
DUSCH-
VÄGGAR



NYHET! 
Alla våra dusch- och badrumsväggar är behandlade 
med Arredo Clear Shield System, som underlättar rengöring 
och håller glaset rent längre.
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VÅRA DUSCHLÖSNINGAR

EMMA DUSCHDÖRR

MAJA DUSCHDÖRR

ANNA NISCHDÖRR

FILIPPA DUSCHVÄGG

IDA DUSCHDÖRR

LISA DUSCHVÄGG

MOLLY BADKARSSKÄRM

DETALJER OCH TILLBEHÖR

VÄRT ATT VETA INNAN DU VÄLJER DUSCHLÖSNING

OM ARREDO



EMMA duschvägg i klart glas.



Inget badrum är det andra likt. Några är stora, andra är små. En del är i vinkel, 

har nischer eller väggar som känns omöjliga att utnyttja. Andra är rymliga med 

obegränsade möjligheter. Oavsett hur ditt badrum ser ut har vi en duschlösning 

som fungerar. Våra duschväggar finns i flera mått och utföranden som kan 

kombineras för att passa rummet perfekt. Välj mellan olika modeller samt klart, frostat 

eller, för vissa modeller, randigt glas. Alla dusch- och badrumsväggar har Arredo 

Clear Shield System, som bevarar glaset och håller det rent och fräscht längre. 

VÅRA 
DUSCHVÄGGAR

ALLA VÅRA DUSCHVÄGGAR HAR 15 ÅRS GARANTI.

 
Å

R
S

 G
A

R
A

N
T

I

15
5



EMMA MARIN
Rak duschdörr i klart glas med fyrkantigt handtag  
i blank krom. Kromade beslag och 8 mm säkerhets-
glas. Glaset är behandlat med Clear Shield System  
för att underlätta rengöring. Dörren finns i två olika 
mått som kan kombineras. Monteras med frihöjd  
från golvets högsta punkt.

EMMA MARIN KLART GLAS. Enkeldörr.
B800xH1900 mm 602051.80
B900xH1900 mm 602051.90

EMMA DUSCHDÖRR
KLART, FROSTAT ELLER RANDIGT GLAS  
Rak duschdörr i klart, frostat eller randigt 6 mm säker-
hetsglas. Blank eller silvermatt profil som levereras med 
matchande handtag. Dörren finns i en rad olika mått som 
kan kombineras för att passa alla möjliga och omöjliga ytor. 
Lyftgångjärn lyfter dörren när den öppnas och sänker den 
sedan för att sluta tätt mot golvet. Dörren kan även vikas 
inåt, idealiskt ur platshänseende. Utrymme för rörgenom-
föring finns i väggprofilen upp till 35 mm från vägg.  
Glaset är behandlat med Clear Shield System för att  
underlätta rengöring. 

EMMA KLARGLAS. Matt profil. Dubbeldörrar.
B800xB800XH1920 mm 602001.8080
B800xB900XH1920 mm 602001.8090
B900xB900xH1920 mm 602001.9090 

EMMA KLARGLAS. Matt profil. Enkeldörr.
B700xH1920 mm 602001.70 
B800xH1920 mm 602001.80 
B900xH1920 mm 602001.90 
B1000xH1920 mm 602001.10 

EMMA KLARGLAS. Blank profil. Enkeldörr. 
B800xH1920 mm S602001.80 
B900xH1920 mm S602001.90

EMMA RANDIGT GLAS. Matt profil. Dubbeldörrar.
B900xB900xH1920 mm 602201.9090

EMMA FROSTAT GLAS. Matt profil. Dubbeldörrar. 
B900xB900xH1920 mm 602501.9090 

EMMA FROSTAT GLAS. Matt profil. Enkeldörr. 
B700xH1920 mm 602501.70
B800xH1920 mm 602501.80 
B900xH1920 mm 602501.90
B1000xH1920 mm 602501.10

RANDIGT GLAS

FROSTAT GLAS

EMMA MARIN
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EMMA KLART GLAS
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MAJA FROSTAT GLAS
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MAJA DUSCHDÖRR
KLART, FROSTAT ELLER 
RANDIGT GLAS

Böjd duschdörr i klart, frostat eller randigt 6 mm 
säkerhetsglas. Blank eller silvermatt profil som  
levereras med matchande handtag. Dörren finns  
i en rad olika mått som kan kombineras för att 
passa alla möjliga och omöjliga ytor. Lyftgångjärn 
lyfter dörren när den öppnas och sänker den sedan 
för att sluta tätt mot golvet. Dörren kan även vikas 
inåt, idealiskt ur platshänseende. Utrymme för 
rörgenomföring finns i väggprofilen upp till 35 mm 
från vägg. Glaset är behandlat med Clear Shield 
System för att underlätta rengöring.

MAJA KLARGLAS. Matt profil. Dubbeldörrar.
B800xB800XH1920 mm  502001.8080
B800xB900XH1920 mm  502001.8090
B900xB900xH1920 mm  502001.9090

MAJA KLARGLAS. Matt profil. Enkeldörr.
B700xH1920 mm  502001.70
B800xH1920 mm  502001.80
B900xH1920 mm  502001.90
B1000xH1920 mm  502001.10

MAJA KLARGLAS. Blank profil. Enkeldörr.
B800xH1920 mm  S502001.80
B900xH1920 mm  S502001.90

MAJA FROSTAT GLAS. Matt profil. Dubbeldörrar.
B900xB900xH1920 mm  502501.9090

MAJA FROSTAT GLAS. Matt profil. Enkeldörr.
B700xH1920 mm  502501.70
B800xH1920 mm  502501.80
B900xH1920 mm  502501.90
B1000xH1920 mm  502501.10

MAJA RANDIGT GLAS. Matt profil. Dubbeldörrar.
B900xB900xH1920 mm  502101.9090

RANDIGT GLAS KLART GLAS
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ANNA DUSCHDÖRR
KLART ELLER FROSTAT GLAS

Nischdörr i klart eller frostat glas med handtag i matt krom.  
Silvermatt profil och 6 mm säkerhetsglas. 
Lyftgångjärn lyfter dörren när den öppnas och sänker den  
sedan för att sluta tätt mot golvet. Utrymme för rörgenomföring  
finns i väggprofilen upp till 35 mm från vägg.  
Glaset är behandlat med Clear Shield System för att  
underlätta rengöring.

ANNA KLARGLAS. MATT PROFIL.
B800xH1920 mm 612001.80
B900xH1920 mm 612001.90

ANNA FROSTAT GLAS. MATT PROFIL.
B800xH1920 mm 612501.80
B900xH1920 mm 612501.90

15 ÅRS GARANTI
För att du ska bli nöjd med  
ditt val av badrumsinredning, 
har alla våra produkter genom-
gått hårda kvalitetstester.  
Våra duschväggar har 15 års 
garanti vid fabrikationsfel. 

KLART GLAS FROSTAT GLAS

10



ANNA KLART GLAS
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FILIPPA 
2/3 FROSTAT GLAS
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FILIPPA DUSCHVÄGG KLART GLAS. MATT PROFIL.
Kan monteras antingen åt höger eller vänster.
B900xH2100 mm 632011.90

FILIPPA DUSCHVÄGG 2/3 FROSTAD. MATT PROFIL.
B900xH2100 mm    
Vänstermodell   632111.90 L
Högermodell 632111.90 R

FILIPPA DUSCHVÄGG
KLART ELLER 2/3 FROSTAT GLAS

Fast duschvägg, i klart eller frostat glas (2/3 frostat), med stång.  
Silvermatt profil och säkerhetsglas 6 mm. B900xH2100 mm.  
Glaset är behandlat med Clear Shield System för att  
underlätta rengöring.

DIN NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE HITTAR DU PÅ ARREDO.SE

ALLA VÅRA DUSCHVÄGGAR 
ÄR BEHANDLADE MED 
CLEAR SHIELD SYSTEM.

Clear Shield System bevarar 
glaset, underlättar rengöring 
och gör att duschväggen  
håller sig ren längre. 

KLART GLAS 2/3 FROSTAT GLAS
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IDA DUSCHDÖRR KLARGLAS. MATT PROFIL.  
B775xH1920 mm Vänster  512200.80
B775xH1920 mm  Höger 512201.80

B875xH1920 mm Vänster 512200.90
B875xH1920 mm  Höger  512201.90

IDA DUSCHDÖRR FROSTAT GLAS. MATT PROFIL.
B875xH1920 mm 512501.90

IDA DUSCHDÖRR
KLART ELLER FROSTAT GLAS

Svängd duschdörr i klart eller frostat glas med silvermatt profil.  
Säkerhetsglas 6 mm. Kan monteras antingen till höger eller vänster. 
Lyftgångjärn lyfter dörren när den öppnas och sänker den sedan  
för att sluta tätt mot golvet. Dörren kan även vikas inåt,  
idealiskt ur platshänseende. Utrymme för rörgenomföring finns  
i väggprofilen upp till 35 mm från vägg. Glaset är behandlat  
med Clear Shield System för att underlätta rengöring.

15 ÅRS GARANTI
För att du ska bli nöjd med  
ditt val av badrumsinredning, 
har alla våra produkter genom-
gått hårda kvalitetstester.  
Våra duschväggar har 15 års 
garanti vid fabrikationsfel. 

KLART GLAS FROSTAT GLAS
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IDA KLART GLAS
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LISA KLART GLAS
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ALLA VÅRA DUSCHVÄGGAR 
ÄR BEHANDLADE MED 
CLEAR SHIELD SYSTEM.

Clear Shield System bevarar 
glaset, underlättar rengöring 
och gör att duschväggen  
håller sig ren längre.

LISA DUSCHVÄGG KLARGLAS. MATT PROFIL.
B800xH1920 mm 652001.80
B900xH1920 mm 652001.90

LISA DUSCHVÄGG FROSTAD. MATT PROFIL.
B800xH1920 mm 652501.80
B900xH1920 mm 652501.90

LISA DUSCHVÄGG
KLART ELLER FROSTAT GLAS

Fast duschvägg i klart eller frostat glas med silvermatt profil. 
Säkerhetsglas 6 mm. Väggen kan kombineras med  
EMMA duschdörr. Utrymme för rörgenomföring finns  
i väggprofilen upp till 35 mm från vägg. Levereras med stag-
lösning samt fixeringsstöd för golvyta. Glaset är behandlat 
med Clear Shield System för att underlätta rengöring.

KLART GLAS FROSTAT GLAS
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MOLLY BADKARSSKÄRM
KLART ELLER FROSTAT GLAS

Rak badkarsskärm i klart eller frostat glas. Silvermatt profil 
och säkerhetsglas 6 mm. Lyftgångjärn lyfter dörrarna när 
de öppnas och sänker dem sedan för att sluta tätt mot 
badkarskanten. Skärmen kan även vikas inåt. Utrymme för 
rörgenomföring finns i väggprofilen upp till 35 mm från vägg. 
Glaset är behandlat med Clear Shield System för att under-
lätta rengöring.

MOLLY MARIN 
KLARGLAS. KROMADE BESLAG.
B800xH1450 mm 622051.80

MOLLY KLART GLAS. MATT PROFIL.
B800xH1450 mm 622001.80

MOLLY FROSTAT GLAS. MATT PROFIL.
B800xH1450 mm 622501.80

MOLLY MARIN
BADKARSSKÄRM I KLART GLAS

Rak badkarsskärm i klart glas med beslag i blank krom. 
Säkerhetsglas 8 mm. Skärmen kan även vikas inåt.  
Glaset är behandlat med Clear Shield System för att  
underlätta rengöring.

KLART GLAS FROSTAT GLAS
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MOLLY MARIN
KLART GLAS
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RAK DÖRR
EMMA 700X700

MAGNETLIST
Passar ANNA, EMMA och MAJA. 
Går även att köpa separat för att förnya 
din duschdörr.                     
709900

SLÄPLIST / TÄTLIST
Tätningslist 15 mm, 1 m. Går även att köpa 
separat för att förnya din duschdörr.
709901

DET ÄR DETALJERNA SOM GÖR DET

ARREDO CLEAR SHIELD SYSTEM
Alla våra glas har Clear Shield System, en  
osynlig men viktig detalj som gör att vattnet  
rinner av lättare. Underlättar rengöring.

MONTERINGSANVISNINGAR
Monteringsanvisningar medföljer i förpack-
ningen, men om du vill kontrollera måtten  
i förväg finns de även på vår hemsida. 

HANDTAG 815-B BLANK
Handtag i blank krom, levereras 
till våra blanka profiler.
Ø32 x 30 mm                           709906 

HANDTAG MARIN
Levereras till EMMA MARIN.
40x40 mm

HANDTAG 815-M MATT
Handtag i matt krom, levereras 
till våra matta profiler.
Ø32 x 30 mm                             709905

DUSCHSKRAPA i krom med vitt natur- 
gummi. Fästanordning medföljer.
ML10443

Behöver du en ny släplist till din duschdörr, en ny magnetlist eller kanske en snygg 

och funktionell duschskrapa? Eller vill du byta utseende med ett nytt handtag?

SOM NY IGEN. Både magnetlisten och 
släplisten går att köpa separat om du vill 
förnya din duschdörr vid senare tillfälle.
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HANDTAG 815-B BLANK
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Våra duschväggar har 15 års garanti
För att du ska bli nöjd med ditt val av 
badrumsinredning, har alla våra 
produkter genomgått hårda 
kvalitetstester. Våra duschväggar 
har 15 års garanti vid fabrikationsfel.

Clear Shield 
Alla våra dusch- och badrumsväggar är behandlade med 
Arredo Clear Shield System, som gör att vattnet rinner 
av glaset lättare och förenklar rengöringen. Clear Shield 
System bevarar och skyddar glaset och håller det fräscht 
längre. Clear Shield System ger även glaset större mot-
stånd mot fläckar och andra färgavvikelser.

Färgåtergivning och reservation
Av trycktekniska skäl kan färger och utseende ibland 
avvika från verkligheten. Vi reserverar oss därför för 
eventuella tryckfel och färgavvikelser. Samtidigt jobbar vi 
ständigt med att finslipa och förbättra våra produkter. Ibland 
kan det innebära att vi ändrar något i tillverkningsprocessen. 
Stäm alltid av med din närmaste återförsäljare.

Prislista
För priser och övrig information, kontakta närmaste åter-
försäljare, du hittar dem på vår hemsida, www.arredo.se

Återförsäljare
Hitta din närmaste återförsäljare på www.arredo.se.

Kontakt
Arredo AB, Godsvägen 9, S-231 62 Trelleborg.
info@arredo.se, www.arredo.se

ARREDO DUSCHVÄGGAR 2016/2017

STYLING  Mette Nissen     FOTO, OMSLAG SAMT HELSIDOR  Johan Kalén      FOTO PRODUKTBILDER  Håkan Branse     ART DIRECTION / GRAFISK FORM  Malin Unnborn     

COPY  Ulrika Petersén      PROJEKTLEDNING  Jeanette Leth, Arredo             Alla duschar och allt kakel kommer från Arredo. Tack till Åhléns och Palttina för lån av rekvisita.

VÄRT ATT VETA INFÖR VALET AV DUSCHLÖSNING

Ta hjälp av din återförsäljare 
Arredos utbud är stort och det finns mycket att  
välja mellan. Ibland är valet enkelt, ibland kan det 
kännas alldeles omöjligt. Tveka då inte att rådfråga 
våra återförsäljare! De kan svara på alla möjliga 
frågor om material och skötsel, ge goda råd samt 
dela med sig av handfasta tips på hur du kan tänka 
när det gäller planeringen av ditt badrum. 

Tänk efter före
Ett badrum är inget rum man renoverar ofta. 
Var därför noga med vilka val du gör, så du känner 
dig säker på att det kommer att fungera. Tänk efter 
hur du använder badrummet. Är det bara du som 
ska få plats? Eller är ni en hel familj som vill kunna 
duscha, bada och borsta tänderna samtidigt?  
Tänk långsiktigt och välj det du tror att du kommer 
att trivas med länge.  

Beställningsvara 
Hela vårt sortiment finns i lager för direkt leverans. 

Montering
Installationsanvisning medföljer varje produkt,  
men går även att hitta på www.arredo.se

Skötselråd
Ta väl hand om din duschvägg, så får du njuta av 
den längre! Rengör din duschvägg dagligen med 
vatten och gummiskrapa (vitt gummi) eller med 
fönsterputs och mjuk trasa. Är väggen väldigt  
smutsig rekommenderas ättiksbaserat rengörings-
medel. Undvik rengöring med slipmedel samt för 
grov svamp, då detta kan göra repor i såväl glas 
som kromade och borstade detaljer och profiler.
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För information om hela vårt sortiment, gå in på arredo.se 



         är källan till allt liv – och  

inspirationskällan till all badrumsinredning 

från Arredo. Om det inte vore för vatten hade 

varken våra duschdörrar eller badkarsväggar funnits, 

inte heller alla vackra blandare och handfat, 

takduschar, badrumsmöbler och speglar.

Hos våra återförsäljare runt om i Norden  

hittar du produkterna som gör vardagen enklare, 

bekvämare och kanske också lite lyxigare. 

Och eftersom inget badrum är komplett utan 

kakel och klinker, har vi självklart även allt 

du kan tänkas behöva till väggar och golv. 

Du hittar hela vårt sortiment på 

www.arredo.se

VATTEN

Godsvägen 9, S-231 62 Trelleborg, Sweden     arredo.se


