpassad lösning.
Detta kan normalt rörmontören hjälpa till att reda ut. Notera ändå att det inte finns
några speciella inbyggnadsdosor just för Horus produkter utan standardprodukter
måste användas. Standarddosor för dolt montage finns från flera svenska leverantörer
och inhandlas normalt av montören via sin grossist.

Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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Nouvelle Vague
Det senaste tillskottet i Horus blandarsortiment är
Novuelle Vague ("den nya vågen"). Denna serie har
blivit en storsäljare på den franska marknaden och
representerar ett nytänkande hos Horus designteam.
Flödet och temperaturen regleras som på en vanlig
ettgreppsblandare med spaken på blandaren.
Nouvelle Vague finns i vanligt krom och mattsvart krom.

Tvättställsblandare 40.708

Tvättställsblandare 40.260

Badkarsblandare 40.714

Tvättställsblandare med matchande
bottenventil.

Tvättställsblandare för montage i tre
hål. Blandaren kommer med
matchande bottenventil.

Badkarsblandare för väggmontage.
Observera att denna blandare kräver
dolt montage, se mer information sid 12.
Denna blandare kan även beställas
med andra handduschar än den i
metall som syns på huvudbilden.
Art. B05623  ABS och regnstrålar
Art. B05775  ABS och flerstrålsdusch

Badkarsblandare 40.766

Tvättställsblandare 40.763

Blandare avsedd för att fällas ned i
badkarssarg eller omliggande skiva.
Avstånd mellan de ingående delarna
är flexibelt. Handduschens slang följer
med upp vid användning.
Handduschen är av metall.

Tvättställsblandare för montage i
vägg. Observera att denna blandare
kräver dolt montage, se mer
information sidan 12.

Inbyggnadsprodukter & duschar
I serien finns på förfrågan ett
omfattande program av
inbyggnadsprodukter, duschar
termostater, badkarspipar och
ventiler. Observera att dessa kräver
specialmontage, se mer information
sid 12.
Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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Täckbrickor från Horus
På många av bilderna på Horus väggmonterade
produkter (t.ex. på den övre till höger) finns vackra
täckbrickor mot väggen. När vi levererar blandare så är
brickorna specialanpassade för svenska marknaden och
är då lite större (som på den nedre bilden till höger). Detta
är praktiskt eftersom de då täcker enkla blandarfästen (se
nedan). De större brickorna täcker även de vanligaste 60
mm inbyggnadsboxarna som finns från flera svenska
leverantörer. Täckbrickorna kommer i samma vackra
ytbehandling som blandaren.

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 som kan
kombineras med Horusblandare. Det 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.
Kromad täckbricka medföljer. Fästet passar direkt på
blandare med europeisk standardkoppling. Säljs i par.
Detta blandarfäste är det enda som fungerar tillsammans
Horus speciella ytbehandlade täckbricka.

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 bricka.
Kommer förpackade i par och finns endast i krom.

Art. 971984  Fäste för 12 och 15 mm kopparrör
Art. 971992  Fäste för 15 mm PEXslang
Art. 971994  Fäste för 16 mm PEXslang

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

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

Art. 970455  Excenterar (par) för att montera 150 c/c
blandare på befintligt 160 c/c blandarfäste. Finns endast
i kromat utförande.

Art. 12015  Enkelt blandarfäste för utanpåliggande rör
Mer information och ritningar finns på vår hemsida, www.badex.se.
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