
Stort 
utvalg

Bad & Kjøkken 
i matt svart



Svart sanitær
Her finner du en rekke produkter til kjøkken og baderom med en matt 
svart overflate. Nå tilbyr vi dusjvegger, kjøkkenbatterier, servantbatterier, 
termostatbatterier, takdusjer, dusjsett og håndkletørkere med tilbehør  
– alle i matt svart. Fargekode RAL9004.

Imber II

Artikkelnr. Mål

6311798** 800 x 800 x 1950 mm

6311802** 900 x 900 x 1950 mm

Halvrundt dusjhjørne
• Mattsvarte profiler med 6 mm herdet, klart glass.
•  Dørene kan åpnes både innover og utover, og de har 

også innebygd hev-senk-funksjon.
• Veggprofil klargjort for rørgjennomføring. 
•  Leveres enkeltvis. OBS! For komplett hjørne må det 

bestilles to vegger.
• Tilpasset for både høyre- og venstremontering.

19
50





Imber II
Rett dusjvegg høyde 1950 mm
• Mattsvarte profi ler med 6 mm herdet, klart glass.
•  Dørene kan åpnes både innover og utover, og de har også innebygd hev-senk-funksjon.
• Veggprofi l som er klar for rørgjennomføring.
•  Leveres enkeltvis. OBS! For komplett hjørne må det bestilles to vegger.

Rett dusjvegg høyde 1950 mm
• Mattsvarte profi  ler med 6 mm herdet, klart glass.
• Dørene kan åpnes både innover og utover, og de har også innebygd hev-senk-funksjon.
• Veggprofi  l som er klar for rørgjennomføring.
• Leveres enkeltvis. OBS! For komplett hjørne må det bestilles to vegger.

Svart nisjeprofi l til dusjvegg Imber II
Hvis nisjeprofi len brukes, blir justeringsmulighetene for nisjemålet cirka +/– 1 cm. 
Det vil si at en 80 cm vegg kan brukes til en nisje som er 79–81 cm.

Artikkelnr.  6311813** 

Utforingsprofi l 1950 x 30 mm for Imber II dusjvegg
En utforingsprofi l som gjør at dusjveggens bredde kan forlenges med 30 mm.
Artikkelnr.  6311812**

Artikkelnr. Modell Produkt Lengde

6311749 L2-S Stabiliseringsstag 70–120 cm

Stabiliseringsstag for tak og vegg til Imber rett dusjvegg
Mattsvart stabiliseringsstag for tak og vegg. Justerbart 70–120 cm. Passer alle rette 
dusjvegger med glasstykkelse 6–8 mm. I tillegg medfølger to plastpropper for å dekke 
de borede håndtakhullene i Imber dusjvegg.

Artikkelnr. Mål Mål min og max Mål lysåpning nisje Imber II

6311825** 700 mm 675–695 mm 695–725 mm
6311828** 800 mm 775–795 mm 795–825 mm
6311832** 900 mm 875–895 mm 895–925 mm
6311842** 1000 mm 975–995 mm 995–1025 mm

Dusjvegg

Artikkelnr. Mål Mål min og max Mål lysåpning nisje Imber I

6312015 700 mm 675–695 mm 685–705 mm
6312016 800 mm 775–795 mm 785–805 mm
6312017 900 mm 875–895 mm 885–905 mm
6312018 1000mm 975–995 mm 985–1005 mm

Artikkelnr. Produkt

6311786 Imber I Black Nisjeprofi l
6311788 Imber I Black utforingsprofi l

Imber I

Nisjeprofi l og utforingsprofi l til Imber I Black



Artikkelnr. Mål

6311843** 800 x 1400 mm

Badekarvegg

Badekarvegg
• Matte, svarte profiler med  

6 mm herdet, klart glass.

Imber II
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Servantbatteri 

Servantbatteri Azur I mattsvart med 
Pop-Up bunnventil
Servantbatteri med 35 mm keramisk innsats. Leveres med 
tilkoblingsslanger i Soft Pex. VA- og SINTEF-godkjent.

Tekniske data
• Tilkobling tilførsel: Slange med løpemutter 3/8”
• Overfl atebehandling: Mattsvart

Artikkelnr.  4225816

Servantbatteri Azur III mattsvart med 
Pop-Up bunnventil
Servantbatteri med 35 mm keramisk innsats. Leveres med 
tilkoblingsslanger i Soft Pex. VA- og SINTEF-godkjent.

Tekniske data
• Tilkobling tilførsel: Slange med løpemutter 3/8”
• Overfl atebehandling: Mattsvart

Artikkelnr.  4225824**

Svart bunnventil Pop-up for servant, a-collection
Stilig servantventil pop-up med breddeavløp som åpnes og lukkes med et 
enkelt trykk på ventilen. 1 1/4” gjenge. Matt svart.

Tekniske data
• Egnet til servant: Ja
• Dimensjon: 1 1/4” gjenge
• Type: Til servant
• Utførelse: Med gjennomgående skrue.

Artikkelnr.  4225823

Svarte dekkskiver/rosetter 
Ø 70 x 26 mm.

Artikkelnr.  4296714





Oppvaskbatteri

Oppvaskbenkbatteri Azur I og II med høy U-tut
Ettgrepsbatteri med 35 mm keramisk innsats. Svingbar tut. Tuten sperres til 
120 grader ved å stramme skruen på baksiden av blanderen. Tut på 200 mm. 
Tilkoblingsslanger i Soft PEX 500 mm. Tilgjengelig i versjoner med eller uten 
oppvaskmaskin. Kranen til avstenging for oppvaskmaskinen dreies til siden for 
å åpnes, noe som gjør det tydelig om vannet til oppvaskmaskinen er på eller av. 
VA- og SINTEF-godkjent.

Tekniske data
• Overfl atebehandling: Mattsvart
• Tilkobling tilførsel: Slange med løpemutter 3/8”
• Tut: 200 mm
• Total byggehøyde: 405 mm

Artikkelnr. Utførelse
4228014 Kjøkkenbatteri med kran til oppvaskmaskin
4228013 Kjøkkenbatteri uten kran til oppvaskmaskin

Oppvaskbenkbatteri Azur V med høy U-tut, med 
uttrekkbar dusjslange
Ettgrepsbatteri med 35 mm keramisk innsats. Uttrekkbar og svingbar tut maks. 
70 cm. Tut på 200 mm. Tilkoblingsslanger i Soft PEX 500 mm.  
VA- og SINTEF-godkjent.

Tekniske data
• Overfl atebehandling: Matt svart
• Uttrekkbar tut: Ja
• Tilkobling tilførsel: Slange med løpemutter 3/8”
• Tut: 202 mm
• Total byggehøyde: 425 mm
• Kran til oppvaskmaskin: Nei

Artikkelnr. Utførelse
4228023 Oppvaskbenkbatteri Azur V med høy U-tut med uttrekkbar tut.



Termostatbatteri

Termostatbatteri Azur 150 c/c
Slankt termostatbatteri med dusjtilkobling ½”. 
Energisparingsfunksjon og varmtvannssperre. 
VA-, SINTEF- og STF-godkjent.

Tekniske data
• Senteravstand: 150 mm
• Overfl atebehandling: Mattsvart
• Tilkopling: 3/4” innv.g

Artikkelnr. Utførelse
4296712 Utløp nedover

Badekartut Azur, svart
Passer til dusjtilkobling ½” for termostatbatterier 
med tilkobling nede. Låses med unbrakonøkkel.

Tekniske data
• Lengde 130 mm c/c
• Overfl atebehandling: Matt svart
• Tilkobling 1/2”

Artikkelnr. Beskrivelse
4226708 Badekartut 1/2”, svart

For å stenge tuten, vris denne til venstre.



Dusj- og dekkhylle

Dusj- og dekkhylle Stella II
Praktisk dusjhylle som også fungerer som dekkskive  
når du beholder eksisterende blandebatterifeste. 

Artikkelnr.
4501568**

Tak- og hånddusjsett

Dusjsett Lux III
Lux III dusjsett svart. L = 800 mm, svart stang 25 mm, det 
øvre festet er fleksibelt, slik at eksisterende hull kan brukes. 
Hånddusj Ø110 mm med tre stråletyper og antikalk-funksjon, 
svart slange 1,75 meter med anti-twist-funksjon, såpekopp.

Artikkelnr. 4358014



Takdusjsett Azur 150 c/c, 
med termostatbatteri
Takdusjsett med 3-funksjons hånddusj og termostatbatteri 
med Eco-funksjon samt integrert vender for tak-/hånddusj i 
strømningsbryteren. Teleskopisk takdusjrør med rund takdusjsil 
av metall, diameter 300 mm. Justerbart veggfeste 50–150 mm 
ut fra vegg. Termostatbatteriet har sikkerhetssperre på 38 °C 
og keramisk avstenging. Innebygde tilbakeslagsventiler og 
smussfi lter. Tilkobling 3/4” innvendig gjenge.

Artikkelnr. 4501558

Forlengelsesrør lengde 400 mm
Diameter 24 mm. Med tilkoblingsgjenge 1/2” med løpemutter. 
Monteres på dusj eller badekarbatteriet for å forlenge 
takdusjstenger.

Artikkelnr. 4501543**





a-collection Embla

Modell a-collection Embla er en elegant håndkletørker med fi n 
overfl atefi nish i matt svart. Embla fi nnes for varmesystem eller 
elkolbe med bøyde, runde rør.

Tilbehør til varme-/håndkletørker

Elkolbe med støpsel

Artikkelnr. Modell Farge Effekt  Watt  Utførelse

7100093** MOA Matt 
svart

300 Termostat, tidsur og 1,5 
meter kabel med støpsel, 
kapslingsgrad IPx 5.

Elkolbe for skjult tilkobling 

Artikkelnr. Modell Farge Effekt  Watt  Utførelse

7100094** KTX Matt 
svart

300 Termostat, tidsur og allpolet 
bryter for skjult tilkobling, 
kapslingsgrad IPx 4

Artikkelnr. Beskrivelse

7100095** Håndkletørkerventil for tilkobling til eksisterende vannbåret 
varmesystem. Tilpasset for torørssystem.

Ventil

Artikkelnr. Beskrivelse Mål (h x b) Varmeangivelse ved 50 °C

7100092** Bøyd matt svart 750 x 510 mm 220 W



Artikkelnr. Beskrivelse 

4501569** Veggfeste inkl. mellomstykker

4501571** Dusjhode 300 mm, plast

4501561 Hånddusj, 3 funksjoner

4501559 Dusjslange, 1,75 meter

4501562 Mengderatt

4501563 Temperaturratt

4501564 Glider matt svart

4296713** Dusjbatteri. 150 c/c term. Svart. Opp/Ned a-coll. Azur

Reservedeler til takdusjsett og termostatbatteri

Artikkelnr. Beskrivelse

7042115 Håndtak F. 45 cm Fovere

7042116 Håndtak F. 60, 90, 120 cm Fovere

7042117 Håndtak F. Høyskap Fovere

Svarte håndtak til Fovere møbelserie

** = Skaffevare. Lev.tid 1-3 dager.
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a-collection er et varemerke for Ahlsell
www.ahlsell.no


