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dröm eller verklighet
Vad är välmående egentligen? Hur tar man bäst hand om sig själv? Och hur gör man för att slappna av, stressa ner och bara
njuta? Måste man åka till andra sidan jordklotet för att få uppleva harmoni? Eller är det kanske så att välmående på dina
villkor finns mycket närmare än du tror? Kanske bara ett knapptryck bort. Vatten och massage tillhör de äldsta och bästa
upplevelserna i världen, både för stora och små. Och ett massagebadkar från Westerbergs kombinerar denna känsla med
en effektivt avkopplande stund. Allt detta är möjligt här och nu. Ta chansen!
3

4

sagolika stunder
Är det något vi kan så är det massagebadkar som ger den bästa massagen. Därför försöker vi hela tiden göra våra
massagebadkar ännu effektivare och skräddarsydda efter dina önskemål. Med vårt Westerbergs Silent System får du
marknadens tystaste och behagligaste badupplevelse. Lägg till egna servicemontörer och ett mångårigt samarbete med
Säker Vatteninstallation, så kan vi lova dig välmående i många år framöver.
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det svenska originalet
Vår badrumsfilosofi är väldigt enkel: Så mycket välmående till så många som möjligt. Därför är vi alltid på jakt efter de
massagebadkar som både ger den bästa känslan och den effektivaste massagen. I Skene Skog, mitt i Västergötland, hittar
du Nordens modernaste badkarsfabrik. Här tar vi fram massagebadkar som kombinerar den bästa massagen med ett
skandinaviskt formspråk. Långt bort från billig import och lågpriskänsla. Istället ordentliga saker, från de små tekniska
detaljerna till ergonomin, tänker vi på ditt välbefinnande. Så att du ska känna dig nöjd med ditt val. Varje dag.
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massagebad för
inre harmoni
En kedjereaktion av välbefinnande aktiveras när du sätter
dig till rätta i ett massagebadkar. Tack vare olika kombinationer av tryckpåverkningar, kalla och varma impulser,
mjukt vaggande eller masserande strålar - ger massagebad dig inre harmoni och välbefinnande.

välbefinnande
Vattenkurer tillhör de äldsta, säkraste och billigaste behandlingsformerna i världen. Vi vet, att vatten får oss att
må bättre, och inte bara för hygienens skull. Efter en mödosam och kanske stressande arbetsdag kan ett varmt
bad hjälpa dig att nå en känsla av lugn och välbefinnande.
Du blir lugnare, blodcirkulationen ökar och musklernas
spänning minskar.

återhämtning
Att avsätta tid för sig själv gör att vi mår bättre psykiskt,
fysiskt och själsligt. Men att hitta den tiden är inte alltid så
lätt. Gör din tid i badrummet till din egentid. Kryp ner i ett
varmt lugnande bad och känn dig avkopplad, som en oas i
ditt ständigt uppkopplade liv.

må bättre
I vatten som har samma temperatur som kroppen eller varmare, stiger pulsen. Blodkärlen utvidgas, vilket gör det lättare
för hjärtat att arbeta, samtidigt som cirkulationen förbättras.
Vattentrycket hjälper också till att öka blodgenomströmningen. När blodet flyter snabbare, ökar syretillförseln i hela
kroppen. Och ju mer syre, desto mer energi. Ett avkopplande bad kan hjälpa dig att ta hand om din viktigaste muskel,
hjärtat. Kontakta läkare innan bad om du har hjärtfel.

avslappning
Värme har en förmåga att lugna kroppen, då de inre organens aktivitet lugnas ned. Tar man ett varmt bad märker
man att stela muskler och stress snabbt lindras. Vattnet
gör att man känner sig viktlös och ger därmed en paus
från tyngdkraftens ständiga drag. Ett massagebad, med
vatten i rörelse, stimulerar även hudens receptorer, vilket
löser upp spänningar i muskler och förstärker blodcirkulationen. Vattnet knådar kroppen, vilket ger en massageliknande känsla.

9

10

från kraftfull massage till
avslappnande bubblor
Ett massagebad gör underverk på trötta och stela muskler
och leder. Önskar du lättare behandling så är ett luftsystem rätt val som är avkopplande och ökar blodomloppet.
Vattenmassage ger en kraftfullare massage. Våra system
har powerjets som är individuellt avstängningsbara och
riktbara så kan du själva fördela vattentrycket. För punktmassage - stäng av två powerjets och trycket blir högre
på resterande. Med våra system kan du även själv steglöst styra om du vill ha igång bara fotmassage eller ryggoch fotmassage samtidigt. För att du ska få den massage
du önskar just idag.

tysta massagebadkar,
en nyhet sedan 1981
Vatten i rörelse låter, så en stor utmaning är att få dina
massagebad att vara så tysta det bara går. Olika massagesystem låter olika mycket beoende på både uppbyggnad och funktion. Ett tips är att välja system där du själv
kan välja mellan vatten- och/eller luftmassage. Vi lägger
stor tid på att konstant utveckla komponenter, pumpar
och slangar samt på hur vi monterar alla ingående delar –
för att din badupplevelse ska bli extra tyst och rogivande.

fördelar med massage

massagebada på dina villkor

• gör spända muskler mjuka och elastiska

Hos oss kan du välja att skräddarsy och bygga ditt kar precis
som du vill ha det. Allt för att du ska hitta din snabbaste,
enklaste väg till avkoppling.

• ökar blodcirkulationen i musklerna
• stärker immunförsvaret
• har en avslappnande effekt på kroppen
• ger en djupare och lugnare andning
• ökar utsöndringen av vätska och restprodukter
• motverkar ärrbildningar efter skador i muskelvävnad
• har god effekt på träningsvärk
• motverkar spänningar vid smärttillstånd
• motverkar stress
• har en lugnande effekt på nervsystemet
• ökar vår koncentrationsförmåga
• ökar kroppens allmänna välbefinnande*

*Källhänvisning: Branschrådet Svensk Massage

11

westerbergs massagebadkar
Vår badrumsfilosofi är väldigt enkel: Så mycket välmående till så många som möjligt.
Därför är vi alltid på jakt efter de massagebadkar som både ger den bästa känslan
och den effektivaste massagen. I Skene Skog, mitt i Västergötland, hittar du Nordens
modernaste badkarsfabrik. Här tar vi fram massagebadkar som kombinerar den bästa
massagen med ett skandinaviskt formspråk. Långt bort från billig import och lågpriskänsla.
Istället ordentliga saker, från de små tekniska detaljerna till ergonomi, tänker vi på ditt
välbefinnande. Så att du ska känna dig nöjd med ditt val. Varje dag.
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westerbergs
utvald design

westerbergs
skräddarsy din massage

Design för oss är mer än bara formgivningen. Allt sitter i själva upplevelsen. Å ena sidan samspelet mellan funktion och konstruktion,
teknik och ergonomi, å andra sidan det avskalade skandinaviska
formspråket. Inget onödigt – bara allting uttänkt i minsta detalj.

Välmående på dina villkor finns kanske närmare än du tror. Kanske
bara ett knapptryck bort. Hos oss kan du välja att skräddarsy och
bygga ditt kar precis som du vill ha det. Allt ifrån design, blandar
placering till massage och belysning. Läs mer på westerbergs.com.

westerbergs
fabrik i skene skog

westerbergs
modernt hantverk

I Skene Skog, mitt i Västergötland, hittar du Nordens modernaste
badkarsfabrik. 10.000 kvm yta och med möjlighet att producera
nästan 30.000 massagebadkar per år ger oss möjlighet att både
ha färdiga massagebadkar på lager för snabb leverans, men även
skräddarsy ditt massagebadkar.

Vi använder oss av modern robotteknik men lägger även stor
vikt vid hantverk och det personliga. Därför monterar, kontrollerar och testkör vi varje massagebadkar för hand. Det betyder
att alla kar som lämnar oss har vattenfyllts och testkörts i
någon av våra åtta teststationer.

westerbergs
massage och avslappning

westerbergs
individuell massage

Det finns olika typer av massagesystem. Vattenmassage är ett
massagesystem som ger en kraftfull massage. Ett luftsystem
däremot är mer ett avslappningssystem. Så välj vad som
passar dig. Eller välj ett massagebadkar där du själv kan
styra och justera.

Våra system har powerjets som är individuellt avstängningsbara
och riktbara så kan du själv fördela vattentrycket. För punktmassage - stäng av två powerjets och trycket blir högre på resterande.
Med våra system kan du även själv steglöst styra om du vill ha
igång bara sidomassage eller rygg och fotmassage samtidigt. För
att du ska få den massage du önskar just idag.

westerbergs
genomtänkta materialval

westerbergs
tysta massagebadkar

Långvarig trygghet är viktigt för oss. Därför är våra massagebadkar tillverkade i genomfärgad sanitetsakryl för att de inte
ska förlora sin vita färg över tid. Vi använder även en förstärkt
bottenplatta i karen som gör det extra stabilt och ger en trygg
känsla. För att våra massagebadkar ska vara så underhållsfria
som möjligt är de utrustade med pvc-fria slangar samt med
självdränerande system och munstycken.

Vatten i rörelse låter, så en stor utmaning som vi har haft med oss
sen vår start 1981 är att få massagebaden att vara så tysta det
bara går. Vi har utvecklat och tagit fram ett system, westerbergs
silent system, som ger dig ett av marknadens mest tysta massagebadkar. Vi använder ny teknik för slangdragning och har minimerat
antalet skarvar för att vattnet ska få en så rak väg som möjligt. Det
ger en rad fördelar. Det ger en mer miljövänlig tillverkning, vattnet
får ett bättre flöde och därmed vattenmassage med högre tryck
samt att det blir tystare, mer behagligt ljud.
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westerbergs lätt att välja
så här enkelt väljer du ditt massagebadkar
På följande sidor hittar du alla modeller, artikelnummer och priser.

1 välj massagebadkar
6 olika serier, 26 modeller

pacific 18

ocean 24

motion 28

norden 32

wave 40

deep 44

2 välj massagesystem
3 välj tillval
4 välj sargblandare
5 välj till front och gavel
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westerbergs ’13
02 dröm eller verklighet
16 massagebada
pacific
ocean
motion
norden
wave
så här enkelt väljer du
deep

18–23
24–27
28–31
32–39
40–41
42–43
44–47

48 bada
ellipse
harmony
deep
madeleine, victoria, elisabeth
sarg- och badkarsblandare

50–51
52–53
54–55
56–57
58–59

60 möblera & förvara
harmony
motion
smart
bahia
norden sigh
blandare

62–65
68–70
71
72
73
74–75

76 ångbada
steamer motion
steamer clear

78–80
81

82 duscha
clear
duschset

84–89
90–91

94 porslin, handdukstorkar
toaletter
handfat
handdukstorkar
tillbehör och info

96–100
100
101
102–103

104 köphjälp
massagebada
funktioner, tillval
bada
duscha
ångbada
porslin
möblera & förvara
handdukstorkar
blandare, duschset
information
skötselråd

104–116
104–105
116–118
119
120–121
122–123
124–126
126
127
128–129
130–131

Samtliga priser i denna katalog är cirkapriser inkl. 25% moms.
Lokala avvikelser i prisbilden kan förekomma. Rätt till ändringar
förbehålles utan aviseringar. Av trycktekniska skäl kan färgerna i
katalogen avvika något från verkligheten. Vi reserverar oss mot att
placeringar av jetmunstycken och blandare kan avvika mot bild.
Då vi är under ständig utveckling reserverar vi oss för eventuella
förändringar i sortimentet. Vi reserverar oss för eventuella
tryckfel. Kontrollera alltid din installation med behörig el- och
vvs-installatör. Westerbergs har funnits sedan 1981.
www.westerbergs.com

Fotografer: Miljö- och inspiratonsbilder: Daniel Hertzell – Carbon. Clive Tompsett.
Jäger Arén, Produktbilder: Magnus Palmér. Lars Lundberg. Inredare och stylist:
Pernilla Eriksson. Snickare: Peter Gavik.
Tryckeri: Stibo Graphic
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Du består till 65% av vatten. Se till att omge dig med rätt sort. Ett massagebadkar
från Westerbergs kombinerar tusentals små lätta luft- och vattenbubblor med sköna
och välgörande massagestrålar. Som balsam för själen.
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massagebada
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westerbergs pacific
tycker du om det lilla extra, kommer du
att älska våra stora riktigt lyxiga massagebadkar

Här har vi inte sparat på något, Westerbergs Pacific är för
livsnjutaren med höga krav. Varje komponent är handplockad
för att kunna erbjuda dig vår bästa massage tillsammans
med ett maximalt anpassat system. Du väljer mellan tre
olika modeller – unika i formerna men med samma effektiva
system och prestanda. Massagebadkar när de är som allra
bäst gör det enkelt för dig att hitta din inre harmoni.
Pacific har generösa former och den klassiska känslan av lyx
och välbehag infinner sig direkt.
Pacific har tre olika massagesystem att välja bland. Vill du ha
ännu mer, adderar du enkelt fler tillval. Allt för att anpassa
karen till just den massage du vill ha. Pacific ger välmående till
fler. Design av Therese Samuelsson.

Värme

Massagesystem som lindrar muskelvärk och
mjukar upp stela leder. Perfekta massagebadet för dig som har ett fysiskt krävande
arbete eller tränar mycket.

Elektronisk styrning på systemet, där
mycket styrs från en enhet –
touchpanelen.

Värme har en förmåga att lugna kroppen,
då de inre organens aktivitet varvas ned.
Tar man ett varmt bad märker man att stela
muskler och stress lindras snabbt.

Med Westerbergs Silent System får du ett
jämnare vattenflöde och ett högre tryck,
vilket bidrar till en tystare badupplevelse.

Läs mer på westerbergs.com
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Design:
Therese Samuelsson

pacific
175 round

Pacific 175 är ett runt kar med gott
om plats. Detta massagebadkar är
framtaget för dig som vill bygga in
ditt kar och har höga krav på design
och prestanda. Väljer du vårt executive system styrs massagen lätt med
touchpanelen, som ger en optimal
upplevelse och känsla.
1760×1760 mm, höjd: 700 mm.
Baddjup: 405 mm. 511 l.
pris
pris
pris

44.995:– comfort
54.995:– superior
59.995:– executive

bra att veta: läs mer om våra massagesystem
på sid 108.

bra kar
att bygga in
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pacific
190 sq

Extra rymligt och perfekt för två
personer eller för den som vill ha
lite extra plats. Går att få med tre
system och en mängd olika tillval.
Allt för att anpassa karen till just
den massage du vill ha. Finns
även som badkar utan system.
1890x1190 mm, höjd: 700 mm.
Baddjup: 405 mm. 531 l.
pris
pris
pris

39.995:– comfort
49.995:– superior
54.995:– executive

bra att veta: läs mer om varför det är så
bra med powerjets på sid 105 eller se vår
film på westerbergs.com

nyhet

20

pacific
180 sq

Kvadratiskt kar med riktigt rymliga
mått. Tillsammans med ett väl
utvalt massagesystem, blir detta
badkar en dröm att koppla av i.
Kakla in eller placera enkelt i hörn
med front och gavel.
1790x1790, höjd 700 mm.
Baddjup: 405 mm. 790 l.
pris
pris
pris

49.995:– comfort
59.995:– superior
64.995:– executive

bra att veta: läs mer om våra massage
system på sid 108.

nyhet
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vi är experter
på välgörande massage
Värme har en förmåga att lugna kroppen, då de inre
organens aktivitet varvas ned. Tar man ett varmt bad
märker man att stela muskler och stress snabbt lindras. Vattnet gör att man känner sig viktlös och ger
därmed en paus från tyngdkraftens ständiga drag.
Ett massagebad, med vatten i rörelse, stimulerar även
hudens receptorer, vilket löser upp spänningar i muskler
och förstärker blodcirkulationen. Vattnet knådar kroppen, vilket ger en massageliknande känsla. Tack vare
olika kombinationer av tryck, impulser, mjukt vaggande
eller masserande strålar – ger massagebad dig ett
effektivt välbefinnande.

22

westerbergs lätt att välja
så här enkelt väljer du ditt massagebadkar
1 välj modell på ditt kar

180 sq

190 sq

Välj mellan 3 olika former
och storlekar.

175 round

westerbergs
pacific

Comfort: 44.995:Superior: 54.995:Executive: 59.995:-

Comfort: 39.995:Superior: 49.995:Executive: 54.995:-

2 välj massagesystem

Comfort: 49.995:Superior: 59.995:Executive: 64.995:-

4 välj blandare

Pacific är utrustade med våra tre massagesystem Comfort,
Superior och Executive men är anpassade efter karens storlekar.
Med dubbla pumpar får man ett maximalt tryck i systemen, vilket
ger dig extra kraftfull massage och välmående för fler.

Westerbergs har ett stort utbud av
sargblandare. Välj en blandare som
passar just dig.

våra noga utvalda
massagesystem

Systeminnehåll

Comfort

Superior

Executive

•
–

•

Elektronisk touchpanel

•
–

6 powerjets

•

•

•

Dubbel ryggmassage

•

•

•

Extra ryggmassage (175 round)

˚
˚
˚
˚
˚

•

•

•

•

•

•

•

•

˚

•

Startknapp med pulsfunktion

Dubbel fotmassage (ej 175 round)
Underhållsvärmare 1,5 kW
Kombinerad belysning och ljusterapi
Vattenrening

westerbergs
sargblandare sid. 54–55

•

Round
Art. nr. 200 800 84
4.500:–

Square
Art. nr. 200 800 85
4.500:–

3 välj tillval
8.495:-

Bottensystem (180 sq)

Art.nr. 200 808 01

8.995:-

Bottensystem + Booster (175 round, 190 sq)

Art.nr. 200 808 02

9.495:-

Bottensystem + Booster (180 sq)

Art.nr. 200 808 03

9.995:-

Kombinerad belysning och ljusterapi

Art.nr. 200 800 81

2.995:-

Dubbel fotmassage (ej 175 round)

Art.nr. 200 808 04

4.995:-

Dubbel roterande fotmassage

Art.nr. 200 808 05

5.495:-

Dubbel roterande fotmassage, uppgradering

Art.nr. 200 808 06

1.095:-

Dubbel roterande ryggmassage, uppgradering

Art.nr. 200 807 94

1.595:-

Extra ryggmassage (175 round)

Art.nr. 200 808 08

3.395:-

Trippel roterande ryggmassage, uppgradering

Art.nr. 200 808 07

1.795:-

Vattenrening

Art.nr. 200 006 05

4.495:-

Underhållsvärmare 1,5 kW

Art.nr. 200 005 30

4.195:-

Underhållsvärmare 3,0 kW

Art.nr. 200 005 33

5.195:-

Underhållsvärmare 3,0 kW, uppgradering

Art.nr. 200 807 96

990:-

˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚
–
˚
˚
˚
˚
˚
˚

–

˚
˚
˚
˚
˚
–

˚
˚
˚
˚
˚
–

–

–

–

–

˚
˚
–

˚
˚
–

˚
˚
–

–
–

–

–

˚

–

˚

Ocean
Art. nr. 200 807 97
4.500:–
(–) = ej tillgängligt

4.995:-

Art.nr. 200 808 00

= tillval

Art.nr. 200 800 74

Bottensystem (175 round, 190 sq)

˚

Turbo

• = ingår

Tillval

Soft
Art. nr. 200 800 83
4.500:–

5 välj till front och gavel

Läs mer på westerbergs.com
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westerbergs ocean
tycker du om att bada och dessutom få massage,
kommer du att älska ocean

Vår badkarsserie Ocean är designad av Therese
Samuelsson. Ocean är massagebadkaren som du kan
placera i stort sett överallt och som finns i mängder
av olika storlekar. Välj mellan små lättplacerade modeller
för det lilla badrummet eller en större modell med plats
för två personer.
För att du enkelt ska kunna välja massage har vi valt ut
de funktioner som vi tycker att ett massagebadkar ska ha.
För att förstärka känslan ytterligare finns det en rad tillbehör
att addera så att du får massage som passar just dina behov.
Så börja med att hitta en modell som passar dig, därefter
väljer du massagesystem, front och blandare.

Genomtänkta och funktionella detaljer
genom hela serien.

Välj 3-hålsblandare i krom med separat
omkopplare för dusch.

Wellness bild

Massagesystem som lindrar muskelvärk och
mjukar upp stela leder. Perfekta massagebadet för dig som har ett fysiskt krävande
arbete eller tränar mycket.

Med vår touchpanel kan du bland annat
ställa in vattentemperatur och
ljusterapi. Ingår i alla executive system.

Läs mer på westerbergs.com
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ocean
130 c
140 c
150 c

Ocean hörnbadkar finns i tre olika storlekar.
Både för det lilla badrummet och för den
som har gott om utrymme och vill unna sig
lyxen av att verkligen kunna sträcka ut sig.
Gemensamt för alla tre är att du får samma
härliga massage, oavsett vilken storlek på
kar du väljer.
på bilden: 140 c:
1375x1375 mm, höjd: 670 mm. Baddjup: 420 mm. 336 l.
bra att veta: våra massagebadkar är självtömmande.
pris
pris
pris

24.995:– comfort
30.995:– superior
35.995:– executive

nyhet

OCEAN uppstart
140 c

Design:
Therese Samuelsson
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ocean
160 l
Ett offsetbadkar med unik form
som passar extra bra till det
lite mindre badrummet. Våra
massagesystem garanterar dig
den bästa massagen. Önskar
du mer, har vi en
rad tillval för att skräddarsy
efter just dina krav. Läs mer på
sid 110–111.
1550x912 mm, höjd: 655 mm.
Baddjup: 410 mm. 259 l.
bra att veta: finns anpassat för höger
och vänster placering.
pris
pris
pris

plats för

2 personer

24.995:– comfort
30.995:– superior
35.995:– executive

ocean
170 l duo
Ett lite större men lättplacerat
offsetbadkar med gott om
utrymme för två personer och
med dubbel ryggmassage. Välj
till en modern slät front. För att
förstärka upplevelsen ytterligare finns det en rad tillval att
välja bland. Finns anpassat för
höger och vänster placering.
1700x1255, höjd 655 mm.
Baddjup: 415 mm. 451 l.
bra att veta: addera vattenvärmare
för långa och härliga bad. Läs mer på
westerbergs.com.
pris
pris
pris
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26.995:– comfort
32.995:– superior
37.995:– executive

ocean
150 sq
160 sq
180 sq

Ett lättplacerat rektangulärt massagebadkar.
Välj mellan våra olika massagesystem. För
att förstärka upplevelsen ytterligare finns det
en rad tillbehör att välja bland. Finns i tre
storlekar se sid 110–111.
på bilden: 160 sq:
1576x720 mm, höjd: 655 mm. Baddjup: 410 mm. 204 l.
pris
pris
pris

23.995:– comfort
29.995:– superior
34.995:– executive

bra att veta: 160 sq passar på exakt samma plats om du
byter ut ditt standardbadkar.
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westerbergs motion
tycker du om smart design och svensk kvalitet, kommer du
att älska våra designkar

Det är helheten som gör det. Arkitekten och formgivaren
Johan Oscarson står bakom designen av vår massagebadkarsserie Motion; där alla delar är designade och utvecklade i Sverige. Våra tystare och mer miljövänliga massagebadkar är vi mycket stolta över.
Ambitionen och formgivarens uppgift var att skala bort allt
onödigt. Att hitta ett badkar som du ska kunna leva med i
många år. Tidlös design som passar in i alla moderna hem.
Därför har det lagts extra kraft och omsorg på tillbehör och
fronter. Karet har fått en självklar och naturlig form, men ändå
lyckats bevara en helt unik karaktär. Varje detalj har finslipats
och vänts och vridits på.
För att du enkelt ska kunna välja bästa massagen för dig har vi
valt ut de funktioner som vi tycker att ett massagebadkar ska
ha, och satt ihop det till unika system. Dessutom kan du enkelt
välja till blandare som passar just dina önskemål.

Massagebadkar av Johan Oscarson.
I den skandinaviska formtraditionen. Raka
linjer, stilrena former och ett fantastiskt
baddjup. Svensk kvalitet rakt igenom.

Välj till 3-hålsblandare i krom med separat
omkopplare för dusch.

Utformningen av våra kar anpassas efter
kroppens ergonomi och ger bästa möjliga
avkoppling fri från stress.

Med Westerbergs Silent System får du ett
jämnare vattenflöde och ett högre tryck,
vilket bidrar till en tystare badupplevelse.

Läs mer på westerbergs.com
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Design:
Johan Oscarson

motion
160 l

Ett modernt designat och lättplacerat
offsetbadkar med välgörande massage
från vårt nya tysta system. Komplettera
med blandare. Passar utmärkt till Motion
Square möbelserie. Se sid 68–70.
1580×1000, höjd: 675 mm. Baddjup: 430 mm 300 l.
bra att veta: finns även i högerutförande,
se sid 112–113.
pris
pris
pris

24.995:– comfort
30.995:– superior
35.995:– executive

tystare

motion 160 l
fr.

24.995:–

29

motion
140 c

Svenskdesignat massagebadkar med
ergonomisk form för att garantera dig
din bästa badupplevelse. Välj ett av
våra tre massagesystem och därefter
komplettera med de tillval som passar
din kropp bäst.
1400×1400, höjd 675 mm.
Baddjup: 420 mm. 360 l.
bra att veta: passar bra ihop med Motion Square
möbelserie.
pris
pris
pris

optimal massage

med botten

& booster
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24.995:– comfort
30.995:– superior
35.995:– executive

motion
160 sq
180 sq

Rektangulär form som ger maximal
massage på minsta yta. Våra tre
massagesystem garanterar dig bästa
upplevelsen. Önskar du mer, har vi en
rad tillval att komplettera med som du
kan läsa om på sid 43.
1600×700, höjd: 670 mm.
Baddjup: 420 mm 230 l.
pris
pris
pris

23.995:– comfort
29.995:– superior
34.995:– executive

1800×800, höjd: 670 mm.
Baddjup: 425 mm 250 l.

välj

pris
pris
pris

26.995:– comfort
32.995:– superior
37.995:– executive

frontfärg

motion 160 sq
fr.

23.995:–
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westerbergs norden

tycker du om massage kommer du
att älska vår unika ergonomiska form

Vår populära Nordenserie har fått ett tillskott med tre
nya former. Norden är designat av Venkat Tirunagaru –
en av världens främsta badrumsdesigners.
Nordens rektangulära form på botten av karet är unik. Den
är utformad för att ge optimal komfort och för att passa
kroppens anatomi. Utformningen tillsammans med våra
massagesystem ger dig bästa möjliga välmående.
För att du enkelt ska kunna välja massagesystem har vi valt
ut de funktioner som vi tycker att ett massagebadkar ska
ha. Därtill kan du skräddarsy, så att du får alla drömmar om
välmående uppfyllda.

Du kan variera ditt Norden 140 c badkar
med att köpa till en svart front.

Välj 3-hålsblandare i krom med separat
omkopplare för dusch.

Ergonomiskt utformade armstöd för ett
avslappnat bad får du i Norden 160 Comfort.

Olika kombinationer av tryck, impulser,
mjukt vaggande eller masserande strålar –
ger dig ett effektivt välbefinnande.

Läs mer på westerbergs.com
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Design:
Venkat Tiranugaru

norden
160 comfort

Ett kar där du kan vila underarmarna
bekvämt på de ergonomiskt formade
armstöden. Givetvis med optimal
massage i hela karet. Skräddarsy ditt
kar på westerbergs.com
1570x900 mm, höjd: 675 mm.
Baddjup: 430 mm. 305 l.
bra att veta: passar utmärkt i det lite mindre
badrummet.
pris
pris
pris

25.995:– comfort
31.995:– superior
36.995:– executive

nyhet

norden 160 comfort
fr.

25.995:–
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norden
170 oval

Svenskdesignat, halvelliptiskt kar med
gott om badutrymme och som är lättplacerat i de flesta badrum.
1700×900, höjd 675 mm.
Baddjup: 430 mm. 320 l.
bra att veta: passar bra ihop med Norden
möbelserie.
pris
pris
pris

nyhet
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26.995:– comfort
32.995:– superior
37.995:– executive

norden
160 l duo

Perfekt storlek och unik form som gör
karet lättplacerat men med gott om
plats för två och med massage anpassad för båda. Finns anpassat för höger
och vänster placering. För höger se
sid 42.
1570×1150, höjd 670 mm.
Baddjup: 430 mm. 336 l.
bra att veta: välj till en vattenvärmare så du
kan bada varmt så länge du vill, läs mer på
westerbergs.com
pris
pris
pris

25.995:– comfort
31.995:– superior
36.995:– executive

nyhet
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36

massage
ger välmående
För oss på Westerbergs är det viktigt att ta fram de
bästa massagebadkaren anpassade efter svenska
önskemål och förhållanden. Westerbergs massage
badkar är därför designade av egna formgivare som
kombinerar senaste tekniken med ergonomi och
svenska krav samt utsökt form. Utformningen
anpassas efter kroppens ergonomi och ge den bästa
möjliga avkoppling och en upplevelse fri från stress.
Våra system är utvecklade för att ge flexibilitet, ett
högre tryck och ett tystare ljud – allt för att få en så
bra massageupplevelse som möjligt. Skräddarsy ditt
massagebadkar på westerbergs.com
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norden
160 sq
Den raka formen gör att detta
kar enkelt passar där ditt tidigare badkar har stått. Välj till
front och gavel. Läs mer om
våra massagesystem på sid
114–115.
1570x700 mm, höjd: 665 mm.
Baddjup: 410 mm. 250 l.
pris
pris
pris

23.995:– comfort
29.995:– superior
34.995:– executive

norden
160 l
Svensktillverkat offsetbadkar.
Finns anpassat för höger och
vänster placering. Välj mellan
tre massagesystem där vi valt
ut de bästa funktionerna. Addera sedan tillval för att passa
dina krav på massage. Läs mer
på sid 114–115 eller på westerbergs.com.
1570x1000, höjd 670 mm.
Baddjup: 410 mm. 298 l.
pris
pris
pris

norden 160 l
fr.
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24.995:–

24.995:– comfort
30.995:– superior
35.995:– executive

norden
140 c

Unik badkarsdesign både utvändigt
och invändigt. Rymligt för hela familjen. Välj mellan våra tre massagesystem och skräddarsy därefter för dina
behov. Läs mer om våra tillval i guiden
på sid 114–115.
1400x1400 mm, höjd: 675 mm.
Baddjup: 420 mm. 310 l.
bra att veta: samma formspråk som Norden Sign
möbel och Norden porslin. Finns även med svart
front.
pris
pris
pris

24.995:– comfort
30.995:– superior
35.995:– executive

härlig
massage

norden 140 c
fr.

24.995:–
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wave

wave
140 c

Wave är massagebadkar som du kan placera i stort sett
överallt. Välj mellan två lättplacerade modeller. En för det lilla
badrummet, eller en större modell för dig med lite mer plats.
För att du enkelt ska kunna välja massagefunktioner har vi valt
ut de funktioner som vi tycker att ett massagebadkar ska ha,
därefter väljer du enkelt front och gavel. Addera sedan extra
tillval. Läs mer om våra massagesystem i vår guide på sid 109
och på www.westerbergs.com.

1370×1370 mm, höjd: 670 mm.
Baddjup: 425 mm. 330 l.
bra att veta: har bekväm sittplats när du badar
dina barn.
pris
pris
pris

extra massage

med booster

wave 140 c

21.995:–

fr.

40

Ett lättplacerat massagebadkar med
klassiskt utförande. Välj mellan våra
massagesystem för bästa tänkbara
komfort.

21.995:– comfort
27.995:– superior
32.995:– executive

wave
160 sq

Ett av våra mest populära massagebadkar som passar där ditt tidigare
badkar med standardmått stått. Finns
med tre massagesystem där vi valt ut
de bästa massagefunktionerna. Läs
mer om vår massage och tillval på
sid 109.
1580×695 mm, höjd: 660 mm.
Baddjup: 415 mm. 225 l.
bra att veta: när du renoverar ditt badrum kan
golvytan ändras beoende på väggbeklädnad.
pris
pris
pris

20.995:– comfort
26.995:– superior
31.995:– executive

tar liten

plats

wave 160 sq

fr.

20.995:–
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westerbergs lätt att välja
så här enkelt väljer du ditt massagebadkar
1 välj modell på ditt kar

24.995:30.995:35.995:3.000:-

Comfort:
Superior:
Executive:
Front vit akryl:
Front svart akryl:

24.995:30.995:35.995:3.000:3.195:-

140 c

24.995:30.995:35.995:3.000:-

Comfort:
Superior:
Executive:
Front vit akryl:
Gavel vit akryl:

26.995:32.995:37.995:3.000:1.500:-

Comfort:
Superior:
Executive:
Front vit akryl:

24.995:30.995:35.995:3.000:-

180 sq

160 sq
Comfort:
Superior:
Executive:
Front vit akryl:

Comfort:
Superior:
Executive:
Front vit akryl:
Gavel vit akryl:

23.995:29.995:34.995:2.000:1.300:-

Comfort:
Superior:
Executive:
Front vit akryl:

25.995:31.995:36.995:3.000:-

Comfort:
Superior:
Executive:
Front vit akryl:
Gavel vit akryl:

25.995:31.995:36.995:2.000:1.500:-

Comfort:
Superior:
Executive:
Front vit akryl:

24.995:30.995:35.995:3.000:-

Comfort:
Superior:
Executive:
Front vit akryl:

26.995:32.995:37.995:3.000:-

Comfort:
Superior:
Executive:
Front vit akryl:

26.995:32.995:37.995:3.000:-

Comfort:
Superior:
Executive:
Front vit akryl:
Gavel vit akryl:

23.995:29.995:34.995:2.000:1.300:-

Comfort:
Superior:
Executive:
Front vit akryl:

21.995:27.995:32.995:2.100:-

Comfort:
Superior:
Executive:
Front vit akryl:
Gavel vit akryl:

23.995:29.995:34.995:2.000:1.300:-

Comfort:
Superior:
Executive:
Front vit akryl:
Gavel vit akryl:

20.995:26.995:31.995:2.000:1.000:-
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140 c

160 sq

westerbergs
wave
Välj mellan 2 olika former
och storlekar.

26.995:32.995:37.995:2.400:1.600:-

Comfort:
Superior:
Executive:
Front vit akryl:
Gavel vit akryl:

23.995:29.995:34.995:2.000:1.300:-

160 left/right
Comfort:
24.995:Superior:
30.995:Executive:
35.995:Front + gavel vit akryl: 3.700:-

180 sq

150 c
160 sq

150 sq

170 left/right duo

140 c

130 c

westerbergs
ocean
Välj mellan 10 olika former
och storlekar.

Comfort:
Superior:
Executive:
Front vit akryl:
Gavel vit akryl:

170 oval

160 comfort

Välj mellan 8 olika
former och storlekar.

24.995:30.995:35.995:3.000:-

160 left/right

westerbergs
norden

Comfort:
Superior:
Executive:
Front vit akryl:

160 sq

Comfort:
Superior:
Executive:
Front vit akryl:

160 duo left/right

140 c

Välj mellan 5 olika former
och storlekar.

160 left/right

westerbergs
motion

Comfort:
Superior:
Executive:
Front vit akryl:
Gavel vit akryl:

26.995:32.995:37.995:2.700:1.800:-

4 välj blandare

2 välj massagesystem

Westerbergs har ett stort utbud av
sargblandare. Välj en blandare som
passar just dig.

Välj mellan våra massagesystem Comfort, Superior eller
Executive där vi har valt ut de funktioner vi tycker ett
massagebadkar ska ha.

våra noga utvalda
massagesystem

Systeminnehåll

Comfort

Superior

Executive

Touchpanel

•
–

•
–

•

6 powerjets

•

•

•

Ryggmassage

•

•

•

Fotmassage

˚
˚
˚
˚

•

•

•

•

•

•

˚

•

˚
˚
˚
˚
˚
˚
–

˚
˚
˚
–

˚
˚
˚
–

–

–

–

–

˚
˚
˚
˚
–

˚
˚
˚
–

–

–

˚

–

Startknapp med pulsfunktion

Underhållsvärmare 1,5 kW
Kombinerad belysning och ljusterapi
Vattenrening

westerbergs
sargblandare sid. 56–57

–

3 välj tillval

Round
Art. nr. 200 800 84
4.500:–

Square
Art. nr. 200 800 85
4.500:–

Tillval
Turbo

Art.nr 200 800 74

4.995:-

Bottensystem

Art.nr 200 800 75

5.995:-

Bottensystem + Booster

Art.nr 200 807 95

7.795:-

Kombinerad belysning och ljusterapi

Art.nr 200 800 81

2.995:-

Fotmassage

Art.nr 200 807 91

2.895:-

Roterande fotmassage

Art.nr 200 800 73

3.495:-

Roterande fotmassage, uppgradering

Art.nr 200 807 92

895:-

Roterande ryggmassage, uppgradering

Art.nr 200 807 93

1095:-

Roterande ryggmassage, uppgr. duokar

Art.nr 200 807 94

1.595:-

Vattenrening

Art.nr 200 006 05

4.495:-

Underhållsvärmare 1,5 kW

Art.nr 200 005 30

4.195:-

Underhållsvärmare 3,0 kW

Art.nr 200 005 33

5.195:-

Underhållsvärmare 3,0 kW, uppgradering

Art.nr 200 807 96

990:-

˚
˚
˚
˚
˚
–

• = ingår

˚

= tillval

Ocean
Art. nr. 200 807 97
4.500:–

Soft
Art. nr. 200 800 83
4.500:–

–

(–) = ej tillgängligt

5 välj till front och gavel

tillval – översikt

RYGGMASSAGE, ROTERANDE
6 st roterande minijets som ger en skön massage
över en stor del av ryggen. Mjuk men ändå kraftig.
PAKET BOTTENSYSTEM + BOOSTER
Varma bubblor från botten som förhöjer massageeffekten
samt booster som ger möjlighet att låta luften pressas in i
massagesystemet och ger extra oslagbar massage.
BOTTENSYSTEM
Varma bubblor från botten som förhöjer massageeffekten.
FOTMASSAGE
4 st små jets som ger en avslappnande massage.
FOTMASSAGE, ROTERANDE
4 st roterande små jets som ger en skön massage.
Mjuk men ändå kraftig.
PULSFUNKTION – Nyhet
Pulsfunktion slår av och på motorn i en jämn takt vilket
leder till att din kropp orkar med en längre bad stund med
växelvis massage.

TURBO
Extra intensiv massage med en kompressor som
pressar in luft i vattensystemet. Passar utmärkt för dig som vill
mjuka upp extra trötta och slitna muskler.
POWERJETS
Standard i alla våra system. Individuellt stängningsbara
och riktbara munstycken.
1,5 kW UNDERHÅLLSVÄRMARE
Bibehåller badtemperaturen, så vattnet inte kyls ner.
Du väljer själv hur länge du vill bada.
3,0 kW UNDERHÅLLSVÄRMARE
Bibehåller badtemperaturen i de större badkaren.
KOMBINERAD LJUS OCH TERAPIBELYSNING
Behagligt och stämningsfullt undervattensljus. Med ljusterapi
skapas ett fast eller växlande färgat terapiljus över hela karet.
VATTENRENING
Antibakteriell rengöring av vattnet med hjälp av UV-ljus.
Ljuset minimerar bakterier, helt utan kemikalier.

Läs mer på westerbergs.com
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westerbergs deep

tycker du om att bubbelbada, kommer du
att älska deep

Westerbergs Deep är vårt populäraste fristående badkar.
Modellen Deep Flow är designad av Måns Broman och har
en helt unik form. En form som vunnit Elle Interiörs pris.
Hela serien Deep kan fås med tre olika massagesystem för
en skön masserande och tyst badupplevelse.
System Sparkle med belysning och bottensystem som ger en
pärlande känsla med miljontals små bubblor från botten.
System Bounce med 8 minijets, ryggmassage samt belysning
som ger dig massage över hela kroppen.
System Energy med 8 minijets, ryggmassage, bottensystem
samt belysning. En total massageupplevelse över hela kroppen
för en avslappande energigivande badstund.

Tyst, elegant och modernt.

Med golvblandare Surf kan du placera ditt
badkar var du vill i rummet.

Välj mellan kraftfull massage eller
pärlande bubblor.

Årets design 2008 i Elle Interiör.

Läs mer på westerbergs.com
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deep
r 1800

Ett ovalt bubbelbadkar som ställs fristående
eller mot vägg.
1775x790 mm, höjd 560 mm. 290 l.
bra att veta: slitstark akryl, håller värmen bra.
Köp till Surf golvblandare. Se sid 59.
pris 13.495:– (utan system)
pris 30.995:– (system sparkle)
pris 33.995:– (system bounce)
pris 39.995:– (system energy)

fristående

bubbel

deep r 1800
fr.

13.495:–

Design:
Måns Broman
45

deep
flow

Stilfullt designat fristående bubbelbad
i mjuka former. Designat av Måns Broman av sanitetsakryl.
1790x795, höjd 600 mm. 315 l.
bra att veta: sanitetsakryl är extra slitstark och
stabil.
pris
pris
pris
pris

17.995:–
34.995:–
37.995:–
43.995:–

(utan system)
(system sparkle)
(system bounce)
(system energy)

Design:
Måns Broman
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deep
sq 1800

Ett rektangulärt bubbelbadkar som ställs
fristående eller mot vägg. Finns med tre
olika massagesystem så du lätt hittar
den massage du önskar.
1775×800 mm, höjd 600 mm. 325 l.
bra att veta: väggblandare se sid 59.
pris 13.495:–
pris 30.995:–
pris 33.995:–
pris 39.995:–

(utan system)
(system sparkle)
(system bounce)
(system energy)

deep sq
fr.

13.495:–

system
deep
massagesystem
för Deep fristående badkar
systeminnehåll deep

sparkle

bounce

energy

•
•

Bottensystem

•
•
•

8 minijets

–

Ryggmassage, roterande

–

•
•

•
•
•
•
•

Startknapp med pulsfuktion
Belysning

–

• = ingår

( – ) = ej tillgängligt

1

utan
system

2

system
sparkle

3

system
bounce

4

system
energy

Läs mer om massagen och funktionen på sid 44–45, 116.

Läs mer på westerbergs.com
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Ellips och Motion Sq möbel

Ett badkar förenar funktion med sinnlighet.
Morgonens första och kvällens sista stopp får gärna bjuda på lugn och ro.
Ett fristående badkar ger badrummet en helt annan karaktär. Prova själv.

bada
49

westerbergs badkar
tycker du om att bada, kommer du
att älska våra badkar

Tillhör du dem som betraktar badandet som en högtidsstund? Där du kan vara dig själv för en stund. Våra badkar
ger dig en rad möjligheter. Allt för att ge dig den bästa
badupplevelsen. Hos oss hittar du både klassiska kar,
med sin typiskt romantiska stil, och våra fristående
badkar i högsta klass som visar upp det allra senaste
inom badkarsdesign och ergonomi.
Vi har ett brett sortiment av designade fristående badkar. Allt
ifrån våra klassiska kar till två nya gjutmarmorkar i helt unika
designade former för perfekt ergonomi, Ellipse formgivet av
Måns Broman och Harmony formgivet av Jacob Waller samt
ett mer traditionellt kar i emaljerat stål.
Gemensamt för alla våra modeller är att de håller vattnet varmt
länge, och du får en underbar badstund. Den snygga och
slitstarka ytfinishen gör att materialet behåller glansen år efter år.

Ellipse gjutmarmorkar med sidenmatt
yta i läcker design.

Våra modeller kan du ställa mot
väggen eller fristående mitt i rummet.

Morgonens första och kvällens sista
stopp får gärna bjuda på lugn och ro.
Prova själv.

Våra kar i klassisk stil är gjorda i solid
gjutmarmor av högsta kvalitet för den
äkta känslan.

Läs mer på westerbergs.com
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Design:
Måns Broman

ellipse

Ett modernt kar designat av Måns
Broman. Tack vare sin unika design är
det lätt att placera även i små utrymmen. Tillverkat i genuin gjutmarmor,
med tunna väggar och sidenmatt yta.
Unik form och stabilitet som ger bästa
komfort.
1570x705 mm, höjd 572 mm. 260 l.
Art. nr. 20080481
bra att veta: stabilt kar, enkla justerbara fötter.
Köp till Surf golvblandare. Se sid 59.
pris 24.995:–

nyhet

ellipse

24.995:–

51

harmony

17.995:–

52

harmony

Klassisk rund form i modern tappning. Passar bra ihop med Harmony
möbelserie. Tillverkat i genuin gjutmarmor och med högblank yta för perfekt
känsla. Håller värmen länge. Stabilt med
justerbara fötter. Designat av Jordens
Arkitekter, Jacob Waller.
1810x805 mm, höjd 636 mm. 355 l.
Art. nr. 20080483
bra att veta: komplettera med Surf golvblandare.
Se sid 59.
pris 17.995:–

nyhet

Design:
Jacob Waller
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deep
r 1600
r 1800

Ett modernt stilfullt badkar av lättskött slitstark akryl i mjuka former.
Underbar harmoni av form och
funktion. Går att placera mot vägg.
1565×740×540 mm. 225 l.
Art. nr. 20051045, vit
pris 10.995:– vit
1775x790×560 mm. 290 l.
Art. nr. 20051040, vit
pris 13.495:– vit
bra att veta: komplettera med Surf
golvblandare. Se sid 59.

finns även som

bubbelbad

54

deep
sq 1800
Ett modernt badkar i slitstark akryl som både håller
värmen bra och är lättskött.
Går att placera fristående
eller mot vägg.
1775×800×600 mm. 325 l.
Art. nr. 20051030.
bra att veta: finns att få som
bubbelbad.
pris 13.495:–

deep
flow
Ett stilfullt fristående badkar
i mjuka former. Unik mönsterskyddad form. Designat
av Måns Broman.
1790x795x600 mm. 315 l.

Art. nr. 20080069.
bra att veta: finns som bubbelbad
med tre olika massagesystem, se
sid 47.
pris 17.995:–

Årets design 2008 i Elle Interiör.

Design:
Måns Broman
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madeleine

Ett elegant badkar i solid gjutmarmor för dig som vill bada kungligt.
Hög rygg för bästa komfort. Finns
både i klassiskt vitt och i svartvitt
utförande.
1745×800x830 mm. 215 l.
Art. nr. 20000714, svart/vit med tassar i vitt.
Art. nr. 20000712, vitt med tassar i antik.
pris fr. 17.995:– svart/vit
pris fr. 16.995:– vitt

hög
rygg
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victoria

solid
gjutmarmor

victoria

Badkar i klassisk stil som passar dig med ett mindre badrum
av solid gjutmarmor. Finns i två
storlekar, två färger och tre olika
fötter.

11.995:–

fr.

167:
1670 x 750 x 720 mm. 230 l.
Art. nr. 20000698, vitt kar med kromfot.
pris fr. 13.995:–
157:
1570 x 760 x 730 mm. 215 l.
Art. nr. 20000692, vitt kar med kromfot.
pris fr. 11.995:–
bra att veta: finns i vitt och i svartvitt kar.

elisabeth

Ett stilrent klassist kar i gjutmarmor med raka former.
Lejontassar finns i tre olika
färger.
1750×800×600 mm. 230 l.
Art. nr. 20000706,
vitt kar med tassar i antik.
pris 16.995:–

lejontassar

Karen levereras med justerbara
lejontassar som finns i färgerna
antik, krom och vitt.
Läs om alla modeller på sid 117.
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westerbergs sarg- och badkarsblandare
Våra sarg- och badkarsblandare förenar tilltalande former med
praktiska funktioner. Det är bara att fylla upp badkaret med
vatten, luta dig tillbaka och njuta.

westerbergs
round

3-hålsblandare i krom med separat
omkopplare för dusch.
Art. nr. 20080084.
pris

westerbergs
square

4.500:-

3-hålsblandare i krom med
separat omkopplare för massagedusch.
Art. nr. 20080085.
pris

4.500:–

nyhet

westerbergs
soft

3-hålsblandare i krom med
separat omkopplare för
massagedusch.
Art. nr. 20080083.
pris

4.500:–

Anlita alltid en auktoriserad VVS-montör med branschlegitimation.
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westerbergs
ocean

Modern 3-hålsblandare i krom
med mjuka och rena former
Separat omkopplare för dusch.
Art. nr. 20080797.
pris

4.500:–

surf

En badkarsblandare i rena linjer som
står på golvet i stället för att monteras
på vägg. Passar bra till våra moderna
fristående badkar.
Höjd: 1.061 mm
Art. nr. 20060171.
pris

motion

En kar- och duschtermostatblandare i rektangulär form. Passar
speciellt bra till motion badkar.
C/c 150 mm.

winsor

10.495:–

Designad för att passa våra klassiska badkar. C/c 150 mm.
Art. nr. 20030070, krom.
pris krom 3.295:–

Art. nr. 20060172.
pris

5.695:–
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Vardagslivet ställer höga krav på badrummet. Det ska vara säkert, praktiskt och trevligt.
Ett rum för alla sinnen som du möblerar precis som hemmets övriga rum.
Ett rum att trivas i, som förenar användning med sinnlighet.
60

möblera & förvara

61

westerbergs möblera & förvara
tycker du om snygga och funktionella badrumsmöbler,
kommer du att älska våra möbelserier

Det är möblerna som gör badrummet till ett behagligt och
tilltalande rum att vara och koppla av i. Välj mellan flera
olika linjer, var och en med sitt tydliga uttryck. Eller kombinera allt efter plats, behov och smak. Hur som helst är
det skandinavisk möbeldesign när den är som allra bäst.
Ambitionen var redan från början att ta fram och utveckla
väldesignade badrumsprodukter – där färg, form och funktion
bildar en njutbar helhet för människor i alla åldrar. Genom ett
långsiktigt och medvetet samarbete med duktiga designers,
kan vi idag presentera ett sortiment med en tydlig identitet.
Framför allt tror vi på att snyggare och bättre badrumsupplevelser gör att livet känns lite enklare, varje dag.

Smarta lösningar och bra kvalitet i minsta
detalj. Praktisk förvaringsfack inuti
Harmony möbelserie.

Praktisk magnet för saxar, nagelfilar m.m.
inuti Harmony spegelskåp.

Ett badrum från Westerbergs ska vara ett
rum att trivas i, som förenar användning
med sinnlighet.

Vi har utvecklat ett urval blandare som passar med möbelserierna från Westerbergs.
Det ger en enhetlig stil i badrummet. Alla
blandare är tillverkade av förkromad mäs�sing och insatser med keramisk tätning. Var
och en med ett unikt formspråk.

Läs mer på westerbergs.com
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Design:
Jacob Waller

harmony
900

Harmony är en möbel som är retro
men ändå tidlös. Formspråket binds
samman med de mjuka formerna.
Härligt spegelskåp med speglar även
på insidan. Design Jacob Waller,
Jordens Arkitekter.
Tvättställsskåp och spegelskåp bredd 900 mm.
Art. nr. 20071104, vit
bra att veta: tvättställ i gjutmarmor.
pris 21.495:– (exkl blandare)
pris 6.695:– (högskåp)

harmony 900
Tvättställsskåp och spegelskåp

21.495:–

63

harmony

harmony
600

Här möter du en ny maximalistisk form som är både modern
och med överraskande ”dusty pink” på insidan av lådorna.
Designad av Jacob Waller, Jordens Arkitekter. Badrumsmöbeln
för tankarna bakåt i lika delar 50-tal, 60-tal som 2000-tal. Allt i
mjuka linjer som förenar användning med sinnlighet. Praktiska
och rymliga fack i lådorna på underskåpet. Härligt format
tvättställ i högblank gjutmarmor.

Tvättställsskåp och spegelskåp, bredd 600 mm
Art. nr. 20071103
bra att veta: spegelskåpet har speglar på
in- och utsidan.
pris 16.495:– (exkl blandare)
pris 4.995:– (halvskåp)

färg i

lådorna
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Möbelseriens minsta möbel och unik i
sin form. Praktiska förvaringsfack i lådan.
Halvskåp med glashyllor.

harmony
1200

Harmony 1200 är möbeln med många
möjligheter. Gott om förvaringsutrymmen
i både lådor och spegelskåp. Överraskande praktiskt med magnet i spegelskåpet
för t.ex. pincetten och nagelsaxen.
Tvättställsskåp och spegelskåp bredd 1200 mm.
Art. nr. 20071105
bra att veta: spännande färg i lådorna.
pris 26.995:–
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smart förvaring
Hur får du plats med mycket när det är ont om yta? Och hur
gör du för att alla ska trivas och samsas när det är ont om
tid? Att möblera ett badrum är en konst i sig. Här har du
oftast en begränsad yta att jobba med och samtidigt ska
det finnas utrymme för många önskemål.
Genom att använda nedre delen av badrummet får du
oväntade platser och utrymmen att jobba med. Handdukar tar
ofta mycket onödig plats. Välj gärna ut färger och kulörer som
blir en naturlig del av inredningen. Använd färger som ett
sätt att avgränsa och dela in badrummets ytor. Skapa
spännande kontraster. Använd nischer med ljussättning.
Då utnyttjar du badrummets ytor maximalt. Gå in på
www.westerbergs.com där hittar du alla färger, kakel m.m.
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motion square
En modern och stilren möbel. Möbeln är designad tillsammans med
tvättstället i porslin som även har generösa avställningsytor. Spegel–
skåp med hyllor där du kan ställa höga flaskor och annat som tar lite
mer plats, allt för vardagslivets höga krav. Premiär för i år är att vi nu
även erbjuder Motion Square i svart faner.

motion
sq 900

Modern och stilren möbel i skandinavisk
design. Högskåp med förvaringshyllor på
insida av dörr. Spegelskåp med speglar
både på in- och utsidan och 230 V eluttag.
Nyheten svart har tre spegeldörrar.
Tvättställsskåp och spegelskåp bredd 900 mm.
Art. nr. 20070941 vit högblank
bra att veta: praktisk förvaring i högskåpet. Magnet i
spegelskåpet för pincett o dyl.
pris 16.995:– (exkl blandare)
pris 6.395:– (högskåp)
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motion
sq 600

En modern och funktionell möbel med
bra förvaring. Handfat i stilren design,
precis som övriga möbeln. Nu även i
svart faner.
Tvättställsskåp och spegel bredd 600 mm.
Art. nr. 20070968 svart faner
bra att veta: spegel med energisnål
LED-belysning.
pris 11.995:– (exkl blandare)
pris 7.495:– (högskåp)

nyhet
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motion
sq 1200

Stor och härlig möbel i stilren och modern
design. Spegelskåp med LED-belysning.
Tvättställsskåp och spegelskåp bredd 1200 mm.
Art. nr. 20070951 vit högblank
bra att veta: stora avställningsytor på tvättstället.
pris 21.495:– (exkl blandare)
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smart

smart

Stolt presenterar vi en möbel designad av Johan Oscarsson,
den perfekta möbeln för det lilla badrummet. Tunt smäckert
tvättställ i porslin med Easy Clean. Smart förvaringshylla på
luckan i underskåpet. Varje detalj är noggrant genomtänkt och
unikt överraskande.

En liten smidig möbel med smart förvaring. Porslinstvättställ med Easy Clean.
Levereras monterad. Spegelskåpet har
två praktiska flyttbara hyllor. Välj mellan
röda eller neutralt transparenta. Finns
för både höger- och vänstermontage.
Tvättställsskåp och spegelskåp, bredd 490 mm.
Art. nr. 20070505, vänster, vit högblank
Art. nr. 20070506, höger, vit högblank
bra att veta:
diskret fasning i dörren blir dold handtagsfunktion.

pris 8.995:– (exkl blandare)
pris 2.095:– (jump skåp)

hyllor

i rött

Design:
Johan Oscarson
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bahia
Bahia är en praktisk möbel i klassisk design. Möbeln är
tillverkad i äkta träfaner och finns i valnöt. Välj mellan
spegelhylla eller spegelskåp där båda är utrustade med
halogenbelysning och praktiskt eluttag. Spegelskåpet har
speglar både på in- och utsidan av dörrarna. Klassisk
badrumsmöbel för dig med höga krav på badrummet.

bahia
valnöt 600

Tvättställsskåp och spegel, bredd 600 mm.
Art. nr. 20060212.
bra att veta: handtag ingår
pris 6.995:– (exkl blandare)
pris 5.495:– (högskåp)

även med

spegelskåp
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Mycket populär är Bahia 600 i valnöt.
Liten och lättplacerad möbel i äkta faner
med mycket förvaring. Utrustad med
luckdämpare och handtag. Tvättställ i
gjutmarmor, halogenbelysning och 230 V
eluttag.

norden sign
Norden Sign har en form som håller över tiden och som passar i
de allra flesta badrum. Underskåp och överdelar går i typiskt
skandinaviska uttryck. En lättplacerad möbelserie med praktisk
förvaring och tvättställ i porslin med Easy Clean.
Badrumsmöbeln finns i både vit högblank samt svart högblank
för att du ska hitta din stil

norden sign 550

7.995:–

norden
sign 550

En liten och lättplacerad möbel med
praktisk förvaring. Klassiskt tvättställ i
porslin med Easy Clean.

norden
sign 550

Norden Sign passar bra till det mindre
badrummet. Porslinshandfat med Easy
Clean.

Tvättställsskåp och spegelskåp bredd 550 mm.
Art. nr. 20070355, vit högblank

Tvättställsskåp och spegelskåp bredd 550 mm.
Art. nr. 20070655, svart högblank

bra att veta: underskåpet har mjukstängande
gångjärn.

bra att veta: spegelskåpet har speglar både på
in- och utsida.

pris 7.995:– (exkl blandare)

pris 7.995:– (exkl blandare)
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blandare

westerbergs
harmony

Vi har utvecklat ett urval blandare som är designade för att passa
till våra möbelserier. Det ger en enhetlig stil i badrummet. Alla
blandare är tillverkade av förkromad mässing, och har insatser
med keramisk tätning. Våra formgivare har gett dem ett unikt
formspråk. Olika, men ändå tidlösa i sin design.

Art. nr. 20030030.
pris 2.295:–

nyhet

Anlita alltid en auktoriserad VVS-montör med branschlegitimation.
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Blandare i retro classic stil med
infälld strålsamlare.Totalhöjd
164 mm, höjd till pip 86 mm,
cc pip kropp 110 mm. Med
keramisk insats. Designat till
vår nya möbelserie Harmony av
Jordens Arkitekter.

westerbergs
motion
En modern kvadratisk design,
framtagen tillsammans med
vår möbel- och badkarsserie
Motion. Med keramisk insats.
Finns även som badkarsblandare. Pop-up ventil ingår.
Art. nr. 20060169.
pris 2.495:–

westerbergs
winsor

Blandare i klassisk design.
Art. nr. 20030071, krom.
pris 2.395:– krom.

westerbergs
norden

Nordenblandaren med keramisk
insats passar extra bra till vår
möbelserie Norden. Pop-up ventil
ingår.
Art. nr. 20001159.
pris 1.695:–
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Om du tillhör dem som prioriterar välmående ska du välja en Steamer™.
Med duschmunstycken för rygg, ångbastu, avslappnande aromaterapi
och en handdusch med tre olika massagefunktioner.
Vi har valt ut det bästa för dig i våra Steamer™.

ångbada
77

westerbergs ångbada
tycker du om att duscha och bada bastu,
kommer du att älska våra Steamer™

När du förenar det bästa av två världar får du en Steamer
från Westerbergs. Unna dig både ångande bastubad,
helande aromaterapi och långa sköna duschar. En
modernt designad Steamer som inte tar mer plats än en
traditionell duschhörna. Vår nyhet för i år är Westerbergs
Clear Steamer. En smäcker Steamer i tidlös design.
Genom åren har Westerbergs Steamer blivit omåttligt populär.
Kombinationen av exceptionell kvalitet och avancerad produktutveckling har gjort att vi satt standarden för hur en bra Steamer
ska fungera. Vilken modell du än väljer får du en kombination av
dusch och ångbastu med en mängd funktioner att använda varje
dag. Att ångbada är välgörande för kropp och själ, du blir renare
än någonsin och välmåendet infinner sig direkt.

Aromaterapi med lugnande,
helande och uppiggande effekter.

Westerbergs Steamer har energisnål LEDbelysning som ger ett behagligt ljus.

Alla Westerbergs Steamer har 4–8 st
duschmunstycken för ryggen

Ånga som mjukar upp hyn
och rensar luftrören.

Läs mer på westerbergs.com
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Design:
Rutger Andersson

Steamer™
motion sq

En elegant och modernt designad
steamer i kvadratiskt utförande. Komplett duschlösning med duschmunstycken för rygg, belysning, handdusch
och aromaterapi. Tar inte mycket plats
och ger avslappning för hela kroppen.
Ergonomisk pall i vitt ingår.
875×900×2180 mm.  
Art. nr. 20015000
bra att veta: placera dörrarna på vilken sida som
du vill.
pris 31.990:–

nyhet
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Steamer™
motion r

Stilren, designad och utrymmessnål
Steamer för dig som vill ha det lilla
extra. Rund modell med vita profiler
och klart glas. Komplett duschlösning med ryggdusch, belysning,
aromaterapi och mycket mera.
Dessutom ingår en designad stol i
akryl. Ger välmående varje dag.
900×900×2180 mm.  
Art. nr. 20015005
bra att veta:
med Clear Clean System förseglar du glasytan
för en enkel rengöring.
pris 31.990:–

nyhet

Design:
Rutger Andersson
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Steamer™
clear

En Steamer med tunt kar i gjutmarmor.
Smäckra profiler och med aromaterapi,
takdusch, handdusch och duschmunstycken för rygg som ger bra avslappning. LED belysning med varmvitt ljus
och termostatblandare.
910×910×2180 mm.  
Art. nr. 20015015
bra att veta:
Köp till pall, se sid 121. Går att montera i 2200
utrymme.
pris 20.995:–

nyhet

Design:
Jörgen Carlsson
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Tänker du på ditt välbefinnande? Det är precis det vi gör när vi formger våra
olika duschlösningar. En dusch kan vara så mycket mer än en snabb tvagning.
Rymligheten, komforten och känslan bestämmer hur du vill att dagen ska börja.

duscha
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westerbergs clear shower
tycker du om att duscha, kommer du att älska
våra stilrena modeller

Vill du ha en dusch utöver det vanliga? Då ska du välja en av
våra stilrena duschar som är lätt placerade i såväl stora som
små badrum. Dessutom har vi lagt lite extra tankemöda på
att du ska få en dusch som passar just dig. Det kraftiga
säkerhetsglaset ger en stabil dusch. Du känner skillnaden
varje gång du använder den.
Våra duschar präglas av minimalistisk elegans. Designen och
konstruktionen frigör yta och får badrummet att kännas både
större och behagligare. Stora släta ytor gör att duschen hålls
fräsch år efter år och vi garanterar dig en behaglig
duschupplevelse.

Den smarta golvprofilen i aluminium hindrar
vattnet från att rinna ut utanför duschytan.

Westerbergs duschar är i klarglas med
profiler i matt silver. Glaset är extra kraftigt
härdat säkerhetsglas vilket innebär extra
stabilitet.

Förbehandla med Clear Clean System för
lättare skötsel, se sid 134.

Westerbergs duschar är utrustade med
kraftiga magnetlister  som gör att dörrarna
sluter helt tätt.

Läs mer på westerbergs.com
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Design:
Jörgen Carlsson

westerbergs
clear shower cabin

Modern och stabil duschkabin
med smäckert kar i genuin gjutmarmor och silverfärgade profiler.
Kraftigt säkerhetsglas och stilren
kolonn med duschset. De tunna
magnetlisterna gör att dörrarna
sluter helt tätt.
910×910×2150 mm.
Art. nr. 20010050
bra att veta: lättmonterad och lättplacerad.
Köp till blandare.
pris 12.995:–

nyhet

westerbergs
clear shower cabin

12.995:–
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westerbergs
clear round
infällbara

dörrar

En hörndusch i modern rundad form med magnetsstängning. Härlig rymd och med
dörrar som kan fällas in.
Finns i två populära storlekar
800x800 och 900x900.
Höjd 2025 mm.
på bilden, 900×900 mm.
bra att veta: Om badrumsgolvet har
dåligt fall finns en golvlist i aluminium
att komplettera med.
pris 5.995:–

westerbergs
clear corner
Clear Corner är en klassisk
duschhörna med raka enkla
linjer. Stora gedigna glasytor
och få profiler gör duschen
stabil och lätt att rengöra och
stabil. Stort instegsmått.
Höjd 2025 mm
på bilden, 800×800 mm.
bra att veta: med Clear Clean System
förseglar du glasytan för en enkel
rengöring.
pris
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5.995:–

westerbergs
clear twist

En rundad hörndusch med
elegant frostat mönster i modern
rundad form med magnetsstängning. Härlig rymd med dörrar
som kan fällas in. Finns i
900x900.
Höjd 2025 mm.
bra att veta: om badrumsgolvet har
dåligt fall finns en golvlist i aluminium att
komplettera med.
pris

7.995:–
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westerbergs
clear 1150/1350

Clear 1150/1350 är en dusch i
nordisk design. Endast en stilren
glasvägg som skärmar av den del
du behöver.
Höjd 2000 mm.
Avståndet till vägg kan varieras upp till
1200 mm.
på bilden, 1150×<1200 mm.
bra att veta: klarar golvlutning på upp till
10 mm.
pris fr.
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4.995:–

westerbergs
clear 800/900

Clear 800/900 är en dusch i skandinavisk design där det bara är att gå in
och ut. Inga dörrar behövs, utan en
smäcker glasvägg skärmar av den yta
du behöver. Finns i ett flertal bredder.
Höjd 2000 mm.
Avståndet till vägg kan varieras upp till 1200 mm.
på bilden, 800×<1200 mm.
bra att veta: klarar golvlutning på upp till 10 mm.
pris 3.795:–

89

westerbergs
motion

Duschset och blandare
i kvadratisk modern form i
förkromad mässing.

westerbergs
wave

C/c 150 mm.
Art. nr. 20060173.
pris

7.890:–

Med runt huvud, 200 mm
C/c 150 mm, totalhöjd 1125 mm.
Art. nr. 20030021.

Duschset. C/c duschstång 640 mm.
Art. nr. 20062311. pris 3.595:–

pris

Blandare. B: 265 H: 40 mm.
Art. nr. 20062310. pris 4.295:–

38˚

90

Ett duschset och blandare i
förkromad mässing. Unik termostatblandare där du inte kan
bränna dig. Höljet blir aldrig
varmare är 38°.

9.795:–

westerbergs
ocean

Duschset och blandare i förkromad mässing och modernt rektangulärt duschhuvud för en härlig
duschupplevelse.

westerbergs
classic

Med rektangulärt huvud, 250x360 mm
C/c 150 mm Art. nr. 20030017.
C/c 160 mm Art. nr. 20030019.
pris

Med runt huvud, 230 mm
C/c 150 mm.
Art. nr. 20030020.

7.695:–

pris

Med fyrkantigt huvud, 250x250 mm
C/c 150 mm Art. nr. 20030016.
C/c 160 mm Art. nr. 20030018.
pris

nyhet

Classic duschset och blandare
i förkromad mässing. Kombinera med blandare Winsor till
tvättställ och badkar för hela
ditt badrum i samma stil.

11.995:–

6.695:–

nyhet
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massagebad ger
intensivt välbefinnande
Vattenkurer tillhör de äldsta, säkraste och billigaste
behandlingsformerna i världen. Vi vet, genom personliga
erfarenheter, att vatten får oss att må bättre och inte
bara för hygienens skull. Efter en mödosam arbetsdag
kommer du att känna dig betydligt piggare när du tagit
ett varmt bad. Det varma vattnet piggar upp och förebygger stelhet.
En kedjereaktion av välbefinnande aktiveras när du
sätter dig till rätta i ett massagebadkar. Tack vare olika
kombinationer av tryckpåverkningar, kalla och varma
impulser, mjukt vaggande och masserande strålar.
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Ev ny miljöbild toalett

94

Porslin på Westerbergs är kombinationen av form och funktion. Designen
lyfter fram porslinets unika egenskaper samtidigt som produkterna är funktionella och tål vardagens slitage. Tvättställens och toaletternas utformning
återspeglar vår kunskap kring material och bekvämlighet.

porslin
95

westerbergs porslin
tycker du om snygga former och den senaste tekniken,
kommer du att älska våra tvättställ och toaletter

Porslinet gör ofta den stora skillnaden i badrummet.
Förutom att vårt Easy Clean porslin är lätt att rengöra är
det även motståndskraftigt, vilket gör att materialet
behåller sin vackra blanka yta över lång tid.
Vi på Westerbergs strävar alltid efter att ligga i framkant av
produktutvecklingen inom badrummets fyra väggar oavsett om
det gäller badrumsdesign eller badrumsteknik. Vi ser det som
vår skyldighet att hela tiden tänka i nya banor som gör
badrumsupplevelsen lite bättre. En sådan sak är vårt porslin.
Venkat Tirunagaru – en av världens främsta porslinsutvecklare
har utvecklat vårt porslin, det garanterar högsta kvalitet.
Porslin på Westerbergs är kombinationen av form och funktion.
Designen måste lyfta fram porslinets unika egenskaper,
samtidigt som produkterna måste vara funktionella och tåla
vardagens slitage.

Easy Clean är en extra glasering som täpper
igen porerna i keramiken vilket gör att ytan
blir extremt slät och förhindrar att vätska,
smuts och kalk tränger in i porslinet.

Välj hel porslinskåpa med plastcistern för att
slippa kondens.

Välj till blandare. Du kan välja mellan flera
olika modeller i tidlös design.

Porslin på Westerbergs är kombinationen av
form och funktion. Designen måste lyfta fram
porslinets unika egenskaper, samtidigt som
produkterna måste vara funktionella och tåla
vardagens slitage.

Läs mer på westerbergs.com
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Design:
Venkat Tirunagaru

motion
floor

Motion Floor är en toalett designad
och utvecklad av Venkat Tirunagaru.
Med hel porslinskåpa utan skarvar
och med cistern för att slippa kondens. Med Easy Clean är den lätt att
hålla ren. Sitthöjd 425 mm. Dolt S-lås.
Snålspolande, 3/6 liter. Elegant toalettlock i hårdplast med SoftClose™
och Quick Release™ snabbfäste.
Toalett sitthöjd 425 mm
Art. nr. 20030037, med vitt toalettlock
pris 6.495:–
Art. nr. 20030038, med svart toalettlock
pris 6.795:–

nyhet
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vägghängda toaletter
Vi på Westerbergs strävar alltid efter att ligga i framkant av
produktutvecklingen inom badrum. Vi ser det som en skyldighet
att hela tiden tänka i nya banor för att göra badrumsupplevelsen
lite bättre och enklare. Därför har vi tagit fram våra vägghängda
toaletter. Rena enkla linjer som gör det lätt att hålla rent.
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motion
wall

norden
wall

En modernt designad väggtoalett av högsta kvalitet
med Easy Clean. Designad av Venkat Tirunagaru för
bästa funktion. Elegant hårdsits.

Premiär för vår vägghängda toalett i tidlös design
med Easy Clean som gör den enkel att hålla ren.
Designad av Venkat Tirunagaru.

pris 3.995:– Art. nr. 20030024, med vitt toalettlock.
pris 4.295:– Art. nr. 20030039, med svart toalettlock.

Art. nr. 20030002.

Toalett inkl spolsystem, spolknapp och lock
pris 7.695:– Art. nr. 20030027 med vit spolknapp
pris 7.995:– Art. nr. 20030028 med kromad spolknapp

Toalett inkl spolsystem, spolknapp och lock
Art. nr. 20030025 med vit spolknapp
Art. nr. 20030026 med kromad spolknapp

Motion sitsar
pris 895:– Art. nr. 20030010, design Soft Close, vit
pris 1.195:– Art. nr. 20030011, design Soft Close, svart

pris 6.795:– med vit spolknapp
pris 6.995:– med kromad spolknapp

pris 2.395:– utan taloettlock

golvstående toaletter
Vi satsar allt för att bli bäst på porslin. Det innebär att vi lägger
ner både tid och resurser på att utveckla den smartaste
tekniken och de bästa formerna. Med extra glaseringen Easy
Clean bibehåller vårt porslin en ren och fräsch yta över tid och
är ett miljövänligt alternativ utan att använda kemikalier. Med
världsledande komponenter garanterar vi en lång hållbarhet och
högsta kvalitet.

nyhet

ocean
floor

motion
floor

Modern toalett designad av Rutger Andersson
och utvecklad av Venkat Tirunagaru. Dolt S-lås.
Snålspolande 3/6 liter. Soft Close mjukstängande
toalettlock ingår.

Motion Floor är en toalett designad och utvecklad av Venkat Tirunagaru. Med hel porslinskåpa utan skarvar och med
cistern för att slippa kondens. Med Easy Clean är den lätt att
hålla rent. Sitthöjd 425 mm. Dolt S-lås. Snålspolande, 3/6 liter.
Elegant toalettlock i hårdplast med SoftClose™ och Quick
Release™ snabbfäste.

Toalett sitthöjd 430 mm
Art. nr. 20062316, med toalettlock.
pris 3.795:–
bra att veta: snålspolande, 3/6 liter.

Toalett sitthöjd 425 mm
pris 6.495:– Art. nr. 20030037, med vitt toalettlock
pris 6.795:– Art. nr. 20030038, med svart toalettlock
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norden
floor

norden
tvättställ 560

Klassisk standardtoalett med dolt S-lås i
funktionell nordisk design. Miljövänligt snålspolande med 3/6 liter vatten vid spolning.
Spolsystem Fluidmaster. Kan monteras tätt
mot vägg. Är behandlad med Easy Clean
som gör den lätt att hålla ren. Design av
Venkat Tirunagaru.

Stilrent standardtvättställ med pelare i
nordisk design. Design av Venkat Tirunagaru.
Lätt att hålla rent tack vare Easy Clean.

Toalett sitthöjd 400 mm Art. nr. 20001090.
pris 2.795:– utan toalettlock

Tvättställ 560×180×430 mm. Art. nr. 20001101.
pris 1295:– (exkl blandare)
Pelare till 560, 215×695×165 mm. Art. nr. 20001102.
pris 995:– (exkl vattenlås)
Konsol till Norden tvättställ. Art. nr. 20030001.
pris 205:– /par
bra att veta: passar bra ihop med Norden toalettstol.

norden 560

1295:–
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westerbergs handdukstorkar
Ett badrum känns betydligt lyxigare och behagligare bara
genom att sätta upp en snygg handdukstork. Förutom att den
värmer upp handduken, hjälper den till att rensa fukten ur
badrummet. Välj mellan blankpolerat eller vitlackerat rostfritt
stål. Vi lovar att du blir nöjd.

nyhet

westerbergs
tempo ladder
600

westerbergs
tempo ladder
1200

Elegant vit handdukstork i rostfritt stål och stram design. Med
inbyggd elslinga och strömbrytare.

En handdukstork i rak design som
ger plats för många handdukar, i
blankt rostfritt stål. Med inbyggd
elslinga och strömbrytare.

500x600 mm. Effekt 40 watt
Art. nr. 20062312 blankt rostfritt stål
Art. nr. 20030022 vit
bra att veta: utnyttja utrymmet ovanför toaletten och placera handdukstorken där.
pris 3.995:–

500x1200 mm. Effekt 80 watt
Art. nr. 20062313 blankt rostfritt stål
Art. nr. 20030023 vit
pris 5.495:–
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westerbergs porslin
Hemmets mest använda stol måste vara bekväm. Och designen
ska göra den enkel att hålla ren. Allt från spolknapp till vattenmängd ska värna om miljön och din energiförbrukning. Porslin
på Westerbergs är kombinationen mellan form och funktion.

norden
sitsar

Toalettlock standard, vit.
Med snabbfäste.
Art. nr. 20060005.

norden
sitsar

Toalettlock design
Soft Close, Quick Release™, vit.
Art. nr. 20030008.

300:–

895:–

Toalettlock Soft Close, vit.
Art. nr. 20060007.

Toalettlock design
Soft Close, Quick Release™, svart.
Art. nr. 20030009.

745:–

1.195:–

westerbergs
spolsystem
Ett av marknadens bästa
spolsystem. Frontmanövrerad
inbyggnadscistern till våra
vägghängda toaletter. Hel- eller
halvspolning, 3/6 liter.
Spolsystem.
Art. nr. 20060026.

3.295:–

norden
spolknappar
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Spolknapp, vit.
Art nr 20060027.

395:–

motion
spolknappar

Spolknapp, vit.
Art nr 20030006.

395:–

Spolknapp, krom.
Art nr 20060028.

Spolknapp, krom.
Art nr 20030007.

695:–

695:–

westerbergs porslin
Venkat Tirunagaru – en av världens främsta porslinsutvecklare har utvecklat vårt porslin.
Porslin på Westerbergs är kombinationen av form och funktion. Designen måste lyfta
fram porslinets unika egenskaper, samtidigt som toaletterna och tvättställen måste vara
bekväma, funktionella och tåla vardagens slitage under många år.

westerbergs
soft close & quick release™

westerbergs
toaletter

Våra ergonomiska Soft Close toalettlock är framtagna för att
förhindra oljud när du stänger. Locket stänger den sista biten
tyst och försiktigt. Med Quick Release™ snabbfäste tar du
enkelt bort sitsen vid rengöring.

säker vatteninstallation
Westerbergs har ett avtal och samarbete med Säker
Vatteninstallation. Branschregler för Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens
aktörer för att minska risken för bl.a vattenskador. Vi
följer Branschregler för Säker Vatteninstallation.

westerbergs
easy clean

• Vattenmängden är reglerbar 3/6 liter.
• Våra toaletter och spolsystem testas
av Norsk Byggforsk som utför ett av
världens tuffaste tester.
• Servicevänlig spol- och inloppsventil
från världsledande Fluidmaster
• Spolar rent med optimalt vattenflöde.

Jämfört med vanligt porslin
innebär Easy Clean bland annat:
• Smutsen fastnar inte.
• Enkelt att hålla rent.
• Ökad slagtålighet och
hållfasthet.
• En snygg och glansig yta.
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westerbergs
massagebada – köphjälp

westerbergs lätt att välja
så här enkelt väljer du ditt massagebadkar
På följande sidor hittar du alla modeller, artikelnummer och priser.

1 välj kar

2 välj massagesystem

3 välj tillval

Först av allt bestämmer du vilken typ av
kar du vill ha. Vi har massor av olika
modeller att välja mellan. Det som avgör
ditt val, förutom formen och utseendet
på karet, är förstås utrymmet i ditt
badrum. Måtten på karen hittar du vid
respektive massagebadkar.

När du valt kar är det dags att välja vilka
funktioner du vill att ditt massagebadkar
ska ha. Välj mellan våra massagesystem
där vi valt ut de funktioner vi tycker ett
massagebadkar ska ha – Comfort,
Superior, Executive.

Ingen vet bättre än du vad din kropp mår
bra av. Därför har du möjlighet att välja
mellan flera härliga tillval utöver det
system du valt,. Kanske vill du ha ett
enklare system men med fotmassage
och belysning? Skräddarsy ditt massagebadkar precis som du vill ha det.

westerbergs
delivery
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4 välj sargblandare

5 Välj till front och gavel

6 leverans hem

Westerbergs har marknadens största
utbud av sargblandare. Alla våra sargblandare hittar du på sidan 58. På många
av våra kar kan du välja placering av din
sargblandare. Se mer vid respektive
modell.

Beroende på var du ska placera ditt kar
väljer du front och gavel. På några av
våra kar har du också möjlighet att välja
olika färgalternativ.

Vi tillverkar varje massagebadkar för
hand efter beställning. Därför har vi en
leveranstid på 2–4 veckor. Du väljer själv
om du vill att massagebadkaret ska
leveras till din återförsäljare eller hem till
dig. Beställ en bekväm hemleverans av
ditt massagebadkar för endast 895:-.

westerbergs massage
Ingen vet bättre än du vad din kropp mår bra av. Därför har vi tagit fram tre olika massagesystem med
våra rekommenderade tillval, så att du får ett massagebadkar som passar dig. Här nedan finner du de
funktioner som finns i Westerbergs kar. Vill du fördjupa dig mer gå gärna in på westerbergs.com - bygga
kar, och upplev våra filmer, se vad just dessa funktioner gör för dig och ditt välmående.

underhållsvärmare 1,5
eller 3,0 kW

ryggmassage
Westerbergs ryggmassage består av små jets
som ger en avslappnande massage.

Med Westerbergs underhållsvärmare kan du
bada länge, den hjälper till att hålla temperaturen i vattnet i en konstant temperatur. Du väljer
själv hur länge du vill bada. Till våra större
badkar bör du välja 3,0 kW underhållsvärmare.

ryggmassage, roterande
Med Westerbergs roterande ryggmassage får
du en avslappnande massage över en stor del
av ryggtavlan. Hela 6 minijets arbetar samtidigt
för att mjuka upp spända axlar samt ger dig
extra välbefinnande.

kombinerad belysning
och ljusterapi
Westerbergs belysning sprider ett behagligt och
stämningsfullt undervattensljus.
Med ljusterapi skapas ett fast eller växlande
färgat terapiljus över hela karet. Ljuset
stimulerar dina sinnen för välmående och inre
harmoni.

bottensystem
I Westerbergs bottensystem ingår 8 -15
specialanpassade dysor som placeras på
botten. Ur dysorna kommer miljontals varma
små bubblor som förhöjer massageeffekten och
stimulerar blodomloppet. Med vår nya
utvecklade luftkompressor, har vi lyckats
reducera ljudnivån drastiskt. Med andra ord en
ännu tystare badupplevelse.

touchpanel
Med touchpanel styr du enkelt vattensystemet,
den kombinerade belysning och ljusterapin,
underhållsvärmare, vattenrening samt bottensystemet med varvtalsreglering. Displayen visar
även aktuell temperatur.

booster
Westerbergs booster ger dig en oslagbar
massageeffekt. Kraften och luften från
bottensystemet kan steglöst flyttas över till
sidojetsen i vattensystemet vilket ökar
massageeffekten markant. Samtidigt stimulerar
den blodcirkulationen, vilket alltid är bra för
hälsan. Westerbergs booster ger dig en
oslagbar massageeffekt.

inbyggt vattenfall
Vattenpåfyllning i ditt kar via inbyggt
vattenfall. Ingår endast vid köp av
Westerbergs sargblandare.

powerjet
Westerbergs powerjets är individuellt
avstängningsbara och riktbara, du styr själv
över tryck och riktning på varje munstycke så
att du får massagen precis där du vill ha den.

vattenrening
Westerbergs vattenrening är en antibakteriell
rengöring av vattnet med hjälp av UV-ljus.
Ljuset minimerar bakterierna, helt utan
kemikalier.

fotmassage
turbo
Med Westerbergs turbo får du en
extra intensiv massage i ditt badkar
genom en kompressor som pressar in
luft i massagesystemet. Den intensiva
massagen gör underverk för
ömmande muskler och stela leder.

pulsfunktion – nyhet!

Westerbergs fotmassage består av små jets
som ger en avslappnande massage.

Pulsfunktion slår av och på motorn i en
jämn takt vilket leder till att din kropp
orkar med en längre bad stund med
växelvis massage.

fotmassage, roterande
Med Westerbergs roterande fotmassage,
bestående av små minijets får du en
avslappnande massage över en större del av
foten.
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dröm eller verklighet
Vad är välmående egentligen? Hur tar man bäst hand om sig själv? Och hur gör man för att slappna
av, stressa ner och bara njuta? Måste man åka till andra sidan jordklotet för att få uppleva harmoni?
Eller är det kanske så att välmående på dina villkor finns mycket närmare än du tror? Kanske bara ett
knapptryck bort. Vatten och massage tillhör de äldsta och bästa upplevelserna i världen, både för
stora och små. Och ett massagebad från Westerbergs kombinerar denna känsla med en effektivt
avkopplande stund. Allt detta är möjligt här och nu. Ta chansen!
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westerbergs bygg ditt kar
vi vill att vägen till inre harmoni ska vara okomplicerad
På westerbergs.com kan du nu skräddarsy och bygga ditt badkar precis som du vill ha det och guida dig till välbefinnande.
Med fem enkla steg ser du vilka funktioner och tillval det finns i ett massagebadkar från Westerbergs, och våra filmer visar
vad dessa funktioner gör för ditt välmående.
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westerbergs
massagebada – köphjälp
system pacific sid. 18-23
1 välj modell på ditt kar
Pacific 190 SQ

1890

700

1190

L:1890 B:1190 H min: 700. Baddjup: 405 mm. 531 l.
MODELL

Massagesystem

Pacific 190 SQ

Endast kar

Färg

Art.nr
200 814 20

Pris
28.995:-

Comfort

200 814 21

39.995:-

Superior

200 814 22

49.995:-

Executive

200 814 23

54.995:-

FRONT

vit akryl

200 814 25

4.000:-

GAVEL

vit akryl

200 814 29

3.000:-

Pacific 180 SQ

1790

700

1790

L:1790 B:1790 H min: 700. Baddjup: 405 mm. 790 l.
MODELL

Massagesystem

Pacific 180 SQ

Endast kar

Färg

Art.nr
200 814 10

Pris
38.995:-

Comfort

200 814 11

49.995:-

Superior

200 814 12

59.995:-

Executive

200 814 13

64.995:-

FRONT

vit akryl

200 814 15

4.000:-

GAVEL

vit akryl

200 814 19

3.500:-

Pacific 175 Round

1760

L:1760 B:1760 H min: 700. Baddjup: 405 mm. 511 l.
Massagesystem

Pacific 175

Endast kar

200 814 00

33.995:-

Comfort

200 814 01

44.995:-

Superior

200 814 02

54.995:-

Executive

200 814 03

59.995:-

700

MODELL

2 välj massagesystem

Comfort

Superior

Executive

•
–

•

touchpanel

•
–

6 powerjets

•

•

•

Dubbel ryggmassage

•

•

•

Extra ryggmassage (175 round)

˚
˚
˚
˚
˚

•

•

•

•

•

•

•

•

˚

•

Startknapp med pulsfunktion

Dubbel fotmassage (ej 175 round)
Underhållsvärmare 1,5 kW
Kombinerad belysning och ljusterapi
Vattenrening

Art.nr

Pris

4 välj blandare

våra noga utvalda
massagesystem

Systeminnehåll

Färg

westerbergs
sargblandare sid. 58

•

Round
Art. nr. 200 800 84
4.500:–

Square
Art. nr. 200 800 85
4.500:–

3 välj tillval
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8.495:-

Bottensystem (180 sq)

Art.nr. 200 808 01

8.995:-

Bottensystem + Booster (175 round, 190 sq)

Art.nr. 200 808 02

9.495:-

Bottensystem + Booster (180 sq)

Art.nr. 200 808 03

9.995:-

Kombinerad belysning och ljusterapi

Art.nr. 200 800 81

2.995:-

Dubbel fotmassage (ej 175 round)

Art.nr. 200 808 04

4.995:-

Dubbel roterande fotmassage

Art.nr. 200 808 05

5.495:-

Dubbel roterande fotmassage, uppgradering

Art.nr. 200 808 06

1.095:-

Dubbel roterande ryggmassage, uppgradering

Art.nr. 200 807 94

1.595:-

Extra ryggmassage (175 round)

Art.nr. 200 808 08

3.395:-

Trippel roterande ryggmassage, uppgradering

Art.nr. 200 808 07

1.795:-

Vattenrening

Art.nr. 200 006 05

4.495:-

Underhållsvärmare 1,5 kW

Art.nr. 200 005 30

4.195:-

Underhållsvärmare 3,0 kW

Art.nr. 200 005 33

5.195:-

Underhållsvärmare 3,0 kW, uppgradering

Art.nr. 200 807 96

990:-

˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚
–
˚
˚
˚
˚
˚
˚

–

˚
˚
˚
˚
˚
–

˚
˚
˚
˚
˚
–

–

–

–

–

˚
˚
–

˚
˚
–

˚
˚
–

–
–

–

–

˚

–

˚

Ocean
Art. nr. 200 807 97
4.500:–
(–) = ej tillgängligt

4.995:-

Art.nr. 200 808 00

= tillval

Art.nr. 200 800 74

Bottensystem (175 round, 190 sq)

˚

Turbo

• = ingår

Tillval

Soft
Art. nr. 200 800 83
4.500:–

5 välj till front och gavel

system wave sid. 40–41
1 välj modell på ditt kar
Wave 140 C

**

Massagesystem

Wave 140 C

Endast kar

200 810 00

12.995:-

Comfort

200 810 01

21.995:-

Superior

200 810 02

27.995:-

200 810 03

32.995:-

200 810 05

2.100:-

FRONT

Art.nr

vit akryl

Pris

Wave 160 SQ

1580

MODELL

Massagesystem

Wave 160 SQ

Endast kar

200 810 10

10.995:-

Comfort

200 810 11

20.995:-

Superior

200 810 12

26.995:-

Executive

200 810 13

31.995:-

16

695

L: 1580 B: 695 H min: 670 mm. Baddjup: 415 mm. 225 l.

*

670

**

Färg

Executive

670

*

MODELL

23

1483

13

70

L: 1370 B: 1370 H min: 670 mm. Baddjup: 425 mm. 330 l.

Färg

Art.nr

Pris

FRONT

vit akryl

200 810 15

2.000:-

GAVEL

vit akryl

200 810 19

1.000:-

* Standardplacering av ryggmassage och sargblandare **alternativ placering av ryggmassage och sargblandare

2 välj massagesystem

4 välj blandare
våra noga utvalda
massagesystem

Systeminnehåll

Comfort

Superior

Executive

Touchpanel

•
–

•
–

•

6 powerjets

•

•

•

Ryggmassage

•

•

•

Fotmassage

˚
˚
˚
˚

•

•

•

•

•

•

˚

•

˚
˚
˚
˚
˚
˚
–

˚
˚
˚
–

˚
˚
˚
–

–

–

–

–

˚
˚
˚
–

˚
˚
–

–

–

˚

–

Startknapp med pulsfunktion

Underhållsvärmare 1,5 kW
Kombinerad belysning och ljusterapi
Vattenrening

westerbergs
sargblandare sid. 58

–

3 välj tillval

Round
Art. nr. 200 800 84
4.500:–

Square
Art. nr. 200 800 85
4.500:–

Tillval
Turbo

Art.nr 200 800 74

4.995:-

Bottensystem

Art.nr 200 800 75

5.995:-

Bottensystem + Booster

Art.nr 200 807 95

7.795:-

Kombinerad belysning och ljusterapi

Art.nr 200 800 81

2.995:-

Fotmassage

Art.nr 200 807 91

2.895:-

Roterande fotmassage

Art.nr 200 800 73

3.495:-

Roterande fotmassage, uppgradering

Art.nr 200 807 92

895:-

Roterande ryggmassage, uppgradering

Art.nr 200 807 93

1.095:-

Vattenrening

Art.nr 200 006 05

4.495:-

Underhållsvärmare 1,5 kW

Art.nr 200 005 30

4.195:-

Underhållsvärmare 3,0 kW

Art.nr 200 005 33

5.195:-

Underhållsvärmare 3,0 kW, uppgradering

Art.nr 200 807 96

990:-

˚
˚
˚
˚
–

• = ingår

˚

= tillval

–

(–) = ej tillgängligt

Ocean
Art. nr. 200 807 97
4.500:–

Soft
Art. nr. 200 800 83
4.500:–

5 välj till front och gavel
Läs mer på westerbergs.com
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westerbergs
massagebada – köphjälp
system ocean sid. 24–27
1 välj modell på ditt kar
Ocean 130 C

20

1375

12
75

L: 1275 B: 1275 H min: 655 mm. Baddjup: 410 mm. 281 l.
Massagesystem

Ocean 130 C

Endast kar

200 811 00

14.995:-

Comfort

200 811 01

24.995:-

Superior

200 811 02

30.995:-

Executive

200 811 03

35.995:-

200 811 05

3.000:-

**
655

*

MODELL

FRONT

Färg

vit akryl

Art.nr

Pris

Ocean 140 C

20

1480

13

75

L:1375 B:1375 H min: 670. Baddjup: 420 mm. 336 l.
Massagesystem

Ocean 140 C

Endast kar

200 811 10

14.995:-

Comfort

200 811 11

24.995:-

Superior

200 811 12

30.995:-

Executive

200 811 13

35.995:-

200 811 15

3.000:-

**
670

*

MODELL

FRONT

Färg

vit akryl

Art.nr

Pris

Ocean 150 C

20

1590

14

67

L:1467 B:1467 H min: 680. Baddjup: 440 mm. 401 l.
Massagesystem

Ocean 150 C

Endast kar

200 811 20

16.995:-

Comfort

200 811 21

26.995:-

Superior

200 811 22

32.995:-

Executive

200 811 23

37.995:-

200 811 25

3.000:-

**
680

*

MODELL

FRONT

Färg

vit akryl

Art.nr

Pris

Ocean 150 SQ

1475

MODELL

Massagesystem

Ocean 150 SQ

Endast kar

200 811 70

12.995:-

Comfort

200 811 71

23.995:-

Superior

200 811 72

29.995:-

Executive

200 811 73

34.995:-

655

20

700

L:1475 B: 700 H min: 655. Baddjup: 410 mm. 196 l.
Färg

Art.nr

Pris

FRONT

vit akryl

200 811 75

2.000:-

GAVEL

vit akryl

200 811 79

1.300:-

Ocean 160 SQ

1576

MODELL

Massagesystem

Ocean 160 SQ

Endast kar

200 811 80

12.995:-

Comfort

200 811 81

23.995:-

Superior

200 811 82

29.995:-

Executive

200 811 83

34.995:-

20

720

L: 1576 B: 720 H min: 655. Baddjup: 410 mm. Volym: 204 l

*

655

**

Färg

Art.nr

Pris

FRONT

vit akryl

200 811 85

2.000:-

GAVEL

vit akryl

200 811 89

1.300:-

Ocean 180 SQ

1790

MODELL

Massagesystem

Ocean 180 SQ

Endast kar

200 811 90

16.995:-

Comfort

200 811 91

26.995:-

Superior

200 811 92

32.995:-

Executive

200 811 93

37.995:-

20

790

L: 1790 B: 790 H min: 655. Baddjup: 410 mm. 279 l.

*

655

**

110

Färg

Art.nr

Pris

FRONT

vit akryl

200 811 95

2.700:-

GAVEL

vit akryl

200 811 99

1.800:-

* Standardplacering av ryggmassage och sargblandare **alternativ placering av ryggmassage och sargblandare

Ocean 160 L

1550

MODELL

Massagesystem

Ocean 160 L

Endast kar

200 811 40

14.995:-

Comfort

200 811 41

24.995:-

Superior

200 811 42

30.995:-

200 811 43

35.995:-

200 811 45

3.700:-

20

912

495

L: 1550 B: 912 H min: 655 mm. Baddjup: 410 mm. 259 l.
Färg

Art.nr

655

Executive
FRONT + GAVEL

1550

vit akryl

Pris

L: 1550 B: 912 H min: 655 mm. Baddjup: 410 mm. 259 l.
MODELL

Massagesystem

Ocean 160 R

Endast kar

200 811 30

14.995:-

Comfort

200 811 31

24.995:-

Superior

200 811 32

30.995:-

Executive

200 811 33

35.995:-

200 811 35

3.700:-

655

20

912

495

Ocean 160 R

FRONT + GAVEL

Färg

Art.nr

vit akryl

Pris

Ocean 170 L duo

1700

MODELL

Massagesystem

Ocean 170 L duo

Endast kar

200 811 60

16.995:-

Comfort

200 811 61

26.995:-

Superior

200 811 62

32.995:-

200 811 63

37.995:-

200 811 65

3.000:-

20

1255

L: 1700 B: 1255 H min: 650. Baddjup: 415 mm. 451 l.
Färg

Art.nr

650

Executive
FRONT

vit akryl

Pris

Ocean 170 R duo

1700

MODELL

Massagesystem

Ocean 170 R duo

Endast kar

200 811 50

16.995:-

Comfort

200 811 51

26.995:-

Superior

200 811 52

32.995:-

200 811 53

37.995:-

200 811 55

3.000:-

20

1255

L: 1700 B: 1255 H min: 655. Baddjup: 415 mm. 451 l.
Färg

Art.nr

655

Executive

2 välj massagesystem

vit akryl

3 välj tillval
våra noga utvalda
massagesystem

Systeminnehåll

FRONT

våra noga utvalda
massagesystem

Tillval

Comfort

Superior

Executive

•
–

–

Turbo

Art.nr 200 800 74

4.995:-

Touchpanel

•
–

•

Bottensystem

Art.nr 200 800 75

5.995:-

6 powerjets

•

•

•

Bottensystem + Booster

Art.nr 200 807 95

7.795:-

Ryggmassage

•

•

•

Kombinerad belysning och ljusterapi

Art.nr 200 800 81

2.995:-

Fotmassage

˚
˚
˚
˚

•

•

Fotmassage

Art.nr 200 807 91

2.895:-

•

•

Roterande fotmassage

Art.nr 200 800 73

3.495:-

•

•

Roterande fotmassage, uppgradering

Art.nr 200 807 92

895:-

˚

•

Roterande ryggmassage, uppgradering

Art.nr 200 807 93

1.095:-

Roterande ryggmassage, uppgr. duokar

Art.nr 200 807 94

1.595:-

Vattenrening

Art.nr 200 006 05

4.495:-

Underhållsvärmare 1,5 kW

Art.nr 200 005 30

4.195:-

Underhållsvärmare 3,0 kW

Art.nr 200 005 33

5.195:-

Underhållsvärmare 3,0 kW, uppgradering

Art.nr 200 807 96

990:-

Startknapp med pulsfunktion

Underhållsvärmare 1,5 kW
Kombinerad belysning och ljusterapi
Vattenrening

Pris

Comfort

Superior

Executive

˚
˚
˚
˚
˚
˚
–

˚
˚
˚
–

˚
˚
˚
–

–

–

–

–

˚
˚
˚
˚
–

˚
˚
˚
–

–

–

˚

–

˚
˚
˚
˚
˚
–

• = ingår

Läs mer på westerbergs.com

4 välj blandare

˚

= tillval

–

(–) = ej tillgängligt

5 välj till front och gavel
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westerbergs
massagebada – köphjälp

system motion sid. 28–31
1 välj modell på ditt kar
Motion 140 C

1426

14
00

L: 1400 B: 1400 H min: 675 mm. Baddjup: 420 mm. 360 l.
MODELL

Massagesystem

Motion 140 C

Endast kar

Färg

200 813 00

14.995:-

Comfort

200 813 01

24.995:-

Superior

200 813 02

30.995:-

200 813 03

35.995:-

200 813 05

3.000:-

Executive
vit akryl

Pris

675

FRONT

Art.nr

Motion 160 R

1580

1000

600

L: 1580 B: 1000 H min: 675 mm. Baddjup: 430 mm. 300 l.
MODELL

Massagesystem

Motion 160 R

Endast kar

200 813 10

14.995:-

Comfort

200 813 11

24.995:-

Superior

200 813 12

30.995:-

Executive

200 813 13

35.995:-

200 813 15

3.000:-

vit akryl

Art.nr

Pris

675

FRONT 160 R

Färg

Motion 160 L

1580

1000

600

L: 1580 B: 1000 H min: 675 mm. Baddjup: 430 mm. 300 l.
MODELL

Massagesystem

Motion 160 L

Endast kar

200 813 20

14.995:-

Comfort

200 813 21

24.995:-

Superior

200 813 22

30.995:-

Executive

200 813 23

35.995:-

200 813 25

3.000:-

vit akryl

Art.nr

Pris

675

FRONT 160 L

Färg

Motion 160 SQ

1600

700

L: 1600 B: 700 H min: 670 mm. Baddjup: 420 mm. 230 l.
Massagesystem

Motion 160 SQ

Endast kar

200 813 30

12.995:-

Comfort

200 813 31

23.995:-

Superior

200 813 32

29.995:-

Executive

200 813 33

34.995:-

*

670

**

MODELL

Färg

Pris

FRONT

vit akryl

200 813 35

2.000:-

GAVEL

vit akryl

200 813 39

1.300:-

* Standardplacering av ryggmassage och sargblandare **alternativ placering av ryggmassage och sargblandare
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Art.nr

Motion 180 SQ

1800

800

L: 1800 B: 800 H min: 670 mm. Baddjup: 425 mm. 250 l.
Massagesystem

Motion 180 SQ

Endast kar

200 813 50

16.995:-

Comfort

200 813 51

26.995:-

Superior

200 813 52

32.995:-

*

Färg

Art.nr

Pris

200 813 53

37.995:-

FRONT

vit akryl

200 813 55

2.400:-

GAVEL

vit akryl

200 813 59

1.600:-

Executive
670

**

MODELL

* Standardplacering av ryggmassage och sargblandare **alternativ placering av ryggmassage och sargblandare

2 välj massagesystem

4 välj blandare
våra noga utvalda
massagesystem

Systeminnehåll

Comfort

Superior

Executive

Touchpanel

•
–

•
–

•

6 powerjets

•

•

•

Ryggmassage

•

•

•

Fotmassage

˚
˚
˚
˚

•

•

•

•

•

•

˚

•

˚
˚
˚
˚
˚
˚
–

˚
˚
˚
–

˚
˚
˚
–

–

–

–

–

˚
˚
˚
˚
–

˚
˚
˚
–

–

–

˚

–

Startknapp med pulsfunktion

Underhållsvärmare 1,5 kW
Kombinerad belysning och ljusterapi
Vattenrening

westerbergs
sargblandare sid. 58

–

3 välj tillval

Round
Art. nr. 200 800 84
4.500:–

Square
Art. nr. 200 800 85
4.500:–

Tillval
Turbo

Art.nr 200 800 74

4.995:-

Bottensystem

Art.nr 200 800 75

5.995:-

Bottensystem + Booster

Art.nr 200 807 95

7.795:-

Kombinerad belysning och ljusterapi

Art.nr 200 800 81

2.995:-

Fotmassage

Art.nr 200 807 91

2.895:-

Roterande fotmassage

Art.nr 200 800 73

3.495:-

Roterande fotmassage, uppgradering

Art.nr 200 807 92

895:-

Roterande ryggmassage, uppgradering

Art.nr 200 807 93

1.095:-

Roterande ryggmassage, uppgr. duokar

Art.nr 200 807 94

1.595:-

Vattenrening

Art.nr 200 006 05

4.495:-

Underhållsvärmare 1,5 kW

Art.nr 200 005 30

4.195:-

Underhållsvärmare 3,0 kW

Art.nr 200 005 33

5.195:-

Underhållsvärmare 3,0 kW, uppgradering

Art.nr 200 807 96

990:-

˚
˚
˚
˚
˚
–

• = ingår

˚

= tillval

Ocean
Art. nr. 200 807 97
4.500:–

Soft
Art. nr. 200 800 83
4.500:–

–

(–) = ej tillgängligt

5 välj till front och gavel

Läs mer på westerbergs.com
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westerbergs
massagebada – köphjälp
system norden sid. 32–39
1 välj modell på ditt kar
Norden 140 C

675

1545

14

00

L: 1400 B: 1400 H min: 675 mm. Baddjup: 420 mm. 310 l.
MODELL

Massagesystem

Norden 140 C

Endast kar

200 812 00

14.995:-

Comfort

200 812 01

24.995:-

Superior

200 812 02

30.995:-

Executive

200 812 03

35.995:-

vit akryl

200 812 05

3.000:-

svart akryl

200 812 07

3.195:-

FRONT

Färg

Art.nr

Pris

Norden 160 R

1570

MODELL

Massagesystem

Norden 160 R

Endast kar

200 812 10

14.995:-

Comfort

200 812 11

24.995:-

Superior

200 812 12

30.995:-

Executive

200 812 13

35.995:-

200 812 15

3.000:-

670

1000

L: 1570 B: 1000 H min: 670 mm. Baddjup: 410 mm. 298 l.

FRONT 160 R
1570

Färg

vit akryl

Art.nr

Pris

Norden 160 L
MODELL

Massagesystem

Norden 160 L

Endast kar

200 812 20

14.995:-

Comfort

200 812 21

24.995:-

Superior

200 812 22

30.995:-

Executive

200 812 23

35.995:-

200 812 25

3.000:-

670

1000

L: 1570 B: 1000 H min: 670 mm. Baddjup: 410 mm. 298 l.

FRONT 160 L

Färg

vit akryl

Art.nr

Pris

Norden 160 R duo

1570

MODELL

Massagesystem

Färg

Art.nr

Pris

Norden 160 R duo

Endast kar

200 812 40

15.995:-

Comfort

200 812 41

25.995:-

Superior

200 812 42

31.995:-

Executive

200 812 43

36.995:-

200 812 45

3.000:-

670

50

1150

L: 1570 B: 1150 H min: 670 mm. Baddjup: 430 mm. 336 l.

FRONT

vit akryl

Norden 160 L duo

1570

MODELL

Massagesystem

Färg

Art.nr

Norden 160 L duo

Endast kar

200 812 50

15.995:-

Comfort

200 812 51

25.995:-

Superior

200 812 52

31.995:-

Executive

200 812 53

36.995:-

200 812 55

3.000:-

670

50

1150

L: 1570 B: 1150 H min: 670 mm. Baddjup: 430 mm. 336 l.

FRONT
Norden 160 SQ

1570

700

L: 1570 B: 700 H min: 665 mm. Baddjup: 410 mm. 250 l.

114

MODELL

Massagesystem

Norden 160 SQ

Endast kar

200 812 30

12.995:-

Comfort

200 812 31

23.995:-

Superior

200 812 32

29.995:-

Executive

200 812 33

34.995:-

*
665

**

vit akryl

Pris

Färg

Art.nr

Pris

FRONT

vit akryl

200 812 35

2.000:-

GAVEL

vit akryl

200 812 39

1.300:-

* Standardplacering av ryggmassage och sargblandare **alternativ placering av ryggmassage och sargblandare

Norden 160 Comfort

1570

900

L: 1570 B: 900 H min: 675 mm. Baddjup: 430 mm. 305 l.

*

MODELL

Massagesystem

Norden 160 Comfort

Endast kar

200 812 60

15.995:-

Comfort

200 812 61

25.995:-

Superior

200 812 62

31.995:-

**

Färg

Art.nr

200 812 63

36.995:-

FRONT

vit akryl

200 812 65

2.000:-

GAVEL

vit akryl

200 812 69

1.500:-

Executive
675

Pris

Norden 170 O

1700

900

L: 1700 B: 900 H min: 675 mm. Baddjup: 430 mm. 320 l.
Massagesystem

Norden 170 O

Endast kar

200 812 70

16.995:-

Comfort

200 812 71

26.995:-

Superior

200 812 72

32.995:-

*

Färg

Art.nr

Pris

200 812 73

37.995:-

FRONT

vit akryl

200 812 75

3.000:-

GAVEL

vit akryl

200 812 79

1.500:-

Executive

675

**

MODELL

* Standardplacering av ryggmassage och sargblandare **alternativ placering av ryggmassage och sargblandare

2 välj massagesystem

4 välj blandare
våra noga utvalda
massagesystem

Systeminnehåll

Comfort

Superior

Executive

Touchpanel

•
–

•
–

•

6 powerjets

•

•

•

Ryggmassage

•

•

•

Fotmassage

˚
˚
˚
˚

•

•

•

•

•

•

˚

•

˚
˚
˚
˚
˚
˚
–

˚
˚
˚
–

˚
˚
˚
–

–

–

–

–

˚
˚
˚
˚
–

˚
˚
˚
–

–

–

˚

–

Startknapp med pulsfunktion

Underhållsvärmare 1,5 kW
Kombinerad belysning och ljusterapi
Vattenrening

westerbergs
sargblandare sid. 58

–

3 välj tillval

Round
Art. nr. 200 800 84
4.500:–

Square
Art. nr. 200 800 85
4.500:–

Tillval
Turbo

Art.nr 200 800 74

4.995:-

Bottensystem

Art.nr 200 800 75

5.995:-

Bottensystem + Booster

Art.nr 200 807 95

7.795:-

Kombinerad belysning och ljusterapi

Art.nr 200 800 81

2.995:-

Fotmassage

Art.nr 200 807 91

2.895:-

Roterande fotmassage

Art.nr 200 800 73

3.495:-

Roterande fotmassage, uppgradering

Art.nr 200 807 92

895:-

Roterande ryggmassage, uppgradering

Art.nr 200 807 93

1095:-

Roterande ryggmassage, uppgr. duokar

Art.nr 200 807 94

1.595:-

Vattenrening

Art.nr 200 006 05

4.495:-

Underhållsvärmare 1,5 kW

Art.nr 200 005 30

4.195:-

Underhållsvärmare 3,0 kW

Art.nr 200 005 33

5.195:-

Underhållsvärmare 3,0 kW, uppgradering

Art.nr 200 807 96

990:-

˚
˚
˚
˚
˚
–

• = ingår

˚

= tillval

Ocean
Art. nr. 200 807 97
4.500:–

Soft
Art. nr. 200 800 83
4.500:–

–

(–) = ej tillgängligt

5 välj till front och gavel
Läs mer på westerbergs.com
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westerbergs
massagebada – bada – köphjälp
system deep sid. 44–47, 54–55
1 välj modell på ditt kar
Deep R 1600 L: 1565 B: 740. 225 l.

1565

MODELL

Massagesystem

Höjd
min:

Färg

Art.nr

Deep R1600

Utan system

540 mm

vit

200 510 45

Pris
10.995:-

540

740

Stilfullt badkar av lättskött slitstark akryl som håller värmen länge. Går att placera fristående eller
mot vägg. Komplettera med blandare på vägg eller golv.

DEEP R 1800

Deep R 1800 L: 1765 B: 790. 290 l.

1775

Stilfullt badkar av lättskött slitstark akryl som håller värmen länge. Går att placera fristående eller
mot vägg. Välj mellan tre olika massagesystem. Komplettera med blandare på vägg eller golv.

790

MODELL

Massagesystem

Höjd
min:

Färg

Art.nr

Deep R 1800

Utan system

560 mm

vit

200 510 40

13.495:-

Sparkle

560 mm

vit

200 800 20

30.995:-

Bounce

560 mm

vit

200 800 61

33.995:-

Energy

560 mm

vit

200 800 62

39.995:-

420

560

DEEP SQ 1800

Pris

Deep SQ 1800 L: 1775 B: 800. 325 l.

1775

Modernt badkar av lättskött slitstark akryl som håller värmen länge. Går att placera fristående
eller mot vägg. Välj mellan tre olika massagesystem. Komplettera med blandare på vägg eller
golv.

800

600

MODELL

Massagesystem

Höjd
min:

Färg

Art.nr

Deep SQ 1800

Utan system

600 mm

vit

200 510 30

13.495:-

Sparkle

600 mm

vit

200 800 21

30.995:-

Bounce

600 mm

vit

200 800 64

33.995:-

Energy

600 mm

vit

200 800 65

39.995:-

480

1530

DEEP FLOW

Deep Flow L: 1790 B: 795. 315 l.

1790

795

1790

500

514

Pris

500

Designat badkar av lättskött slitstark akryl som håller värmen länge. Går att placera fristående
eller mot vägg. Välj mellan tre olika massagesystem. Komplettera med blandare på vägg eller
golv.
MODELL

Massagesystem

Deep Flow 1800

Utan system
Sparkle
Bounce
Energy

600

Höjd
min:

Färg

Art.nr

Pris

600 mm

vit

200 800 69

17.995:-

600 mm

vit

200 800 66

34.995:-

600 mm

vit

200 800 67

37.995:-

600 mm

vit

200 800 68

43.995:-

2 välj system
System Sparkle med belysning, pulsfunktion
och bottensystem som ger en pärlande känsla
med miljontals små bubblor från botten.

massagesystem
för Deep fristående badkar
sparkle

bounce

energy

Startknapp med pulsfunktion

•

•

•

Belysning

•

•

•

Bottensystem

•

–

•

8 minijets

–

•

•

Ryggmassage, roterande

–

•

•

systeminnehåll deep

• = ingår

(–) = ej tillgängligt

Anlita alltid en auktoriserad VVS-montör med branschlegitimation.
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System Bounce med 8 minijets,
ryggmassage, pulsfunktion samt belysning
som ger dig massage över hela kroppen.

1

utan
system

2

system
sparkle

3

system
bounce

4

system
energy

System Energy med 8 minijets, ryggmassage,
pulsfunktion, bottensystem samt belysning. En
total massageupplevelse över hela kroppen för
en avslappande energigivande badstund.
Komplettera med blandare på vägg eller golv,
se sid 59.

westerbergs
bada – köphjälp
westerbergs madeleine sid. 56
Madeleine vit L: 1745 B: 800 H: 830 mm. 215 l.

1745

800

Ett elegant badkar i solid gjutmarmor som håller värmen länge. Hög rygg för bästa komfort. Välj mellan tassar i tre olika utförande.
MODELL

Tassar

Art.nr

Madeleine vit

krom

200 007 10

Pris
16.995:-

mässing

200 007 12

16.995:-

vita

200 007 11

16.995:-

655

830

Madeleine svart/vit L: 1745 B: 800 H: 830 mm. 215 l.
Ett elegant badkar i solid gjutmarmor som håller värmen länge. Hög rygg för bästa komfort. Välj mellan tre olika tassar.
MODELL

Tassar

Art.nr

Pris

Madeleine svart/vit

krom

200 007 13

17.995:-

mässing

200 007 15

17.995:-

vita

200 007 14

17.995:-

westerbergs victoria sid. 57
Victoria 157 vit L: 1570 B:760 H: 730 mm. Djup: 410 mm. 215 l.

1570

640

730

760

Ett badkar i klassisk stil som passar dig med ett mindre badrum. Tillverkad i solid gjutmarmor som håller värmen länge. Välj mellan tre olika tassar.
MODELL

Tassar

Art.nr

Victoria 157 vit

krom

200 006 92

Pris
11.995:-

mässing

200 006 94

12.995:-

vita

200 006 93

12.995:-

Victoria 157 svart/vit L: 1570 B:760 H: 730 mm. Djup: 410 mm. 215 l
Ett badkar i klassisk stil som passar dig med ett mindre badrum. Tillverkad i solid gjutmarmor som håller värmen länge. Välj mellan tre olika tassar.
MODELL

Tassar

Art.nr

Victoria 157 svart/vit

krom

200 006 95

Pris
16.995:-

mässing

200 006 97

16.995:-

vita

200 006 96

16.995:-

Victoria 167 vit L: 1670 B:750 H: 720 mm. Djup: 410 mm. 230 l
1670

635

720

750

Ett badkar i klassisk stil med rymliga mått. Tillverkad i solid gjutmarmor som håller värmen
länge. Välj mellan tre olika tassar.
MODELL

Tassar

Art.nr

Pris

Victoria 167 vit

krom

200 006 98

13.995:-

mässing

200 007 00

14.995:-

vita

200 006 99

14.995:-

Victoria 167 svart/vit L: 1670 B:750 H: 720 mm. Djup: 410 mm. 230 l
Ett badkar i klassisk stil med rymliga mått. Tillverkad i solid gjutmarmor som håller värmen
länge. Välj mellan tre olika tassar.
MODELL

Tassar

Art.nr

Pris

Victoria 167 svart/vit

krom

200 007 01

17.995:-

mässing

200 007 03

17.995:-

vita

200 007 02

17.995:-

westerbergs elisabeth sid. 57

600

800

1750

Elisabeth vit L: 1750 B: 800 H: 600 mm. Djup: 440 mm. 230 l.
Ett stilrent klassist kar i gjutmarmor med raka former. Tillverkad i solid gjutmarmor som
håller värmen länge. Välj mellan tre olika tassar.
MODELL

Tassar

Art.nr

Elisabeth vit

krom

200 007 04

Pris
16.995:-

mässing

200 007 06

16.995:-

vita

200 007 05

16.995:-
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westerbergs
bada – köphjälp
westerbergs ellipse sid. 50–51
Ellipse L: 1570 B: 705 H min: 572. 260 l.

705

1570

Ett modernt badkar designat av Måns Broman. Tillverkat i solid gjutmarmor som håller
värmen länge, med en mjuk, härlig sidenmatt yta. Unik form och stabilitet som ger bästa
komfort.
MODELL

Färg

Art.nr

24.995:-

200 804 81

572

Ellipse

Pris

westerbergs harmony sid. 52–53
Harmony L: 1810 B: 805 H min: 636. 355 l.

1810

805

Klassisk rund form i modern tappning. Designat av Jordens Arkitekter, Jacob Waller,
Tillverkat i solid gjutmarmor och med högblank yta för perfekt känsla.
MODELL

Färg

Art.nr

Pris
17.995:-

200 804 83

636

Harmony

westerbergs norden steel
1600

Norden Steel L: 1600 B: 700 H min: 565. Djup: 380 mm.150 l.

700

Ett traditionellt emaljerat stålbadkar i hög kvalitet. Inkl två gavlar, två fronter och ställbara
fötter. Pop-up bottenventil och avloppssats medföljer.
MODELL

Färg

Pris
9.995:-

200 801 91

565

Norden Steel

Art.nr

westerbergs badkarsblandare sid. 59
Surf
En badkarsblandare i rena linjer som står på golvet i stället för att monteras på vägg. Passar bra till våra moderna fristående badkar.
MODELL

Färg

Höjd

Art.nr

Surf

Krom

1.061

200 601 71

MODELL

Färg

C/c

Art.nr

Motion

Krom

150

200 601 72

MODELL

Färg

C/c

Art.nr

Winsor

Krom

150

200 300 70

Pris
10.495:-

Motion
En kar- och duschtermostatblandare i rektangulär form.
Pris
5.695:-

Winsor
Designad för att passa våra klassiska badkar.
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Pris
3.295:-

westerbergs
duscha – köphjälp
westerbergs duschkabiner sid. 84–85
Clear Shower Cabin - Duschkabin
Modern duschkabin med smäckert gjutmarmorkar. Tunn magnetlist som gör att dörrarna
sluter helt tätt. Härdat säkerhetsglas. Justerbar höjd från golv 2110 + 30 mm. Elegant
duschset medföljer. H: 2150 mm. Instegsmått: 450 mm.
MODELL

Storlek

Art.nr

Clear Shower Cabin

910x910 mm

200 100 50

12.995:-

Kabinkoppling G3/4 x G1/2

150 cc

200 300 60

319:-

160 cc

200 300 61

395:-

150 cc

200 623 10

4.295:-

Motion blandare

Pris

westerbergs duschhörn sid. 86–87
Clear Round/Twist
Rundad hörndusch i klart glas eller med elegant frostat mönster. Dörrarna är öppningsbara inåt och utåt och har en konstruktion som lyfter dem 5 mm vid öppning. 6 mm
härdat säkerhetsglas. H: 2025 mm.

Klarglas

MODELL

Storlek

Art.nr

Clear Round

800x800 mm

200 560 40

5.995:-

900x900 mm

200 560 50

5.995:-

900x900 mm

200 100 00

7.995:-

200 100 01

495:-

20 mm

200 100 17

199:-

27 mm

200 100 18

199:-

Clear Twist
Golvprofil Round
Släplist

Twist

Pris

Clear Corner
Klassisk duschhörna i klart glas och med raka enkla linjer. Dörrarna är öppningsbara
inåt och utåt och har en konstruktion som lyfter dem 5 mm vid öppning. 6 mm härdat
säkerhetsglas. H: 2025 mm.
MODELL

Storlek

Art.nr

Clear Corner

800x800 mm

200 100 10

5.995:-

800x900 mm

200 100 15

5.995:-

200 100 20

5.995:-

200 100 02

495:-

20 mm

200 100 17

199:-

27 mm

200 100 18

199:-

900x900 mm
Golvprofil Corner
Släplist

Pris

westerbergs walk-in-shower sid.88–89
Clear 800/900
Stilren duschvägg i 8 mm härdat säkerhetsglas. H: 2000 mm. Avståndet till vägg kan
varieras upp till 1200 mm. Klarar golvlutning på upp till 10 mm.
MODELL

Storlek

Art.nr

Pris

Clear 800

800x<1200 mm

200 555 20

3.795:-

Clear 900

900x<1200 mm

200 555 30

3.995:-

200 100 03

495:-

Förlängningsprofil

Clear 1150/1350
Stilren duschvägg i 8 mm härdat säkerhetsglas. H: 2000 mm. Avståndet till vägg kan
varieras upp till 1200 mm. Klarar golvlutning på upp till 10 mm.
MODELL

Storlek

Art.nr

Clear 1150

1150x<1200 mm

200 555 40

Pris
4.995:-

Clear 1350

1350x<1200 mm

200 555 50

5.495:-
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westerbergs
ångbada – köphjälp

westerbergs Steamer™
En unik kombination av ny teknik, ångbastu och dusch där du får
upp ångan och värmen på nolltid. Med en mängd praktiska och
behagliga funktioner som känns ovanligt lyxiga varje dag. Våra
Steamer erbjuder en komplett duschlösning i vitt och glas, med
termostatblandare, duschmunstycken för rygg, belysning,
handdusch och mycket mera.

Duschkabin helt i glas och gjutmarmor,
för en härlig duschupplevelse varje dag.

Runda designade handtag på både inoch utsida i metall på Motion Steamer.

Minispa 1 m2 med avslappnande och
välgörande ånga.

Stilren touchdisplay, enkel att använda.

Stor härlig takdusch och handdusch av
högsta kvalitet. Energisnål LED-belysning.

Ånga som mjukar upp hyn och rensar luftrören.
120

Aromaterapi med lugnande,
helande eller uppiggande effekter.

Förbehandla med Clear Clean System för
lättare skötsel, se sid 131.

Riktningsbara duschmunstycken för rygg.

Steamer™ motion sid. 78–80
Motion Steamer™ 90 SQ
B875 x D900 x H2180. Instegsmått: 700 mm. Ergonomiskt designad pall ingår.
MODELL

Färg

Art.nr

Pris

Motion Steamer™ 90 SQ

vit

200 150 00

31.990:-

Motion Steamer™ 90 R
B900 x D900 x H2180 mm. Instegsmått: 470 mm. Ergonomiskt designad pall ingår.
MODELL

Färg

Art.nr

Pris

Motion Steamer™ 90 R

vit

200 150 05

31.990:-

MODELL

Färg

Art.nr

Pris

Motion Pall

vit

200 150 10

1.995:-

Pris

Motion Pall
Ergonomisk designad pall.

Steamer™ clear sid. 81
Steamer™ Clear
B910 x D910 x H2180. Instegsmått: 450 mm
MODELL

Färg

Art.nr

Steamer™ Clear

vit

200 150 15

20.995:-

Läs mer på westerbergs.com
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westerbergs
porslin– köphjälp
Norden 500 Wall

westerbergs vägghängda toaletter sid. 98
320
157

25

55

173

53

180

173

50

355

565

360

450

180

102

371

65

53

370
100

230

6.795:-

200 300 26

6.995:-

MODELL

Art.nr

Toalett med vitt toalettlock

200 300 24

3.995:-

Toalett med svart toalettlock

200 300 39

4.295:-

Toalett inkl spolsystem, vit spolknapp och vitt toalettlock

200 300 27

7.695:-

Toalett inkl spolsystem, kromad spolknapp och vitt toalettlock

200 300 28

7.995:-

Toalettlock Motion design, vit

200 300 10

895:-

Toalettlock Motion design, svart

200 300 11

1.195:-

122

310

250

200 300 25

Toalett inkl spolsystem, kromad spolknapp och vitt toalettlock

Designad vägghängd toalett med Easy Clean. Duospolning 3/6 liter. Toalettlock med Soft
Close mjukstängning och Quick Release™ snabbfäste.

250

17
2 Places

250

Toalett inkl spolsystem, vit spolknapp och vitt toalettlock

Motion Wall

308

47

25

45

100

102

180
230
350

2.395:-

450

230

155

Pris

200 300 02

17
2 Places

250

500

55

Art.nr

308

155
Toalett

370
100

157

50

MODELL

50

355
45

180
230
350

345

MOTION WALL

500

410
50

Klassisk vägghängd toalett med Easy Clean. Duospolning 3/6 liter.

500

100

350

320

155

Norden Wall

MOTION WALL345

47

16

345

90

302

350

Norden 500 Wall

410

345

155

500

90

302
16

MOON

1273268, 1273269
565

Pris

360

371

65

Norden spolknappar

122

310

Duospolning 3/6 liter.
160 mm

RELAX U

240 mm

Art.nr

Spolknapp, vit

200 600 27

Pris
395:-

Spolknapp, krom

200 600 28

695:-

02.2010 Moon

Motion spolknappar
www.hafa.se

Duospolning 3/6 liter.
160

MOON System
240

170-190

Art.nr

Spolknapp, vit

200 300 06

Pris
395:-

Spolknapp, krom

200 300 07

695:-

Frontmanövrerad inbyggnadscistern till våra vägghängda toaletter. Monteras enkelt i väggen. Cisternen är inbyggd med cellplast för att undvika kondens. Hel- eller halvspolning,
3/6 liter.
MODELL

Art.nr

Spolsystem

200 600 26

Pris
3.295:-

D

135

35

228

MODELL

Westerbergs spolsystem
100

40
506
466

1180

MODELL

D=180/230

westerbergs tvättställ sid. 100
Norden 560
Tvättställ i porslin med Easy Clean. Monteras på vägg med konsoler.
MODELL

Mått

Art.nr

Tvättställ 560

560x180x430 mm

200 011 01

1.295:-

Tvättställspelare

215x695x165 mm

200 011 02

995:-

200 300 01

205:-

Konsoler, till tvättställ.

122

Pris

westerbergs toaletter sid. 97, 99–100
NORDEN FLOOR

Norden Floor

350
280

150

15

Toalett med S-lås i funktionell nordisk design med Easy Clean. Miljövänligt snålspolande
med 3/6 liter. Spolsystem Fluidmaster. Kan monteras tätt mot vägg. Köp till toalettsits

WB MOTION WC FLOOR
800

MODELL

Art.nr

Toalett, sitthöjd 400 mm

200 010 90

Pris
2.795:-

405
100

174

155

260
Ø10 90
510
450

Ø80
170
240
150

80

25

635
355

250

Motion Floor

WB MOTION
WC FLOOR
WB MOTION
WC FLOOR

Designad toalett med dolt S-lås och Easy Clean. Miljövänligt snålspolande med 3/6 liter.
Spolsystem Fluidmaster. Toalettlock med Soft Close mjukstängning och Quick Release™
snabbfäste ingår.

236

539

155

507

400

250171

250

715

355

915

430

MODELL

Art.nr

Toalett med vitt toalettlock, sitthöjd 425 mm

200 300 37

6.495:-

Toalett med svart toalettlock, sitthöjd 425 mm

200 300 38

6.795:-

450

450
150

150

424

100

155

252

174

174

434

865

OCEAN

Pris

355

236

236

Ocean Floor
100±5

OCEAN
560
865

355

680

430

252

507

507
400
715

915
715

100±5

355

424

100

560

560

375

171
171 915

Modern toalett med dolt S-lås i funktionell nordisk design. Miljövänligt snålspolande med
3/6 liter. Spolsystem Fluidmaster. Toalettlock med Soft Close mjukstängning och Quick
Release™ snabbfäste ingår.
MODELL

Art.nr

Toalett med toalettlock, sitthöjd 430

200 623 16

Pris
3.795:-

100±5

355

150

150

175

175

680

680

400

westerbergs sitsar sid. 102

252

150
175
400

100

430

539

434

865
434

400

539

424

OCEAN

400

375

375

Norden
Toalettlock standard.
MODELL

Art.nr

Toalettlock standard, vit. Med snabbfäste

200 600 05

Pris
300:-

Toalettlock Soft Close, vit

200 600 07

745:-

Norden design
Toalettlock design Soft Close med Quick Release™ snabbfäste.
MODELL

Art.nr

Pris

Toalettlock design, vit

200 300 08

895:-

Toalettlock design, svart

200 300 09

1.195:-

Motion design
Toalettlock design Soft Close med Quick Release™ snabbfäste.
MODELL

Art.nr

Toalettlock design, vit

200 300 10

Pris
895:-

Toalettlock design, svart

200 300 11

1.195:-

Läs mer på westerbergs.com
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westerbergs motion square sid. 68–70
Komplett tvättställsskåp med tvättställ
Tvättställsskåp med integrerade handtag och två mjukstängande lådor. Tunt handfat i
porslin. Levereras monterad.
MODELL

Färg

600

Vit högblank

Bredd

Höjd

600

595

Djup
505

Art.nr
200 709 01

Pris
7.400:-

600

Svart faner

600

595

505

200 709 06

7.900:-

900

Vit högblank

900

595

505

200 709 11

9.600:-

900

Svart faner

900

595

505

200 709 16

10.100:-

1200

Vit högblank

1200

595

505

200 709 21

13.300:-

1200

Svart faner

1200

595

505

200 709 26

13.800:-

Spegel
Spegelhylla med energisnål LED-belysning. IP 44. Levereras monterad.
MODELL

Färg

Bredd

Höjd

Spegel 600

Vit högblank

600

660

Djup
140

Art.nr
200 709 60

Pris
3.595:-

Spegel 600

Svart faner

600

660

140

200 709 69

4.095:-

Spegel 900

Vit högblank

900

660

140

200 709 70

5.395:-

Spegel 900

Svart faner

900

660

140

200 709 79

5.895:-

Spegel 1200

Vit högblank

1200

660

140

200 709 80

6.195:-

Spegel 1200

Svart faner

1200

660

140

200 709 89

7.195:-

Spegelskåp
Spegelskåp med mjukstängande gångjärn. En liten praktisk magnet medföljer för förvaring
t.ex av pincett och kan fästas var du vill i skåpet. Speglar på in- och utsida, energisnål
LED-belysning, IP 44 och 230 V eluttag på höger sida. Levereras monterad.
Vit 900

Svart 900

MODELL

Färg

Bredd

Höjd

Spegelskåp 600

Vit högblank

600

660

Djup
140

Art.nr
200 709 30

Pris
6.595:-

Spegelskåp 600

Svart faner

600

660

140

200 709 39

7.095:-

Spegelskåp 900

Vit högblank

900

660

140

200 709 40

7.395:-

Spegelskåp 900

Svart faner

900

660

140

200 709 49

7.895:-

Spegelskåp 1200

Vit högblank

1200

660

140

200 709 50

8.195:-

Spegelskåp 1200

Svart faner

1200

660

140

200 709 59

9.195:-

Högskåp
Högskåp med två mjukstängande luckor som går att montera med höger eller vänster
hängning. Två praktiska hyllor på luckans insida och justerbara hyllor i skåpet.
MODELL

Färg

Bredd

Höjd

Djup

Art.nr

Pris

Högskåp

Vit högblank

350

1695

260

200 709 90

6.395:-

Högskåp

Svart faner

350

1695

260

200 709 96

7.495:-

westerbergs smart sid. 71
Komplett tvättställsskåp med tvättställ
Tvättställsskåp med en mjukstängande lucka. Tvättställ i porslin med Easy Clean. Dold handtagsfunktion med diskret fasning i dörren. Levereras monterad och finns för både höger- och
vänstermontage.
MODELL

Högerhängd

Vänsterhängd

Färg

Högerhängd

Vit högblank

Vänsterhängd

Vit högblank

Bredd

Höjd

490

580

Djup
332

Art.nr

Pris

200 704 96

4.900:-

200 704 90

4.900:-

Spegelskåp
Spegelskåp med en mjukstängande spegellucka. Två praktiska hyllor, välj om du vill använda
de röda eller de neutralt transparenta. Finns för både höger- och vänstermontage. IP21.

Högerhängd
124

Vänsterhängd

MODELL

Färg

Högerhängd

Vit högblank

Vänsterhängd

Vit högblank

Bredd

Höjd

475

690

Djup
135

Art.nr

Pris

200 705 01

4.095:-

200 705 00

4.095:-

westerbergs harmony sid. 62–65
Komplett tvättställsskåp med tvättställ
Tvättställsskåp med två mjukstängande lådor med insidor i stiligt ”dusty pink”.
Fackindelning i översta lådan. Tvättställ i gjutmarmor. Levereras monterad.
MODELL

Färg

600

Vit högblank

Bredd

900

Vit högblank

900

1200

Vit högblank

1200

600

Höjd

Djup

Art.nr

Pris

450

200 711 00

10.100:-

575

450

200 711 01

13.500:-

575

450

200 711 02

16.500:-

575

Spegelskåp
Spegelskåp med mjukstängande gångjärn. Speglar på in och utsida. Energisnål LED-belysning. IP 44. 230 V eluttag på höger sida i skåpet. Magnet inne i skåpet för pincett och dylikt.
Levereras monterad.
MODELL

Färg

Bredd

Höjd

Djup

Art.nr

Pris

Spegelskåp 600

Vit högblank

598

535/555

181

200 710 50

Spegelskåp 900

Vit högblank

898

535/555

181

200 710 60

7.995:-

Spegelskåp 1200

Vit högblank

1198

535/555

181

200 710 70

10.495:-

6.395:-

Högskåp
Högskåp med mjukstängande gångjärn. Flyttbara glashyllor.
Finns som höger- eller vänsterhängd. Levereras monterad.

Högerhängd

MODELL

Färg

Vänster öppning

Vit högblank

Höger öppning

Vit högblank

Bredd
400

Höjd

Djup

1500

290

Art.nr

Pris

200 710 80

6.695:-

200 710 85

6.695:-

Vänsterhängd
Halvskåp
Halvskåp med mjukstängande gångjärn. Flyttbara glashyllor.
Finns som höger eller vänsterhängd. Levereras monterad.

Högerhängd

Vänsterhängd

MODELL

Färg

Vänsterhängd

Vit högblank

Högerhängd

Vit högblank

Bredd
402

Höjd
573

Djup
300

Art.nr

Pris

200 710 90

4.995:-

200 710 95

4.995:-

westerbergs norden sign sid. 73
Komplett tvättställsskåp med tvättställ
Tvättställsskåp med två mjukstänganade luckor. Handfat i porslin med Easy Clean. Handtag
ingår.
MODELL

Färg

550

Vit högblank

Bredd

Höjd

550

670

Djup

Art.nr

280/430

200 703 54

3.500:-

200 706 54

3.500:-

Svart högblank

Pris

Spegelskåp
Spegelskåp med mjukstängande gångjärn. Speglar på in- och utsida, halogenbelysning och
230 V eluttag på höger sida i skåpet. IP 21.
MODELL

Färg

Bredd

Höjd

Djup

Art.nr

Spegelskåp 550

Vit högblank

555

670

140/280

200 703 35

4.495:-

200 706 35

4.495:-

Svart högblank

Pris

Läs mer på westerbergs.com
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westerbergs bahia sid. 72
Tvättställ
Tvättställ i vit gjutmarmor av lättskött gel-coat. Levereras med bräddavloppsinsats med
kromad ring.
MODELL

Färg

600

Bredd

Djup

Art.nr

600

340/460

200 601 99

Pris
1.300:-

Underskåp
Tvättställsskåp med mjukstängande lådor och luckor. Handtag ingår.
MODELL

Färg

Bredd

Höjd

Djup

Art.nr

Underskåp 600

Valnöt

600

680

330

200 602 00

Pris
2.500:-

Spegel
Spegelhylla med halogenbelysning, IP 21. 230 V eluttag på höger sida.
MODELL

Färg

Bredd

Höjd

Djup

Art.nr

Spegel 600

Valnöt

600

800

200

200 602 03

Pris
3.195:-

Spegelskåp
Spegelskåp med speglar på in- och utsida, halogenbelysning, IP 21. 230 V eluttag på
höger sida.
MODELL

Färg

Bredd

Höjd

Djup

Art.nr

Spegelskåp 600

Valnöt

600

635

270

200 602 01

Pris
5.195:-

Högskåp
Högskåp med mjukstängande luckor. Handtag ingår.
MODELL

Färg

Bredd

Höjd

Djup

Art.nr

Högskåp med
2 luckor och 2 hyllor

Valnöt

300

1761

330

200 602 05

Pris
5.495:-

westerbergs jump sid. 71
Jump Multiskåp
Ett väggsskåp som kan placeras horisontellt eller vertikalt. Luckan är utrustad med softclose
luckdämpning.
MODELL

Färg

Jump Multiskåp

Vit högblank

Bredd

Höjd

Djup

400

250

200

Art.nr
200 704 40

Pris
2.095:-

westerbergs handdukstorkar sid. 101
Tempo ladder
En handdukstork i rak design. Med inbyggd elslinga och strömbrytare.
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MODELL

Mått

Färg/material

Effekt

Art.nr

Tempo ladder 600

500x600

Blankt rostfritt stål

40

200 623 12

Pris
3.995:-

Tempo ladder 600

500x600

Vit/rostfritt stål

40

200 300 22

3.995:-

Tempo ladder 1200

500x1200

Blankt rostfritt stål

80

200 623 13

5.495:-

Tempo ladder 1200

500x1200

Vit/rostfritt stål

80

200 300 23

5.495:-

westerbergs tvättställsblandare sid. 74–75
Harmony
Blandare i retro classic stil med infälld strålsamlare. Med keramisk insats. Designat till vår nya möbelserie Harmony av Jordens arkitekter.
MODELL

Färg

CC pip-kropp

Art.nr

Harmony

Krom

110

200 300 30

Pris
2.295:-

Norden
Blandare med keramisk insats passar extra bra till vår möbelserie Norden. Pop-up ventil ingår.
MODELL

Färg

CC pip-kropp

Art.nr

Norden

Krom

90

200 011 59

Pris
1.695:-

Motion
En modern kvadratisk design, framtagen tillsammans med vår möbel- och badkarsserie Motion. Med keramisk insats. Fin även som
badkarsblandare. Pop-up ventil ingår.
MODELL

Färg

CC pip-kropp

Art.nr

Motion

Krom

85

200 601 69

Pris
2.495:-

Winsor
Blandare i klassisk design.
MODELL

Färg

CC pip-kropp

Art.nr

Winsor

Krom

130

200 300 71

Pris

MODELL

CC

Art.nr

Motion duschset och blandare

150

200 601 73

7.890:-

200 623 11

3.595:-

200 623 10

4.295:-

2.395:-

westerbergs duschset sid. 90–91
Motion
Duschset och blandare i kvadratisk modern form i förkromad mässing.

Motion duschset C/c duschstång 640
Blandare

150

Pris

Wave
Ett duschset och blandare i förkromad mässing. Unik termostatblandare där du inte kan bränna dig. Höljet blir aldrig varmare är 38°.

MODELL

Huvud

CC

Art.nr

Wave med runt huvud

200 mm

150

200 300 21

Pris
9.795:-

Ocean
Duschset och blandare i förkromad mässing och modernt rektangulärt duschhuvud för en härlig
duschupplevelse.
MODELL

Huvud

CC

Art.nr

Ocean med rektangulärt huvud

250x360

150

200 300 17

Pris
7.695:-

Ocean med rektangulärt huvud

250x360

160

200 300 19

7.695:-

Ocean med fyrkantigt huvud

250x250

150

200 300 16

6.695:-

Ocean med fyrkantigt huvud

250x250

160

200 300 18

6.695:-

Classic
Duschset och blandare i förkromad mässing. Kombinera med blandare till tvättställ och badkar för hela ditt badrum i samma stil.
MODELL

Huvud

CC

Art.nr

Classic med runt huvud

230 mm

150

200 300 20

Pris
11.995:-

127

westerbergs
information

westerbergs information
här har vi samlat all information om våra produkter,
tjänster och vår service

service

svensk kvalitet

Som kund kan du lita på att du alltid gör ett riktigt bra köp.
Skulle något hända, eller om du behöver hjälp, kan du alltid
vända dig till vårt kundservicecenter som sitter nära dig och
förstår din situation. Dessutom har vi egna servicemontörer,
så att du kan känna dig trygg i ditt val.

Massagebadkaren tillverkas i vår toppmoderna fabrik i Skene, Sverige. Varje kar monteras för hand, kontrolleras och
testkörs noggrant innan leverans. Givetvis är karen godkända
och CE-märkta enligt gällande normer.

säker vatten
Westerbergs har ett avtal och samarbete med
Säker Vatteninstallation. Det betyder att våra
produkter och våra monteringsanvisningar följer
branschreglerna för Säker Vatteninstallation.
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återförsäljare
Med över 600 återförsäljare är det aldrig långt till ett massagebad eller någon annan badrumsprodukt från Westerbergs.
Kraven på våra återförsäljare är höga, och det krävs kontinuerlig utbildning på våra produkter för att bli en auktoriserad
Westerbergsåterförsäljare. På westerbergs.com hittar du
närmaste butik och även en länk till de orter där du hittar
extra stora Westerbergs Center med 100 kvm utställning.

hemleverans
endast 895 kronor
På Westerbergs har vi ett enda stort centrallager som
fraktar badrumsprodukter över hela Norden. Därför behöver du aldrig vänta länge. Du väljer själv om du vill att
ditt nya massagebadkar eller dina badrumsprodukter
ska levereras till återförsäljaren eller direkt hem till dig.
Beställ en bekväm hemleverans av ditt massagebadkar
för endast 895:-. Övriga produkter till en kostnad på 9%
av varuvärdet. Det betyder att för endast 225:- till maximalt 1.095:- får du ditt nya badrum hela vägen hem.

hemsida
Monteringsanvisningar och produktblad med utförlig information finns att ladda ner på westerbergs.com. På westerbergs.
com kan du nu skräddarsy och bygga ditt badkar precis som du
vill ha det och låta dig guidas till välbefinnande. Med fem enkla
steg ser du vilka funktioner och tillval det finns i ett massagebadkar från Westerbergs, och våra filmer visar vad dessa funktioner gör för ditt välmående. Så bygg ditt kar och rita ditt badrum på westerbergs.com.

designa ditt badrum

efter köp

Nu kan du designa ditt drömbadrum med riktiga produkter och se ditt nya rum i 3D med vårt enkla och kostnadsfria ritprogram på westerbergs.com. I lugn och ro kan du
skapa din stil, lägg till och ta bort. Det är bara du som sätter begränsningarna.

Du kan alltid lita på att du gör ett säkert köp när du väljer en
kvalitetsprodukt från Westerbergs. Och för din trygghets skull
har vi självklart ett rikstäckande servicenät. Tänk också på att
alltid anlita behörig elektriker och VVS-montör för installation.
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rengöring – skötsel

så tar du hand om dina Westerbergsprodukter på bästa sätt
Här har vi samlat tips på hur du ska göra och vilka produkter Westerbergs erbjuder för rengöring och skötsel.
Snabbt, enkelt och effektivt och du ökar livslängden på din produkt.
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westerbergs
badrumsmöbler

Våra massagebadkar är tillverkade i slitstark sanitetsakryl som
är enkel att hålla ren och laga. Till vardags rengör du karet med
vanligt rengöringsmedel utan slipeffekt. Westerbergs Clean
Shine fungerar utmärkt för det här ändamålet. Med Westerbergs
reparationskit lagar du enkelt ditt akrylbadkar om det uppstått
skador. Du ökar enkelt livslängden på massagebadkaret genom
att rengöra det ofta. Alla våra system är självdränerande. Rör och
slangar töms automatiskt efter varje användning. Fyra till sex
gånger per år behöver det rengöras grundligt med Clean System,
så att ev. avlagringar och rester försvinner ur rörsystemet.

Rengör med ett milt rengöringsmedel och fuktig trasa.
Inget annat behövs. Placera inte möblerna mot ditt badkar
eller dusch för att undvika skador från rinnande vatten.
Sanitetsporslin: Ta en mjuk borste med rengöringsmedel.
Ättiks- och vinsyra tar bort missfärgningar.
Gjutmarmortvättställ: Använd Clean & Shine rengöringscreme som rengör och skyddar utan att repa. Fungerar
även på hårt sittande smuts. Undvik medel som kan repa,
det är viktigt att ytskiktet av gel coat hålls blankt.
Blandare: Ta dagligen bort tvål- och kalkrester med en
fuktig trasa.

westerbergs
dusch

westerbergs
rengöringsprodukter

För att underlätta rengöringen av duschdörrar och duschväggar
har duscharna stora släta ytor och profiler utan djupa skåror.
Med Clear Clean System förseglar du glasytan i din dusch för
lättare rengöring. Ett annat sätt att undvika kalkavlagringar på
duschväggarnas insidor är att torka av dem med en gummiskrapa eller trasa efter varje användning. Använd aldrig slipande rengöringsmedel på dina duschdörrar/duschväggar.

• Clean Cream (rengör badkarets yta)

20001205

195:-

• Clean System (rengör systemets rör och slangar)

20001207

520:-

• Clean Shine (polering av badkar)

20001208

195:-

• Clean Cure (desinfektionstabletter till badkar)

20001211

249:-

• Clean Kit (en flaska Clean Cream, Shine, Cure, System)

20001898 1.095:-

• Clean & Shine (rengöring för gjutmarmor, 110 ml)

20070800

270:-

• Reparationskit (för akrylbadkar)

80000703

595:-

20055000

695:-

• Clear Clean System (förseglar du glasytan med
i din dusch för lättare rengöring)
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det svenska originalet sedan 1981

badrum

’13

pacific 175 round
Läs mer på sid 18–19

westerbergs.com

Din Westerbergs butik:

www.westerbergs.com

Westerbergs badrum
Box 525
301 80 Halmstad, Sverige
Tel 035-15 45 50. Fax 035-15 45 99
info@westerbergs.com
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