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Vi har designat, utvecklat och byggt massagebadkar sedan 1981. Tysta, kraftfulla och väldesignade kar med 
system som är både miljövänligare och pålitligare än tidigare modeller på marknaden. Vår produkt utveckling 
är en ständig strävan för att ta fram produkter av hög kvalitet för den nordiska marknaden som ger den där 
rätta känslan. Våra möbelserier har fokus på funktion och design men även på de små tekniska detaljerna. 
För oss är det vår erfarenhet, vårt kunnande men framförallt vår strävan framåt som vi är allra mest stolta över.

designade badkar 
Hos oss hittar du allt från klassiska kar, med sin ty-
piskt romantiska stil, till fristående badkar i högsta 
klass som visar upp det allra senaste inom bad-
karsdesign och ergonomi. Våra senaste tillskott 
Vik och Fjord är fina exempel på det. Här tillverkas 
varje badkar för hand i det förstklassiska materia-
let Solid surface. De har tunna kanter och en härlig 
sidenmatt yta som ger den rätta känslan och lyfter 
stilen i ditt badrum till en helt ny nivå.

tidlösa möbler av hög kvalitet
I våra möbelserier Afton och Gryning är designen 
väl avvägd tillsammans med material av högsta 
kvalitet och funktion i framkant. En genomtänkt 
enkelhet med noga utvalda detaljer och tunna 
linjer gör våra badrumsmöbler tidlösa. Mycket 
sitter i detaljarbetet, i val av material och det 
faktum att den fina formen har en funktion. Nu 
finns Afton i en mindre variant, perfekt för det lilla 
badrummet eller gästtoaletten.

brett sortiment massagebadkar
Massagebadkar och badkar står oss lite extra 
varmt om hjärtat. Därför har vi ett brett sortiment 
av badkar med funktioner designade för att passa 
våra höga nordiska krav. Vi har utvecklat våra mas-
sagesystem för att ge kraftfull massage så tyst det 
bara går. Läs mer om vårt Silent System™ på fliken 
på sista uppslaget. 

 det svenska originaletwesterbergs 
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Vi skapar inte bara produkter för badrum. Vårt mål är att skapa välmående. Vår produktutveckling är 
en ständig strävan framåt för att ta fram produkter som ger den där rätta känslan både för dig och för 
vår omgivning över tid. Det betyder bland annat att vi strävar efter att välja material och metoder för 
en så ringa miljöpåverkan som möjligt och att ständigt förbättra vår miljöprestanda. Vårt unika Silent 
System™  är en sådan detalj, massagesystem monterat helt utan lim men som även ger kraftfull 
massage. Det är för oss produkter som skapar välmående med hänsyn om framtiden.

 med hänsyn om framtiden

modernt hantverk 
Vi använder oss av modern teknik men lägger 
även stor vikt vid hantverket under hela tillverk-
ningskedjan. Det betyder att alla våra massage-
badkar monteras för hand. Dessutom kontrolleras, 
vattenfylls och testkörs varje enskilt massagebad-
kar av våra kvalitetsexperter innan leverans. 

hållbara materialval 
Våra massagebadkar är tillverkade i genomfärgad 
sanitetsakryl för att de inte ska förlora sin vita färg 
över tid. Vi använder även en förstärkt botten platta 
i karen som gör dem extra stabila. För att våra 
massagebadkar ska vara så underhållsfria som 
möjligt är de utrustade med pvc-fria och antibak-
teriella slangar samt med självdränerande system 
och munstycken. 

tryggt val  
Vi lämnar hela 10 års garanti på skalen i våra bad-
kar. Dessutom lämnar vi 3 års garanti på resten av 
vårt sortiment. Vår långa erfarenhet innebär att du 
kan känna dig extra trygg när du väljer. Efter att ha 
utvecklat badkar med och utan massage i 35 år 
vet vi vad som gäller och vad som håller. 
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placeringar av jetmunstycken och blandare kan avvika mot bild. 
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motion sid 20
Designkar med raka linjer, 
stilrena former och ett fantas-
tiskt baddjup. Finns i tre olika 
former och i flera storlekar.

norden sid 24
Med unik rektangulär form i 
botten för optimal komfort.  
Fyra olika former och i flera 
storlekar.

ocean sid 16
Vår bredaste serie. Här finns 
något för alla behov. Fyra 
olika former och i flera 
storlekar.

pacific sid 10
Vårt största massagebadkar 
som har det lilla extra, tre olika 
former. Runt, kvadratiskt och 
rektangulärt.

 sortimentsöversikt
Vi har många olika serier av massagebadkar att välja mellan. Här hittar du den form och stil som passar dig  
och ditt badrum. Massagebadkaren går att få med flera olika massagesystem. Alla modeller går även att få 
som ett vanligt badkar. På sista uppslaget kan du se vad som ingår i våra olika massage system. Vårt utbud 
av fristående badkar är stort, allt från designade till mer klassiska kar med lejontassar. 

massagebadkar med eller utan system

westerbergs
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klassiska kar sid 46
Klassiska kar med lejontassar 
i tre färger. Finns i tre olika former  
och i flera storlekar.

fristående kar sid 30
Fristående badkar i 
11 modeller och i flera 
storlekar.

ellipse 1600, 1700
finns även i svart/vit modell

madeleine
finns även i svart/vit modell

victoria  157, 167
finns även i svart/vit modell

Lejontassar finns i färgerna 
antik, krom och vitt.

salt 1500, 1600 och 1700

badkar

mood sid 41
Duschbadkar för dig som både 
vill kunna duscha och bada.

Vik ut fliken på sista uppslaget
och läs om våra massagesytem.

bris 1850

stilla 1500, 1600 och 1800
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Therese Samuelsson
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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 hand
plockad för att kunna erbjuda dig vår bästa massage.  
Du väljer mellan tre olika modeller – unika i formerna  
men med samma effektiva system och prestanda. 

Pacific har generösa former med väl genomarbetad ergonomi 
som inbjuder till långa härliga bad. En komfort utöver det vanliga. 
Den klassiska känslan av lyx och välbehag infinner sig direkt. 

Finns med två olika massagesystem och med dubbla pumpar 
får man ett maximalt tryck i systemen, vilket ger dig extra 
kraft full massage och välmående för fler. Design av Therese 
Samuelsson.

Med vår touchpanel styr du enkelt 
vattensystemet och de olika funktionerna, 

ditt massagebadkar har.

Massagebad lindrar muskelvärk och mjukar 
upp stela leder. Perfekt för dig som har ett 

fysiskt krävande arbete eller tränar mycket. 

Med Westerbergs Silent System™ får du 
ett jämnare vattenflöde och ett högre tryck, 

vilket bidrar till en tystare badupplevelse.

Vattenpåfyllning i ditt kar sker via 
inbyggt vattenfall. Ingår vid köp av 

Westerbergs sargblandare.

Se mer på westerbergs.se

westerbergs pacific
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Pacific 175 är ett runt kar med gott om 
plats. 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 
touch panelen.

1760×1760 mm, höjd: 700 mm. 
Baddjup: 405 mm. 511 l.

pris 29.290: utan system
pris 57.640: comfort 2.0 
pris 67.290: executive 2.0

bra att veta: läs mer om våra massagesystem 
på sista uppslaget.

bad
för flera

pacific  
175 round
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Extra rymligt och perfekt för två per-
soner eller för den som vill ha lite extra 
plats. Går att få med två 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 23.990: utan system 
pris 52.390: comfort 2.0 
pris 57.640: executive 2.0

bra att veta: läs mer om varför det är så bra  
med powerjets på sista uppslaget. 

pacific 
190 square
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Kvadratiskt kar med riktigt rymliga 
mått. Tillsammans med ett väl utvalt 
massagesystem, blir detta badkar en 
dröm att koppla av i. Kakla in eller pla-
cera enkelt i hörn med front och gavel. 

1790x1790, höjd 700 mm. 
Baddjup: 405 mm. 790 l. 

pris 31.390: utan system 
pris 59.740: comfort 2.0 
pris 64.990: executive 2.0

bra att veta: vattenpåfyllning i ditt kar sker via 
inbyggt vattenfall.

plats för
4 personer

pacific 
180 square
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Välmående på dina villkor finns kanske närmare än du tror. 
Kanske bara ett knapptryck bort. Hos oss kan du välja mel-
lan många olika former och stilar på ditt massagebadkar så 
att det passar dina behov och ditt badrum. 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 kän-
ner sig viktlös och ger därmed en paus från tyngdkraftens 
ständiga drag. Ett massagebad, med vatten i rörelse, stimu-
lerar även hudens receptorer, vilket löser upp spänningar i 
muskler och förstärker blodcirkulationen. Vattnet knådar 
kroppen, vilket ger en massageliknande känsla.

vi vill att inre harmoni 
ska vara okomplicerad



15



Design: 
Therese Samuelsson
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tycker du om att bada och dessutom få massage, 
kommer du att älska ocean

Ocean massagebadkar är designade av Therese 
Samuelsson och är badkaren 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.

Börja med att hitta den modell som passar dig och ditt badrum, 
välj mellan flera massagesystem som alla har olika funktioner.  
Därefter väljer du massagesystem, front och blandare. 

Samtliga system byggs med vårt Silent System™, vilket innebär 
att ditt massagebadkar har ett jämnare vattenflöde och högre 
tryck vilket bidrar till en effektivare massage och en tystare 
badupplevelse, dessutom är det mer miljövänligt.

Genomtänkta och funktionella detaljer 
genom hela serien.

Med touchpanelen kan du bland annat  
ställa in vattentemperatur och ljusterapi. 

Ingår i alla executive 2.0 system.

Sargblandare i krom med separat  
omkopplare för dusch.

Ergonomisk kudde i PUGEL finns som 
tillbehör och placeras där du vill ha den. 

Passar till alla kar.

Se mer på westerbergs.se

westerbergs ocean
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Ocean hörnbadkar finns i tre olika 
storlekar. Både för det lilla badrummet 
och för dig som har gott om utrymme 
och vill kunna sträcka ut sig. Gemen-
samt för alla tre är att de har en prak-
tisk sitt- och avställningsyta i hörnet.

på bilden: 140 corner:
1375x1375 mm, höjd: 670 mm.  
Baddjup: 420 mm. 336 l. 

pris 15.020: utan system 
pris 37.660: comfort 2.0 
pris 43.070: executive 2.0
pris 48.620: superior soft 

tre
storlekar

ocean 
130 corner 
140 corner 
150 corner
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Ett lite större offsetbadkar med 
gott om utrymme för två perso-
ner. Den assymetriska formen 
gör karet lättplacerat och finns 
för höger och vänster placering.

1700x1255, höjd 655 mm. 
Baddjup: 415 mm. 451 l. 

pris 16.100: utan system 
pris 38.740: comfort 2.0 
pris 44.150: executive 2.0
pris 52.170: superior soft

bra att veta: utrustad med dubbel  
ryggmassage. 

Ett offsetbadkar med unik form 
som passar bra till det lite min-
dre badrummet, men som ändå 
ger dig gott om badutrymme. 
Läs mer på sista uppslaget.

1550x912 mm, höjd: 655 mm. 
Baddjup: 410 mm. 259 l. 

pris 15.020: utan system 
pris 37.660: comfort 2.0 
pris 47.470: executive 2.0

bra att veta: finns anpassat för höger 
och vänster placering. 

plats för
2 personer

ocean  
170 left duo

ocean 
160 left
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Lättplacerat rektangulärt massage-
badkar i tre storlekar. Fungerar både 
som inbyggnad och som fristående 
mot vägg. Hitta den lösning och stor-
lek som passar dig och ditt badrum.

på bilden: 160 square: 
1576x720 mm, höjd: 655 mm.  
Baddjup: 410 mm. 204 l. 

pris 12.860: utan system 
pris 35.500: comfort 2.0 
pris 40.900: executive 2.0

bra att veta: 160 sq passar på exakt samma 
plats om du byter ut ditt standardbadkar. 

med eller utan
massage

ocean 
150 square 
160 square 
180 square
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tycker du om smart design och kvalitet, 
kommer du att älska våra designkar 

Det är helheten som gör det. Arkitekten och formgivaren
Johan Oscarson står bakom designen av denna massage
badkarsserie, där alla delar är formgivna och utvecklade, 
för den nordiska marknaden. Vi är mycket stolta över våra 
tystare och mer miljövänliga massagebadkar.

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.
Karet har fått en självklar och naturlig form, men ändå med
en helt unik karaktär. Varje detalj har finslipats och vänts och 
vridits på.

Motion är formgivet av Johan Oscarson. 
Raka linjer, stilrena former och har ett 

generöst baddjup att krypa ner i.

Välj till blandare i matchande formspråk och 
med separat omkopplare för dusch  

och inbyggt vattenfall.

Design: 
Johan Oscarson

Med Westerbergs Silent System får du ett 
jämnare vattenflöde och ett högre tryck, 

vilket bidrar till en tystare badupplevelse.

Utformningen av våra kar är anpassad efter 
kroppens ergonomi och ger bästa möjliga 

avkoppling och en upplevelse fri från stress.

Se mer på westerbergs.se

westerbergs motion 
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tystare

Lättplacerat offsetbadkar i tidlös 
design. Välj mellan två olika massage-
system. 
1580×1000, höjd: 675 mm.  
Baddjup: 430 mm 300 l. 

pris 14.990: utan system 
pris 37.660: comfort 2.0 
pris 43.070: executive 2.0

bra att veta: finns även i högerutförande, 
se sid 81.

motion  
160 left
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Designat massagebadkar med  
ergonomisk form. Välj ett av våra  
två massagesystem där vi har valt ut 
de funktioner vi tycker ett massage-
badkar ska ha.
1400×1400, höjd 675 mm. 
Baddjup: 420 mm. 360 l. 

pris 14.990: utan system 
pris 37.660: comfort 2.0 
pris 43.070: executive 2.0

optimal
massage

motion  
140 corner
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Rektangulär form som ger maximal 
massage på liten yta. Läs om våra 
system på sista uppslaget.
på bilden: 160 square: 

1600×700, höjd: 670 mm. 
Baddjup: 420 mm 230 l. 

pris 13.940: utan system 
pris 36.580: comfort 2.0 
pris 41.980: executive 2.0
pris 51.190: superior soft

med eller utan
massage

motion  
160 square 
180 square



Design: 
Venkat Tiranugaru
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tycker du om massage kommer du
att älska vår ergonomiska form

Norden är designat av Venkat Tirunagaru – en av värl
dens främsta badrumsdesigners. Karens 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 vårt utvalda massage
system ger dig bästa möjliga välmående.

Massagesystemet byggs med vårt Silent System™, vilket 
innebär att ditt massagebadkar har ett jämnare vattenflöde 
och högre tryck vilket bidrar till en effektivare massage och 
en tystare badupplevelse, dessutom är det mer miljövänligt. 

Här har vi valt ut de funktioner som vi tycker att ett massage-
badkar ska ha i ett färdigt paket. Enkelt för dig och med  
omgående leverans. 

Norden med komplett paket Superior Soft 
finns för omgående leverans.

Olika kombinationer av tryck, impulser, 
mjukt vaggande eller masserande strålar – 

ger dig ett effektivt välbefinnande.

Ocean blandare i krom med separat  
omkopplare för dusch ingår i Superior Soft.

Ergonomiskt utformat kar med armstöd  
för ett extra avslappnande bad får du  

i Norden 160 Comfort.

Se mer på westerbergs.se

omgående
leverans

westerbergs norden
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Ett kar där du kan vila underarmarna 
bekvämt på de ergonomiskt formade 
armstöden. Givetvis med optimal 
massage i hela karet. 

1570x900 mm, höjd: 675 mm. 
Baddjup: 430 mm. 305 l. 

Paket inkl front, gavel och Ocean blandare.

pris 23.910: utan system 
pris  52.270: superior soft

bra att veta: front, gavel och blandare ingår i 
bägge paket. 

optimal
komfort

norden 
160 comfort
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Designat, halvelliptiskt kar med 
gott om badutrymme och är lätt-
placerat i de flesta badrum.
1700×900, höjd 675 mm. 
Baddjup: 430 mm. 320 l. 

Paket inkl front, gavel och Ocean blandare.

pris 25.640: utan system 
pris 52.730: superior soft

norden 
170 oval
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För oss på Westerbergs är det viktigt att ta fram de 
bästa massagebadkaren anpassade efter nordiska 
önskemål och förhållanden. Westerbergs massage bad-
kar är därför designade av egna formgivare som kombinerar 
senaste tekniken med ergonomi och svenska krav samt 
utsökt form. Utformningen anpassas efter kroppens 
ergonomi och ger bästa möjliga avkoppling och upp-
levelse, 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. 

massage 
ger välmående



2828

Perfekt storlek och unik form som 
gör karet lättplacerat men med 
gott om plats för två och med 
massage anpassad för båda. 
1570×1150, höjd 670 mm. 
Baddjup: 430 mm. 336 l. 

Paket inkl front och Ocean blandare.

pris 23.330: utan system 
pris 51.090: superior soft

bra att veta: finns anpassat för höger och 
vänster placering. För höger se sid 84.

norden 
160 left duo
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Avskalad badkarsdesign både utvän-
digt och invändigt. Rymligt för hela 
familjen. Utvalda funktioner samlat i 
ett färdigt paket, Superior Soft.

1400x1400 mm, höjd: 675 mm. 
Baddjup: 420 mm. 310 l. 

Paket inkl front och Ocean blandare.

pris 22.240: utan system 
pris 48.620: superior soft

bra att veta: läs mer om system Superior Soft  
på sista uppslaget. 

omgående
leverans

norden 
140 corner
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 badkar
tycker du om att bada, kommer du  
att älska våra badkar

Tillhör du dem som betraktar badandet som en stund där
du kan vara för dig själv? Hos oss hittar du både klassiska
kar, med sin typiskt romantiska stil, och fristående badkar 
i högsta klass som visar upp det allra senaste inom 
design, materialval och ergonomi. Välj med omsorg det 
badkar som passar just dig och ditt badrum, där du kan 
vara alldeles själv, en liten stund.

Vi har ett brett sortiment av designade fristående badkar och 
våra senaste tillskott Vik och Fjord är fina exempel på det. Här 
tillverkas varje badkar för hand i det förstklassiska materialet 
Solid surface. Karen har tunna eleganta kanter, en härlig 
sidenmatt yta och en tyngd som ger den rätta känslan.

Fjord, som är lite lätt konformad, har en fin fasettslipning upptill 
som ger ett stilfullt intryck och Vik med sina svartlackerade ben  
i rostfritt stål ger en exklusiv känslan av ett badkar som har allt.

Exklusiva ben i svartlackerat rostfritt 
stål skapar en spännande kontrast. 

Våra kar i klassisk stil är gjorda i solid
gjutmarmor av högsta kvalitet. 

Härlig sidenmatt yta för den för den 
rätta taktila känslan.

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

Se mer på westerbergs.se

nyhet

westerbergs
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Ett exklusivt badkar av förstklassiskt 
material. Spännande kontraster med en 
sidenmatt yta och tunna fina linjer som 
möter svartlackerade ben i rostfritt stål. 
Varje badkar tillverkas för hand i det 
exklusiva materialet Solid surface.

1600x700x690 mm. 420 l.
Art. nr. 20080490.

pris 29.900:  

bra att veta:  Solid Surface är ett exklusivt  
genuint material vars egenskaper garanterar 
bästa upplevelse under många år.

vik
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Stilfullt, lätt konformat badkar med 
en fin fasettslipning upptill. Varje 
badkar tillverkas för hand i det 
naturliga materialet Solid surface. 
Den härliga sidenmatta ytan och 
karets tyngd ger den rätta taktila 
känslan.

1550x690x620 mm. 350 l.
Art. nr. 20081041.

pris 25.900:  

bra att veta:  materialet Solid surface gör 
att badvattnet håller värmen extra länge.

nyhet

fjord
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Ett gediget fristående badkar med 
spännande möten mellan strama linjer 
och böljande former – ett riktigt blick-
fång i ditt badrum. Av gjuten sanitets-
akryl, utan synliga skarvar och med 
dubbelsidiga väggar. Detta säkerställer 
en god isolering så att vattnet håller 
värmen under längre tid. 

1850x900x630 mm. 285 l.
Art. nr. 20081035.

pris 25.090:  

bra att veta:  köp till Surf golvblandare.  
Se sid 49.

bris



Design: 
Måns Broman

Design: 
Måns Broman
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Ett badkar med ett tilltalande 
mjukt formspråk. Måns Broman 
som har designat Calm har tagit 
fram ett vackert badkar med en 
lutning i perfekt harmoni för rätt 
känsla och ergonomi.

1690x950x660 mm. 312 l.
Art. nr. 20081020.

pris 15.220:  

bra att veta: tillverkat i lättskött slitstark 
akryl.

Ett unikt badkar, helt rätt i 
tiden formgivet av Måns Bro-
man. Diamond ger spännande 
kontraster i ditt badrum med 
fasettdesignen som skapar 
mönster av ljus och skuggor. 

1665x805x665 mm. 348 l.
Art. nr. 20081021.

pris 16.270: 

bra att veta: har ett extra generöst 
baddjup.

calm

diamond
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Ett badkar i stram design och med en 
härlig rymd. Lite bredare, lite djupare 
och i tre olika längder. Sanitetsakrylen 
har en slät yta och gör karet lätt att 
hålla rent.

1470x800x600 mm. 280 l. 
Art. nr. 20081025.
pris 14.170: 

1570x800x600 mm. 304 l.   
Art. nr. 20081026.
pris 14.590: 

1670x800x600 mm. 327 l. 
Art. nr. 20081027.
pris 15.640: 

salt 
1500 
1600 
1700
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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 badkar. 

varmt bad ger
intensivt välbefinnande
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Stilfullt, fristående badkar med tunna  
linjer för ett elegant uttryck. En under-
bar harmoni av form och funktion. 

1467x700x600 mm. 304 l. 
Art. nr. 20051130.
pris 13.540: 

1567x750x600 mm. 346 l.   
Art. nr. 20051132.
pris 14.590: 

1770x800x600 mm. 428 l. 
Art. nr. 20051134.
pris 15.640: 

stilla 
1500 
1600 
1800
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Vi skapar inte bara produkter för badrum. Vårt mål är att 
skapa välmående. Vår produktutveckling är en ständig 
strävan framåt för att ta fram produkter som ger den där 
rätta känslan både för dig och för vår omgivning över 
tid. Det betyder bland annat att vi strävar efter att välja 
material och metoder för en så ringa miljöpåverkan som 
möjligt och att ständigt förbättra vår miljöprestanda. 
Långvarig trygghet är viktigt för oss.

välmående med 
hänsyn om framtiden
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Ett smäckert badkar med ergonomisk 
sittkomfort. Lättskött, slitstark sanitets-
akryl. Går att placera fristående eller 
mot vägg.

1580x730x560 mm. 280 l.
Art. nr. 20051055.

pris 13.540:  

bra att veta: passar även dig med ett litet 
badrum då modellen är gjord efter standardmått.

sense
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Ett badkar i lättskött slitstark 
akryl som passar i de flesta bad-
rum. Underbar harmoni av form 
och funktion. 

1565×740×545 mm. 225 l.  
Art. nr. 20051045
pris 11.400:

bra att veta: komplettera med motion
blandare. Se sid 49.

deep 
r 1600
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Ett duschbadkar i tidlös design. 
Passar dig som både vill kunna 
duscha och bada. Finns i höger- 
och vänsterutförande. Passar där 
ditt gamla badkar stått. Komplet-
tera med front, gavel och sarg-
blandare.

1573x694/847x600 mm. 290 l.
Art. nr. 20082400 l. 
Art. nr. 20082403 r.

pris 12.490: 

bra att veta: skärma av din duschyta med 
Clear badkarsvägg, se sid 73.

unik
form

mood 
160 right
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Ett badkar i genuin gjutmarmor 
som placeras tätt intill mot en 
vägg. Badkarskanten fungerar bra 
som avställningsyta. Gjutmarmor 
ger en hög finish och materialet 
gör att ditt badvatten hålls varmt 
längre.

1700x873x570 mm. 310 l.
Art. nr. 20080490.

pris 20.890:  

Bred kant, perfekt avställningsyta.

strand



Design: 
Måns Broman
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Ett kar med unik form, designat av 
Måns Broman. Tillverkat i genuin 
gjutmarmor och med bästa komfort. 
Tunna väggar med sidenmatt yta på 
det vita karet och blank yta om du 
väljer svart utsida. 

1570x705x572 mm. 260 l.
Art. nr. 20080481 vit.
Art. nr. 20080482 svart/vit.

pris 20.890:  vit
pris 21.940:  svart/vit

1700x770x625 mm. 330 l.
Art. nr. 20080484 vit.
Art. nr. 20080485 svart/vit.

pris 26.140:  vit
pris 28.240:  svart/vit

ellipse 
1600 
1700



Design: 
Måns Broman

44
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Att avsätta tid för sig själv gör att vi mår bättre både 
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. 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. Vatten-
trycket hjälper också till att öka blod genomström ningen. 
När blodet flyter snabb are, ökar syre tillförseln i hela 
kroppen. Och ju mer syre, desto mer energi. 

badrummet  
rum för din egen tid
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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. 20000711, vitt med tassar i vitt.

pris fr. 19.740: svart/vit
pris fr. 17.570: vitt

bra att veta:  
lejontassar finns i tre olika färger.

hög 
rygg

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

1570 x 760 x 730 mm. 215 l. 
Art. nr. 20000692, vitt kar med kromfot.

pris fr. 12.100:  

1670 x 750 x 720 mm. 230 l.   
Art. nr. 20000698, vitt kar med kromfot.

pris fr. 15.370:  

bra att veta:  
finns i vitt och i svartvitt kar.

Ett stilrent klassist kar i  
gjutmarmor med raka former.  
Lejontassar finns i tre olika 
färger.

1750×800×600 mm. 230 l.   
Art. nr. 20000705, vitt kar med tassar 
i vitt. 

pris 19.670:

Karen levereras med justerbara  
lejontassar som finns i färgerna 
antik, krom och vitt. 

lejontassar

solid
gjutmarmor

victoria 
157
167

elisabeth 
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 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. Beställer du sargblandaren 
tillsammans med ett massagebadkar är karet förberett för 
montering av blandaren.

Sargblandare i krom med separat 
omkopplare till dusch. 
Vid köp med Westerbergs massagebadkar* 
Art. nr. 20080084-00

Vid köp av endast sargblandare 
Art. nr. 20080084

pris 4.200:

Sargblandare i krom med separat 
omkopplare till dusch.

Vid köp med Westerbergs massagebadkar* 
Art. nr. 20080797-00

Vid köp av endast sargblandare 
Art. nr. 20080797 

pris 4.200:

Sargblandare i krom med separat 
omkopplare till massagedusch. 

Vid köp med Westerbergs massagebadkar* 
Art. nr. 20080083-00. 

Vid köp av endast sargblandare 
Art. nr. 20080083

pris 4.200:

Ergonomisk kudde som du lätt 
placerar där du vill ha den. Passar 
till alla kar. 300x170x15. PU-gel.
Art. nr. 80004000

pris 770:

badkudde

* Vid köp med Westerbergs massagebadkar, sid 106-107.

soft

round

ocean

westerbergs

westerbergs
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Designad för att passa våra  
klassiska badkar. C/c 150 mm.
Art. nr. 20030070, krom.

pris krom 3.670:

En kar- och duschtermostatblan-
dare i rektangulär form. Passar 
speciellt bra till motion badkar. 
C/c 150 mm.
Art. nr. 20060172.

pris 5.300:

En badkarsblandare i rena linjer som 
står på golvet i stället för att monteras 
på vägg. Passar bra till våra moder-
na fristående badkar. Blandaren ska 
monteras på en sockel, läs mer på 
westerbergs.se. Testad och certifierad 
av SINTEF.

Höjd: 1061 mm
Art. nr. 20060171.

pris 10.390:

winsormotion

surf
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 gryning
tycker du om moderna linjer med en klassisk känsla,  
hittar du din stil i gryning

I Gryning får du en modernt klassisk stil. De överfalsade 
fronterna med elegant profil kombinerar ett klassiskt 
uttryck med moderna tunna linjer. Vackra och gedigna 
material kombineras med väl utvalda kvalitetskomponenter.

Gryning finns i matt vit och svart lack samt i tre bredder. Härliga 
materialval och dekorativa detaljer. Välj mellan nedsänkt tvättställ  
i porslin eller fristående handfat som placeras på en bänk skiva i 
massiv ek eller i det vackra stenmaterialet Silestone. Välj den 
överdel som passar, nätt rund eller rektangulär spegel eller 
spegelskåp. Lådorna öppnar du med något av våra handtag eller 
med push open-funktion. Kombinera fritt så att du får en stil som 
passar dig.

Urtagbar lådinsats i ek ingår och passar i 
både övre och nedre lådan. 

Nätt LEDlampa i krom och glas och som 
ger ett behagligt sken finns att köpa till.

Rymligt högskåp med flyttbara hyllor av 
glas. Färdigmonterat och med vändbara 
luckor för höger eller vänsterhängning.

Stilren blandare som passar till  
fristående handfat, se sid 66.

Se mer på westerbergs.se

westerbergs
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vit 1000
Tvättställsskåp med två mjukstängande 
lådor. Bänkskiva i massiv ek med  
vackert italienskt handfat i matt porslin. 
Rund spegel med en lackad tunn träram. 

Tvättställsskåp
med mjukstängande lådor pris 8.500: 
Bänkskiva i ek pris 3.040:
Fristående handfat Stråla pris 10.390:
Rund spegel pris 2.100:
Högskåp mjukstängande pris 7.560:
Skålhandtag pris 129:/st
Tvättställsblandare Droppe hög pris 2.940:

bra att veta: Spegeln kan kombineras med 
LED-lampa som monteras på väggen. Se sid 94.

gryning
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Tvättställsskåp med två mjukstängande 
lådor. Spegel med integrerad belysning 
som lyser runt spegeln. 

Tvättställsskåp 
med mjukstängande lådor pris 7.450: 
Tvättställ i porslin pris 2.100:
Spegel med LEDbelysning pris 5.770:
Tvättställsblandare Droppe pris 1.890:

bra att veta: hög- och väggskåp finns som tillval.

Tvättställsskåp med två mjukstängande 
lådor. Bänkskiva i massiv ek med friståen-
de handfat i porslin. Rund spegel med en 
lackad tunn träram. 

Tvättställsskåp 
med mjukstängande lådor pris 7.450: 
Bänkskiva i ek pris 2.310:
Fristående handfat Skina pris 1.570:
Rund spegel pris 2.100:
LEDlampa pris 780:
Tvättställsblandare Droppe hög pris 2.940:
Skålhandtag pris 129:/st

bra att veta: urtagbar lådinsats i ek medföljer, 
perfekt för småprylar.

vit 600vit 600

Bänkskiva i massiv oljad ek  
som åldras vackert

På insidan av spegelskåpets dörr finns
 en integrerad förstoringsspegel.

Urtagbar lådinsats i ek ingår och passar 
i både övre och nedre lådan. 

gryninggryning
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Tvättställsskåp med två lådor som öpp-
nas med push open-funktion. Spegelskåp 
med dubbelsidiga spegeldörrar, infälld 
över- och underbelysning med varmvitt 
ljus och 230 V eluttag.

Tvättställsskåp med push open pris 8.920: 
Tvättställ i porslin pris 3.570:
Spegelskåp pris 10.500:
Högskåp med push open pris 7.980:
Tvättställsblandare Droppe pris 1.890:

bra att veta:  
inuti spegelskåpet finns en magnet  
för t.ex. din pincett.

vit 1000
gryning
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Tvättställsskåp med två lådor som  
öppnas med push open-funktion. Spe-
gelskåp med dubbelsidiga spegeldörrar, 
infälld över- och underbelysning med 
varmvitt ljus och 230 V eluttag.

Tvättställsskåp med push open pris 8.710: 
Tvättställ i porslin pris 2.620:
Spegelskåp med LEDbelysning pris 9.450:
Tvättställsblandare Droppe pris 1.890:

bra att veta: räfflad matta i botten på lådorna gör att 
saker står på plats och förenklar rengöring.

Tvättställsskåp med två lådor som  
öppnas med push open-funktion. Spegel  
med integrerad belysning som lyser  
runt spegeln. 

Tvättställsskåp med push open pris 8.190: 
Tvättställ i porslin pris 2.100:
Spegel med LEDbelysning pris 5.770:
Tvättställsblandare Droppe pris 1.890:

bra att veta: urtagbar lådinsats i ek medföljer

svart 800svart 600

Bänkskiva av Silestone som är ett vackert och 
tåligt material av naturlig kvarts.

Lådorna har fullutdrag så att du lätt  
kommer åt allt.

Vackert handgjort italienskt handfat.  
Matt porslin med tunna eleganta kanter.

gryninggryning
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Tvättställsskåp med två lådor som  
öppnas med push open-funktion.  
Bänkskiva i Silestone med exklusivt 
handfat i matt porslin. Rund spegel  
med en lackad tunn träram. 

Tvättställsskåp med push open pris 8.190: 
Bänkskiva i Silestone pris 4.090:
Fristående handfat Stråla pris 10.390:
Rund spegel pris 2.310:
Väggskåp med push open pris 4.090:
Tvättställsblandare Droppe hög pris 2.940:

bra att veta:  väggskåpets lucka kan monteras 
höger- eller vänsterhängd. 

svart 600
gryning
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 afton
tycker du om en stilren och sofistikerad känsla, 
hittar du din stil i afton

Här möter du en tidlös och avskalad stil med rena linjer. De 
släta överfalsade fronterna ger möbeln ett lätt och modernt 
uttryck med tunna linjer. Praktiska förvaringslösningar, 
gedigna material och kvalitetskomponenter ger en möbel 
som håller över tid. 

Afton är möbelserien med många valmöjligheter och som 
passar in i de flesta skandinaviska hem. Den har en tidlös 
design med en sofistikerad touch och smarta detaljer som 
underlättar din vardag. Finns i tre bredder och i matt  lackad 
svart, vit och ekfaner. Välj mellan olika överdelar, handfat, 
handtag och tillval såsom tillhörande vägg- och högskåp. 

Tunt handfat i porslin med rena linjer  
och lätt rundad ho.

Lådbelysning med varmvitt ljus som tänds 
när lådan öppnas finns som tillval.

Släta överfalsade fronter ger ett  
modernt intryck.

Smart förstoringsspegel på insidan av  
spegeldörren och en prylhållarmagnet.

Se mer på westerbergs.se

westerbergs
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ek 800
Tvättställsskåp med två lådor som 
öppnas med push open-funktion. 
Spegel skåp med dubbelsidiga  
spegel dörrar, infälld över- och  
underbelysning med varmvitt ljus  
och 230 V eluttag.

Tvättställsskåp med push open pris 8.820: 
Tvättställ i porslin pris 2.620:
Spegelskåp med LEDbelysning pris 9.450:
Väggskåp med push open pris 3.990:
Tvättställsblandare Droppe pris 1.890:

bra att veta: insidan av spegelskåpet har en  
integrerad förstoringsspegel.

afton 



58

Tvättställsskåp med två mjukstängande 
lådor. Spegelskåp med dubbelsidiga 
spegeldörrar, infälld över- och under-
belysning med varmvitt ljus och 230 V 
eluttag.

Tvättställsskåp  
med mjukstängande lådor pris 7.560: 
Tvättställ i porslin pris 2.100:
Spegelskåp med LEDbelysning pris 8.400:
Tvättställsblandare Dagg pris 2.200:
Handtag bågformat pris 210:/st

bra att veta:  magnet för pincett och liknande 
finns inuti spegelskåpet

svart 600svart 600
Tvättställsskåp med två lådor som öpp-
nas med push open-funktion. Bänk-
skiva i Silestone med fristående hand-
fat i porslin. Spegel med integrerad 
belysning som lyser runt spegeln.

Tvättställsskåp med push open pris 7.980: 
Bänkskiva Silestone pris 4.090:
Fristående handfat Skina pris 1.570:
Spegel med LEDbelysning pris 5.770:
Tvättställsblandare Droppe hög pris 2.940:

bra att veta: räfflad matta i botten på lådorna gör 
att saker hålls på plats och förenklar rengöring.

Med hjälp av personliga detaljer  
ger du ditt badrum karaktär.

Fina linjer som harmonierar 
med varandra.

Elegant tunt handfat 
i svart massivt glas.

afton afton 
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Tvättställsskåp med två lådor som öpp-
nas med push open-funktion. Spegel 
med integrerad belysning som lyser 
runt spegeln.

Tvättställsskåp med push open pris 8.290: 
Tvättställ i glas pris 6.090:
Spegel med LEDbelysning pris 6.300:
Tvättställsblandare Dagg pris 2.200:

bra att veta: urtagbar lådinsats i ek medföljer.

svart 800
afton
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svart/vit
600

Tvättställsskåp med två lådor som 
öppnas med push open-funktion. Spegel 
med integrerad belysning som lyser runt 
spegeln. 

Tvättställsskåp med push open pris 7.770: 
Tvättställ i porslin pris 2.100:
Spegel med LEDbelysning pris 5.770:
Tvättställsblandare Dagg pris 2.200:

bra att veta: hög- och väggskåp finns som tillval.

Tvättställsskåp med två mjukstängande  
lådor. Spegel med integrerad belysning som 
lyser runt spegeln. 

Tvättställsskåp
med mjukstängande lådor pris 8.290: 
Tvättställ i porslin pris 3.570:
Spegel med LEDbelysning pris 6.820:
Handtag bågformat pris 210:/st
Tvättställsblandare Droppe pris 1.890:

bra att veta: urtagbar lådinsats i ek medföljer.

vit 1000

Svartvit kombination ger en spännande look
för dig som vågar.

Spegel med integrerad belysning som
lyser runt spegeln. 

Komplettera med lådbelysning som 
tänds när lådan öppnas.

afton afton 
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Tvättställsskåp med två mjukstängande  
lådor. Spegelskåp med dubbelsidiga spe-
geldörrar, infälld över- och underbelysning 
med varmvitt ljus och 230 V eluttag.

Tvättställsskåp
med mjukstängande lådor pris 8.290: 
Tvättställ i porslin pris 3.570:
Spegelskåp med LEDbelysning pris 10.500:
Högskåp mjukstängande pris 7.140:
Handtag bågformat pris 210:/st
Tvättställsblandare Droppe pris 1.890:

bra att veta: insidan av spegelskåpet har en  
integrerad förstoringsspegel.

vit 1000
afton 
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Tvättställ i porslin med djup rundad ho. Enkel installation, förberett för golv och väggavlopp. Rund knopp i högblank krom passar bra till.

                       afton 500
Vi kompletterar nu vår serie med en mindre modell, perfekt 
för det lilla badrummet eller gästbadrummet. Du väljer 
mellan matt lackad svart eller vit.

Tvättställsskåp med två mjukstäng-
ande luckor och ett flyttbart hyllplan. 
Rund spegel med en lackad tunn 
träram. 

Tvättställsskåp
med mjukstängande luckor pris 3.880: 
Tvättställ i porslin pris 1.680:
Rund spegel pris 2.100:
Knopp pris 89:/st
Tvättställsblandare Droppe pris 1.890:

bra att veta: förberett för vägg- och golvavlopp.

vit 500
westerbergs afton 
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lätt
placerad

Tvättställsskåp med två mjukstäng-
ande luckor och ett flyttbart hyllplan. 
Rund spegel med en lackad tunn 
träram. 

Tvättställsskåp
med mjukstängande luckor pris 3.880: 
Tvättställ i porslin pris 1.680:
Rund spegel pris 2.310:
Knopp pris 89:/st
Tvättställsblandare Droppe pris 1.890:

bra att veta: förberett för vägg- och golvavlopp.

svart 500
afton 



600

1000

800

6464

2 a. välj nedsänkt tvättställ 
Nedsänkt tvättställ i porslin eller i svart glas, båda med rundad ho.

2 b. eller välj bänkskiva och fristående handfat
Fristående handfat i porslin och som placeras på en bänkskiva i massiv ek eller i det vackra stenmaterialet Silestone.

1. välj bredd på underdel
Finns i tre bredder, 600, 800 och 1000 mm. Väljer du mjukstängande 
lådor öppnas lådorna med handtag. Väljer du push open-funktion får 
du en mer avskalad stil utan handtag.

Skina StrålaSilestone Ek

Nedsänkt tvättställ i porslin Nedsänkt tvättställ i svart glas. 

guide: så här väljer du
afton & gryning 600, 800 & 1000
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2 a. välj nedsänkt tvättställ 
Nedsänkt tvättställ i porslin eller i svart glas, båda med rundad ho.

Nedsänkt tvättställ i svart glas. 

5. välj handtag/push
Sätt stilen med något av våra fem hand-
tag eller välj med push open-funktion 
för en mer avskalad stil utan handtag.

3. välj serie samt färg på underdel 
Gryning har fronter med elegant profil och finns i matt vit eller svart lack. Afton har släta överfalsade fronter och finns i vit, 
svart ekfaner samt i  svart med vita fronter.

4. välj överdel
Spegel eller spegelskåp, båda med behagligt varmvitt ljus och i spegelskåpet finns ett 
eluttag. Rund spegel med en tunn lackad träram. Kan kombineras med LED-lampa som 
monteras på väggen.

1. Bågformat. 2. Knopp 3. Skålhandtag. 4. Rakt kort. 
5. Rakt långt. 

Afton
Vit 

Afton 
Svart

Afton 
Ekfaner

Afton 
Svart med vita fronter

Gryning
Vit ram

Gryning 
Svart ram

1.

3.

4.

5.

2.



3.

4.

2.

1.

5.
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Lådbelysning, bredder 600, 800 och 1000 mm. LEDlampa i glas och krom. IP44.

Eluttag för utdragslåda eller 
för skåp och hylla.

7. välj sidoförvaring
Rymligt högskåp eller lättplacerat väggskåp. Luckor som kan 
monteras höger- eller vänsterhängda.

guide: så här väljer du

8. välj handtag/push till sidoförvaring
Sätt stilen med något av våra fem handtag eller välj med  
push open-funktion för en mer avskalad stil utan handtag.

1. Bågformat. 2. Knopp. 3. Skålhandtag. 4. Rakt kort. 5. Rakt långt. 

6. välj tillval
Smarta detaljer som underlättar din vardag.

afton & gryning 600, 800 & 1000
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medvetna val
Medvetna val är något av ett signum när vi designar och tillverkar våra möbelserier. Våra möbler är tillverkade 
i hållbara och noggrant utvalda material, så som att alla ekmöbler och ekdetaljer är i äkta trä, alla handtag är 
i metall och all belysning är LED-belysning. Vår grundtanke är möbler med rätt känsla som tål att användas 
varje dag i många år framöver. 

bänkskiva i massiv ek 
Bänkskivan är tillverkad i massiv ek, 40 mm helstav, och be-
handlad med olja. Massiv ek är ett naturmaterial som med rätt 
underhåll bibehåller sin motståndskraft och åldras vackert. Vid 
tillverkning har skivan behandlats med olja av typen Danish Oil. 
Oljan ger skydd mot fukt och smuts men behöver bättras på 
någon gång om året samt när ytan börjar kännas torr.

bänkskiva Silestone®
Silestone är ett vackert och tåligt material av naturlig kvarts. Ytan 
är ickeporös vilket hindrar att vätska tränger in och fläckar ytan, 
materialet är därför mycket motståndskraftigt mot fläckar. Sile-
stone har även en högre slagtålighet än exempelvis granit och  
är mycket reptåligt. Skivan har en matt yta med en lätt textur som 
ger en mjuk känsla. Håltagningen är anpassad för våra fristående 
handfat Stråla och Skina samt för hög blandare. På Silestone 
lämnar vi 10 års garanti.

handfat stråla
I detta vackra italienska handfat genomsyras hantverket i minsta 
detalj. Utvalda råvaror och skickliga händer som arbetar med 
materialet för att skapa den unika formen och tunna kanten på 
handfatet. Den matta glasyren är utvald för den härliga känslans 
skull.

stommar och luckor:
Tillverkade i fuktsäker spånskiva och MDF och lackerad för 
att motstå fukt. Ekfaneret är ett äkta faner som behandlats för 
ökat fuktmotstånd och som sedan lackerats varsamt med matt 
klarlack som låter ekens struktur och känsla framträda. Förstärkt 
med aluminiumram i framkant av tvättställsskåpet.

lådinsats
En urtagbar lådinsats i lackad ek ingår vid köp av Afton/Gryning 
600, 800 och 1000 badrumsmöbel och passar i både övre och 
nedre lådan. Perfekt för smink, smycken etc. Önskar du komplet-
tera med fler finns de som tillval, se sid 96.

friktionsmatta
Räfflad matta i botten på lådorna gör att saker hålls på plats och 
förenklar rengöring av lådan.

magnet
Smart prylhållarmagnet för t.ex. din pincett. Finns inuti spegelskåpet.

förstoringsspegel
På insidan av spegelskåpets dörr finns en integrerad förstorings-
spegel.
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                       blandare
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 keramiska 
insatser. Våra formgivare har gett dem ett unikt formspråk. Olika, 
men ändå tidlösa i sin design. Testade och certifierade av SINTEF. 
Typgodkännande av RISE, f.d. SP.

hög
Stilren tvättställsblandare i  
förkromad mässing. Passar bra 
till fristående handfat. Testad 
och certifierad av SINTEF. 
Typgodkänd av Rise (f.d. SP). 
Komplettera med pop-up  
bottenventil. Se sid 97. 

Art. nr. 20030074, krom.

pris 2.940: 

droppe westerbergs



winsor

dagg

droppe

SC0911-17

6969

Klassisk tvågreppsblandare  
i romantisk stil med lyftventil. 
Passar utmärkt med Winsor 
badkarsblandare för en  
enhetlighet i ditt badrum.  
Se sid 97. Testad av SINTEF.  

Art. nr. 20030071, krom.

pris 2.620: 

Stilren tvättställsblandare i 
förkromad mässing. Testad 
och certifierad av SINTEF.  
Komplettera med pop-up 
bottenventil. Se sid 97.

Art. nr. 20030072, krom.

pris 2.200:

Elegant tvättställsblandare 
i förkromad mässing som 
passar bra till våra nya  
möbelserier Afton och  
Gryning. Testad och certifie-
rad av SINTEF. Typgodkänd 
av Rise (f.d. SP). Komplettera 
med pop-up bottenventil.  
Se sid 97.

Art. nr. 20030073, krom.

pris 1.890:

winsor

dagg

droppe



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 lättplacerade 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 

utanför duschytan.

Duschar i klarglas med profiler i 
matt aluminium. Extra kraftigt härdat 

säkerhetsglas vilket ger stabilitet. 

Våra duschar är utrustade med kraftiga 
magnetlister som gör att dörrarna sluter 

mot varandra.

Duschhörn med stabila lyftgångjärn  
som lyfter dörrarna 3 mm vid öppning  

och stängning.

Se mer på westerbergs.se

                      duscha
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Clear 800/900 är en dusch i skandi-
navisk design där det bara är att gå 
in och ut. Inga dörrar behövs, en 
smäcker glasvägg skärmar av den 
yta du behöver. Finns även i större 
modell, se sid 73.

Höjd 2000 mm.  
Avståndet till vägg kan varieras upp till 1200 mm. 

på bilden, 800×1200 mm.

pris fr. 3.340:-

bra att veta: klarar golvlutning på upp till 10 mm. 

71

westerbergs
clear 800/900



Ett duschhörn i rundad form 
med magnet stängning. Härlig 
rymd och med dörrar som 
kan fällas in för att spara yta. 
Finns i två populära storlekar 
800x800 och 900x900. 

Höjd 2025 mm. 
på bilden, 900×900 mm.

pris 7.020:-

bra att veta: duschdörrarna är  
försedda med lyftgångjärn som  
lyfter dörrarna 3 mm vid öppning  
och stängning. Frigångshöjd 21 mm.

Clear corner är ett klassiskt 
duschhörn med raka enkla 
linjer. Stora gedigna glasytor 
och få profiler gör duschen 
stabil och lätt att rengöra. 
Stort instegsmått och dörrar 
som kan fällas in för att 
spara yta.

Höjd 2025 mm 
på bilden, 800×800 mm.

pris 5.940:-

bra att veta: kraftiga magnetlister 
som gör att dörrarna sluter mot 
varandra.

infällbara
dörrar
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westerbergs 
clear round

westerbergs 
clear corner



Svängbar duschvägg för 
montage på badkar. När den 
inte används fälls den smidigt 
in mot väggen. 6 mm härdat 
säkerhetsglas. För höger- eller 
vänster montage.

Bredd 750, Höjd 1400 mm. 

pris 3.220:-

bra att veta:  passar bra till Mood 
duschbadkar, se sid 41.

Clear 1150/1350 är en dusch 
i nordisk design. Stilren 
glasvägg som skärmar av den 
del du behöver. Kan monteras 
både som fristående och mot 
vägg. Finns även i mindre 
storlek, se sid 71.

Höjd 2000 mm.  
Avståndet till vägg kan varieras 
upp till 1200 mm.

på bilden, 1150×1200 mm.  

pris fr. 5.010:-
bra att veta: klarar golvlutning på 
upp till 10 mm. 
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Våra takduschar, Strila och Porla, är av högsta kvalitet. Här förenar vi 
vacker design med praktiska funktioner. I Porla får du ett komplett paket 
med blandare och duschhuvud. I Strila väljer du själv vilken storlek på 
duschhuvud du vill ha. 
 

 takduschar
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teleskop-
funktion

Komplett takdusch med 
termostatblandare, tvålkopp 
och runt duschhuvud. 

Med runt huvud, 200 mm 
C/c 150 mm. Art. nr. 20030120
C/c 160 mm. Art. nr. 20030125

pris 5.760:-

Komplett takdusch med termo-
statblandare och runt eller ovalt 
duschhuvud. Duschstång med 
teleskopfunktion, du anpassar lätt 
höjden själv mellan 780–1490 mm.

Med runt huvud, 200 mm 
C/c 150 mm. Art. nr. 20030155.
C/c 160 mm. Art. nr. 20030160. 

Med runt huvud, 300 mm
C/c 150 mm. Art. nr. 20030165.
C/c 160 mm. Art. nr. 20030170. 

Med ovalt huvud, 340x220 mm 
C/c 150 mm. Art. nr. 20030175.
C/c 160 mm. Art. nr. 20030180.

pris från 7.860:-

• Termostatblandarna är testade och certifierade av SINTEF.

• Termostatblandarna har skållningsspärr och HeatProtection.  
   Den smarta konstruktionen förhindrar att du bränner dig på blandaren.

• Dushandtaget kan rotera fritt utan att slangen tvinnar sig.

• Duschhuvud av metall. Blandaren är i mässing med vred av metall.

tunna
linjer
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strila 
200
300
340X220

porla 
200



    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 få bort fukt ur badrummet. 
Välj mellan blankpolerat eller vitlackerat rostfritt stål. 

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

500x600 mm. Effekt 40 watt 
Art. nr. 20062312 blankt rostfritt stål
Art. nr. 20030022 vit

pris 4.210:-

bra att veta: utnyttja utrymmet ovanför  
toaletten och placera handdukstorken där.

varma
handdukar

En handdukstork i stram design 
som ger plats för många hand-
dukar, i blankt rostfritt stål. Med 
inbyggd elslinga och strömbrytare.

500x1200 mm. Effekt 80 watt 
Art. nr. 20062313 blankt rostfritt stål 
Art. nr. 20030023 vit

pris 5.290:-
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westerbergs
tempo ladder
600

westerbergs

westerbergs
tempo ladder
1200



Vägghängd toalett med miljövänligt 
snålspolande med 3/6 liter vatten i 
kombination med spolsystem av hög 
kvalitet.
Art. nr. 20060190.

pris 2.190:- toalett inkl toalettlock

Toalett inkl spolsystem, spolknapp och lock
Art. nr. 20060188 med vit spolknapp
Art. nr. 20060189 med kromad spolknapp

pris 5.170:- med vit spolknapp
pris 5.380:- med kromad spolknapp

bra att veta: Westerbergs spolsystem är testat 
och certifierad av SINTEF.
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vägen till inre harmoni
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? Här i vår köphjälp 
får du hjälp att välja ett bad eller massagebadkar som passar just dig. Efter ditt val producerar och 
testar vi ditt massagebadkar. För oss är varje badkar ett hantverk, där resultatet ska ge dig många 
harmoniska badstunder. 

westerbergs 
massagebada – köphjälp



westerbergs
delivery
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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. Några modeller har dessutom 
färdiga paket, Superior Soft, som finns för omgående leverans. Förklaring om våra massagesystem 
och vad de gör för dig hittar du på sista uppslaget.

1 välj kar
Först av allt bestämmer du vilken typ av 
kar du vill ha. 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. 

2 välj massagesystem
När du valt kar är det dags att välja vilka
funktioner du vill att ditt massagebadkar 
ska ha. Välj mellan våra olika massage-
system där vi valt ut de funktioner vi 
tycker ett massagebadkar ska ha.

3 välj tillval
Ingen vet bättre än du vad din kropp mår 
bra av. Därför har du möjlighet att välja 
tillval utöver det system du valt. 

4 välj sargblandare
Våra sargblandare förenar tilltalande 
former med praktiska funktioner. Samtli-
ga har en separat omkopplare till dusch. 
Våra sargblandare hittar du på sidan 48.

6 leverans hem
Vi tillverkar ditt badkar efter beställning 
och har en lev e ranstid på 4–6 veckor. 
Våra modeller med paketet Superior Soft 
finns för omgående leverans. Välj om du 
vill att massagebadkaret ska leveras till 
din återförsäljare eller hem till dig. 

5 välj till front och gavel
Beroende på vart du ska placera ditt kar 
väljer du front och gavel. Till våra kar 
med komplett paket Superior Soft ingår 
front och gavel.

Läs mer på westerbergs.se
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Pacific 190 SQ

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

System Tillval Art.nr Pris

Endast kar 200 821 10-00 23.990:-

Comfort 2.0 – 200 821 11-00 52.390:-

Executive 2.0 – 200 821 12-00 57.640:-

Botten/booster 200 821 12-01 61.990:-

FRONT 200 821 15-00 4.090:-

GAVEL 200 821 19-00 2.040:-

Pacific 180 SQ

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

System Tillval Art.nr Pris

Endast kar 200 821 20-00  31.390:-

Comfort 2.0 – 200 821 21-00  59.740:-

Executive 2.0 – 200 821 22-00   64.990:-

Botten/booster 200 821 22-01 69.390:-

FRONT 200 821 25-00 4.090:-

GAVEL 200 821 29-00 3.040:-

Pacific 175 Round

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

System Tillval Art.nr Pris

Endast kar 200 821 30-00 29.290:-  

Comfort 2.0 – 200 821 31-00 57.640:-  

Executive 2.0 – 200 821 32-00 62.890:-  

Botten/booster 200 821 32-01 67.290:-   

westerbergs pacific sid. 10-13

westerbergs 
massagebada – köphjälp

Motion 140 C

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

System Tillval Art.nr Pris

Endast kar 200 821 40-00 14.990:-

Comfort 2.0 – 200 821 41-00 37.660:-

Executive 2.0 – 200 821 42-00 43.070:-

Botten/booster 200 821 42-01 47.470:-

FRONT 200 821 45-00 3.020:-

westerbergs motion sid. 20–23
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Vik ut fliken på sista uppslaget för att läsa om våra massagesystem och se våra sargblandare.

Motion 160 R

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

System Tillval Art.nr Pris

Endast kar 200 821 50-00 14.990:-

Comfort 2.0 – 200 821 51-00 37.660:-

Executive 2.0 – 200 821 52-00 43.070:-

Botten/booster 200 821 52-01 47.470:-

FRONT 200 821 55-00 4.100:-

Motion 160 L

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

System Tillval Art.nr Pris

Endast kar 200 821 60-00 14.990:-

Comfort 2.0 – 200 821 61-00 37.660:-

Executive 2.0 – 200 821 62-00 43.070:-

Botten/booster 200 821 62-01 47.470:-

FRONT 200 821 65-00 4.100:-

Motion 160 SQ

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

Komplett paket inkl front, gavel och Ocean blandare. Lagervara

System Tillval Art.nr Pris

Kar - 200 821 70-30 22.070:-

Superior Soft - 200 821 43-00 51.190:-

System Tillval Art.nr Pris

Endast kar 200 821 70-00 13.940:-

Comfort 2.0 – 200 821 71-00 36.580:-

Executive 2.0 – 200 821 72-00 41.980:-

Botten/booster 200 821 72-01 46.380:-

FRONT 200 821 75-00 2.370:-

GAVEL 200 821 79-00 1.560:-

Motion 180 SQ

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

System Tillval Art.nr Pris

Endast kar 200 821 80-00 16.650:-

Comfort 2.0 – 200 821 81-00 39.280:-

Executive 2.0 – 200 821 82-00 44.680:-

Botten/booster 200 821 82-01 49.080:-

FRONT 200 821 85-00 3.120:-

GAVEL 200 821 89-00 1.340:-
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Ocean 130 C

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

System Tillval Art.nr Pris

Endast kar 200 822 00-00 15.020:-

Comfort 2.0 – 200 822 01-00 37.660:-

Executive 2.0 – 200 822 02-00 43.070:-

Botten/booster 200 822 02-01 47.470:-

FRONT 200 822 05-00 3.670:-

Ocean 140 C

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

Komplett paket inkl front och Ocean blandare. Lagervara

System Tillval Art.nr Pris

Kar - 200 822 10-30 22.890:-

Superior Soft - 200 822 13-00 48.620:-

System Tillval Art.nr Pris

Endast kar 200 822 10-00 15.020:-

Comfort 2.0 – 200 822 11-00 37.660:-

Executive 2.0 – 200 822 12-00 43.070:-

Botten/booster 200 822 12-01 47.470:-

FRONT 200 822 15-00 3.670:-

Ocean 150 C

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

System Tillval Art.nr Pris

Endast kar 200 822 20-00 16.100:-

Comfort 2.0 – 200 822 21-00 38.740:-

Executive 2.0 – 200 822 22-00 44.150:-

Botten/booster 200 822 22-01 48.550:-

FRONT 200 822 25-00 4.000:-

Ocean 150 SQ

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

System Tillval Art.nr Pris

Endast kar 200 822 30-00 12.860:-

Comfort 2.0 – 200 822 31-00 35.500:-

Executive 2.0 – 200 822 32-00 40.900:-

Botten/booster 200 822 32-01 45.300:-

FRONT 200 822 35-00 3.120:-

GAVEL 200 822 39-00 1.510:-

westerbergs ocean sid. 16–19

westerbergs 
massagebada – köphjälp
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Ocean 160 SQ

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

System Tillval Art.nr Pris

Endast kar 200 822 40-00 12.860:-

Comfort 2.0 – 200 822 41-00 35.500:-

Executive 2.0 – 200 822 42-00 40.900:-

Botten/booster 200 822 42-01 45.300:-

FRONT 200 822 45-00 3.120:-

GAVEL 200 822 49-00 1.510:-

Ocean 180 SQ

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

System Tillval Art.nr Pris

Endast kar 200 822 50-00 16.100:-

Comfort 2.0 – 200 822 51-00 38.740:-

Executive 2.0 – 200 822 52-00 44.150:-

Botten/booster 200 822 52-01 48.550:-

FRONT 200 822 55-00 3.780:-

GAVEL 200 822 59-00 2.100:-

Ocean 160 L

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

System Tillval Art.nr Pris

Endast kar 200 822 60-00 15.020:-

Comfort 2.0 – 200 822 61-00 37.660:-

Executive 2.0 – 200 822 62-00 43.070:-

Botten/booster 200 822 62-01 47.470:-

FRONT + GAVEL 200 822 65-00 5.290:-

Ocean 160 R

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

System Tillval Art.nr Pris

Endast kar 200 822 70-00 15.020:-

Comfort 2.0 – 200 822 71-00 37.660:-

Executive 2.0 – 200 822 72-00 43.070:-

Botten/booster 200 822 72-01 47.470:-

FRONT + GAVEL 200 822 75-00 5.290:-

Vik ut fliken på sista uppslaget för att läsa om våra massagesystem och se våra sargblandare.
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westerbergs 
massagebada – bada – köphjälp

Norden 140 C

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

Komplett paket inkl front och Ocean blandare. Lagervara

System Tillval Art.nr Pris

Kar - 200 823 00-30 22.240:-

Superior Soft - 200 823 03-00 48.620:-

Norden 160 R duo

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

Komplett paket inkl front och Ocean blandare. Lagervara

System Tillval Art.nr Pris

Kar - 2008 23 10-30 23.330:-

Superior Soft - 200 823 13-00 51.090:-

westerbergs norden sid. 24-29

Ocean 170 L duo

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

Komplett paket inkl front och Ocean blandare. Lagervara

System Tillval Art.nr Pris

Kar - 200 822 80-30 24.510:-

Superior Soft - 200 822 83-00 52.170:-

System Tillval Art.nr Pris

Endast kar 200 822 80-00 16.100:-

Comfort 2.0 – 200 822 81-00 38.740:-

Executive 2.0 – 200 822 82-00 44.150:-

Botten/booster 200 822 82-01 48.550:-

FRONT 200 822 85-00 4.210:-

Ocean 170 R duo

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

Komplett paket inkl front och Ocean blandare. Lagervara

System Tillval Art.nr Pris

Kar - 200 822 90-30 24.510:-

Superior Soft - 200 822 93-00 52.170:-

System Tillval Art.nr Pris

Endast kar 200 822 90-00 16.100:-

Comfort 2.0 – 200 822 91-00 38.740:-

Executive 2.0 – 200 822 92-00 44.150:-

Botten/booster 200 822 92-01 48.550:-

FRONT 200 822 95-00 4.210:-

westerbergs ocean sid. 16–19
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Mood 160 SB L

L: 1573 B: 694/847 H min: 600 mm. Baddjup: 420 mm. 290 l.

Modell Färg Art.nr Pris

Mood 160 SB L 200 824 00 12.490:-

FRONT vit akryl 200 824 05 4.095:-

GAVEL vit akryl 200 824 09 1.680:-

Mood 160 SB R

L: 1573 B: 694/847 H min: 600 mm. Baddjup: 420 mm. 290 l.

Modell Färg Art.nr Pris

Mood 160 SB R 200 824 03 12.490:-

FRONT vit akryl 200 824 05 4.095:-

GAVEL vit akryl 200 824 09 1.680:-

westerbergs mood sid. 41

Vik ut fliken på sista uppslaget för att läsa om våra massagesystem och se våra sargblandare.

Norden 160 L duo

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

Komplett paket inkl front och Ocean blandare. Lagervara

System Tillval Art.nr Pris

Kar - 200 823 20-30 23.330:-

Superior Soft - 200 823 23-00 51.090:-

Norden 160 Comfort

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

Komplett paket inkl front, gavel och Ocean blandare. Lagervara

System Tillval Art.nr Pris

Kar - 200 823 40-30 23.910:-

Superior Soft - 200 823 43-00 52.270:-

Norden 170 O

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

Komplett paket inkl front, gavel och Ocean blandare. Lagervara

System Tillval Art.nr Pris

Kar - 200 823 30-30 25.640:-

Superior Soft - 200 823 33-00 52.730:-
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westerbergs 
bada – köphjälp

westerbergs madeleine sid.46

Madeleine 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 vit krom 200 007 10 17.570:-

antik 200 007 12 18.620:-

vita 200 007 11 19.670:-

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 19.740:-

antik 200 007 15 20.790:-

vita 200 007 14 21.840:-

westerbergs victoria sid. 47

Victoria 157 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 Pris

Victoria 157 vit krom 200 006 92 12.100:-

antik 200 006 94 13.150:-

vita 200 006 93 14.200:-

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 Pris

Victoria 157 svart/vit krom 200 006 95 18.650:-

antik 200 006 97 19.700:-

vita 200 006 96 20.750:-

Victoria 167 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 vit krom 200 006 98 15.370:-

antik 200 007 00 16.420:-

vita 200 006 99 17.470:-

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 19.740:-

antik 200 007 03 20.790:-

vita 200 007 02 21.840:-

westerbergs elisabeth sid.47

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 Pris

Elisabeth vit krom 200 007 04 17.570:-

antik 200 007 06 18.620:-

vita 200 007 05 19.670:-
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westerbergs stilla sid.  37

Stilla 1500 L: 1467 B: 700 H min: 600. 255 l.

Stilfullt fristående badkar med tunna linjer för ett elegant uttryck. En underbar harmoni av 
form och funktion. Kan även placeras mot vägg. Av lättskött slitstark akryl och levereras 
med kromad bottenventil, avloppsrör och ställbara fötter.

Modell Färg Art.nr Pris

Stilla 1500 vit 200 511 30 13.540:-

Stilla 1600 L: 1567 B: 750 H min: 600. 290 l.

Stilfullt fristående badkar med tunna linjer för ett elegant uttryck. En underbar harmoni av 
form och funktion. Kan även placeras mot vägg. Av lättskött slitstark akryl och levereras 
med kromad bottenventil, avloppsrör och ställbara fötter.

Modell Färg Art.nr Pris

Stilla 1600 vit 200 511 32 14.590:-

Stilla 1800 L: 1770 B: 800 H min: 600. 360 l.

Stilfullt fristående badkar med tunna linjer för ett elegant uttryck. En underbar harmoni av 
form och funktion. Kan även placeras mot vägg. Av lättskött slitstark akryl och levereras 
med kromad bottenventil, avloppsrör och ställbara fötter.

Modell Färg Art.nr Pris

Stilla 1800 vit 200 511 34 15.640:-

westerbergs bris sid. 33

Bris 1850 L: 1850 B: 900 H min: 630. 285 l.

Ett fristående badkar som följer den allra senaste trenden inom design och funktionalitet, 
ett riktigt blickfång i ditt badrum. Det är tillverkat av gjuten sanitetsakryl, utan synliga 
skarvar och med dubbelsidiga väggar som säkerställer en god isolering så att vattnet håller 
värmen under längre tid. 

Modell Färg Art.nr Pris

Bris 1850 vit 200 810 35 25.090:-

westerbergs fjord sid. 32

Fjord 1600 L: 1550 B: 690 H min: 620. 350 l. Vikt 265 kg.

Stilfullt, lätt konformat badkar med en fin fasettslipning upptill och en sidenmatt yta.  
Varje badkar tillverkas för hand i det naturliga materialet Solid surface. Levereras med 
kromad bottenventil, avloppsrör och ställbara fötter.

Modell Färg Art.nr Pris

Fjord 1600 vit matt 200 810 41 25.900:-

westerbergs vik sid. 30–31

Vik 1600 L: 1600 B: 700 H min: 690. 420 l. Vikt 285 kg.

Ett exklusivt badkar av förstaklassikt material och med den senaste tekniken. Spännande 
kontraster med en sidenmatt yta och tunna fina linjer på badkarets kanter som möter 
robusta svartlackerade ben i rostfritt stål. Varje badkar tillverkas för hand i det naturliga 
materialet Solid surface. Levereras med kromad bottenventil, avloppsrör och ställbara fötter.

Modell Färg Art.nr Pris

Vik 1600 vit matt 200 810 40 29.900:-
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westerbergs ellipse sid. 43

 Ellipse 1600 L: 1570 B: 705 H min: 572. 260 l.

Ett modernt kar designat av Måns Broman. Tillverkat i genuin gjutmarmor, med tunna 
väggar och sidenmatt yta på det vita karet och blankt om du väljer svart utsida. Unik form 
och stabilitet som ger bästa komfort.

Modell Färg Art.nr Pris

Ellipse 1600 vit 200 804 81 20.890:-

svart/vit 200 804 82 21.940:-

Ellipse 1700  L: 1700 B: 770 H min: 625. 330 l.

Ett modernt kar designat av Måns Broman. Tillverkat i genuin gjutmarmor, med tunna 
väggar och sidenmatt yta på det vita karet och blankt om du väljer svart utsida. Unik form 
och stabilitet som ger bästa komfort.

Modell Färg Art.nr Pris

Ellipse 1700 vit 200 804 84 26.140:-

svart/vit 200 804 85 28.240:-

westerbergs sense sid. 39

Sense L: 1580 B: 730 H min: 560. 280 l.

Ett smäckert badkar som blir som ett smycke i ditt badrum. Ergonomisk sittkomfort  
i lättskött slitstark akryl. Går att placera mot vägg.

Modell Färg Art.nr Pris

Sense vit 200 510 55 13.540:-

westerbergs calm sid. 34

Calm L: 1690 B: 950 H min: 660. 312 l.

Ett unikt badkar med sitt mjuka, tilltalande formspråk. Måns Broman som designat Calm har 
verkligen lyckats ta fram ett vackert badkar med en lutning i perfekt harmoni för rätt känsla 
och ergonomi.

Modell Färg Art.nr Pris

Calm 1700 vit 200 810 20 15.220:-

westerbergs diamond sid. 34, 44

Diamond L: 1665 B: 805 H min: 665. 360 l.

Ett unikt badkar, helt rätt i tiden designat av Måns Broman. Diamond skapar spännande 
kontraster i ditt badrum då fasettdesignen skapar mönster av ljus och skuggor. Diamond är av 
lättskött slitstark akryl som gör att ditt badkar kommer att se nytt ut i många år framöver. 

Modell Färg Art.nr Pris

Diamond 1700 vit 200 810 21 16.270:-

westerbergs 
bada – köphjälp
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westerbergs strand sid. 42

Strand L: 1700 B: 873 H min: 570. 310 l.

Ett badkar i genuin gjutmarmor och som placeras diktan mot en vägg. Den breda badkars-
kanten fungerar bra som avställningsyta. Gjutmarmor ger en hög finish och materialet gör att 
ditt badvatten håller varmt längre.

Modell Färg Art.nr Pris

Strand 1700 vit 200 804 90 20.890:-

westerbergs salt sid. 35

Salt 1500 L: 1470 B: 800 H min: 600. 280 l.

Ett badkar i stram design och med en härlig rymd. Lite bredare, lite djupare och i tre olika 
längder. Sanitetsakrylen har en mjuk yta och gör karet lätt att hålla rent.

Modell Färg Art.nr Pris

Salt 1500 vit 200 810 25 14.170:-

Salt 1600 L: 1570 B: 800 H min: 600. 300 l.

Ett badkar i stram design och med en härlig rymd. Lite bredare, lite djupare och i tre olika 
längder. Sanitetsakrylen har en mjuk yta och gör karet lätt att hålla rent.

Modell Färg Art.nr Pris

Salt 1600 vit 200 810 26 14.590:-

Salt 1700 L: 1670 B: 800 H min: 600. 350 l.

Ett badkar i stram design och med en härlig rymd. Lite bredare, lite djupare och i tre olika 
längder. Sanitetsakrylen har en mjuk yta och gör karet lätt att hålla rent.

Modell Färg Art.nr Pris

Salt 1700 vit 200 810 27 15.640:-

westerbergs deep sid. 40

Deep R 1600 L: 1565 B: 740 H min: 545. 225 l.

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

Modell Färg Art.nr Pris

Deep 1600 vit 200 510 45 11.400:-
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Tvättställsskåp med mjukstängande låda

Tvättställsskåp med två mjukstängande lådor. Urtagbar lådinsats i ek ingår och passar i både 
övre och nedre lådan. Räfflad matta i botten på lådorna gör att saker står på plats. Justerbara 
upphängningsbeslag för enkel montering. Stommen är färdigmonterad och lådfronterna monteras 
enkelt vid installation. Välj till handtag. Förstärkt med aluminiumram i framkant av tvättställsskåpet. 
Vi rekommenderar avloppssats för kommod 200 720 00 som tar liten plats i möbeln.

Modell Färg Bredd Höjd Djup Art.nr Pris

600 Vit matt 600 450 454 200 712 40 7.450:-

600 Svart matt 600 450 454 200 712 42 7.770:-

800 Vit matt 800 450 454 200 712 50 7.980:-

800 Svart matt 800 450 454 200 712 52 8.290:-

1000 Vit matt 1000 450 454 200 712 60 8.500:-

1000 Svart matt 1000 450 454 200 712 62 8.820:-

Tvättställsskåp med push open

Tvättställsskåp med två lådor. Lådorna öppnas med push open-funktion. Urtagbar lådinsats i ek 
ingår. Räfflad matta i botten på lådorna gör att saker står på plats samt underlättar vid rengöring. 
Juster bara upphängningsbeslag för enkel montering. Stommen är färdigmonterad och lådfronterna 
monteras enkelt vid installation. Förstärkt med aluminiumram i framkant av tvättställsskåpet.  
Vi rekommenderar avloppssats för kommod  200 720 00 som tar liten plats i möbeln.

Modell Färg Bredd Höjd Djup Art.nr Pris

600 push open Vit matt 600 450 457 200 712 41 7.870:-

600 push open Svart matt 600 450 457 200 712 43 8.190:-

800 push open Vit matt 800 450 457 200 712 51 8.400:-

800 push open Svart matt 800 450 457 200 712 53 8.710:-

1000 push open Vit matt 1000 450 457 200 712 61 8.920:-

1000 push open Svart matt 1000 450 457 200 712 63 9.240:-

Tvättställ i porslin

Tvättställ i porslin med ho med rundade former. Överfyllnadsskydd CL15.

Modell Färg Bredd Höjd Djup Art.nr Pris

600 Vit 610 18/135 465 200 713 00 2.100:-

800 Vit 810 18/135 465 200 713 02 2.620:-

1000 Vit 1010 18/135 465 200 713 04 3.570:-

Tvättställ i glas

Tvättställ i svart glas med mjukt formad ho. Tvättstället har ej överfyllnadsskydd. 

Modell Färg Bredd Höjd Djup Art.nr Pris

600 Svart 610 12/122 460 200 713 16 4.720:-

800 Svart 810 12/122 460 200 713 17 6.090:-

1000 Svart 1010 12/122 460 200 713 18 7.350:-

Skina fristående handfat

Runt fristående handfat i porslin. Kombineras med hög blandare som monteras på bänkskivan. 
Handfatet har ej överfyllnadsskydd.

Modell Färg Bredd Höjd Djup Art.nr Pris

Skina handfat Vit 405 130 405 200 712 92 1.570:-

Stråla fristående handfat

Runt fristående porslinshandfat med mjuka former, tunna kanter och matt yta. Kombineras med 
hög blandare som monteras på bänkskivan. Handfatet har ej överfyllnadsskydd.

Modell Färg Bredd Höjd Djup Art.nr Pris

Stråla handfat Vit matt 400 180 400 200 712 94 10.390:-

westerbergs gryning sid.50–55

westerbergs 
möbler – köphjälp
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Bänkskiva

Bänkskiva i matt grå Silestone eller massiv ek. Silestone är ett vackert och tåligt material av naturlig 
kvarts. Ekskivan i helstav är behandlad med Danish oil för att skydda mot fukt och ge en vacker 
yta. Skivan har håltagning för Afton/Gryning som passar Stråla och Skina fristående handfat och 
hög blandare.

Modell Färg Bredd Höjd Djup Art.nr Pris

Ek 600 Ek 610 20 462 200 712 80 2.310:-

Ek 800 Ek 810 20 462 200 712 82 2.730:-

Ek 1000 Ek 1010 20 462 200 712 84 3.040:-

Silestone 600 Matt grå 610 12 462 200 712 70 4.090:-

Silestone  800 Matt grå 810 12 462 200 712 72 4.830:-

Silestone  1000 Matt grå 1010 12 462 200 712 74 5.670:-

Spegelskåp

Spegelskåp med två eller tre mjukstängande spegeldörrar med spegel på både insidan och 
utsidan. Infälld LED-belysning som lyser ned över spegeln samt underbelysning som lyser ned 
mot handfatet. Varmvitt ljus. Ett 230 V eluttag till höger i skåpet. IP44, ej dimbar. Flyttbara hyllplan 
i glas som sitter säkert fixerade av hyllbärarna. Prylhållarmagnet för t.ex. pincetter inuti skåpet och 
förstoringsspegel på insida av spegeldörr. Justerbara upphängningsbeslag för enkel montering. 
Stommen är färdigmonterad.

Modell Färg Bredd Höjd Djup Art.nr Pris

Spegelskåp 600 Vit matt 600 700 145/185 200 714 00 7.870:-

Spegelskåp 600 Svart matt 600 700 145/185 200 714 02 8.400:-

Spegelskåp 800 Vit matt 800 700 145/185 200 714 06 8.920:-

Spegelskåp 800 Svart matt 800 700 145/185 200 714 08 9.450:-

Spegelskåp 1000 Vit matt 1000 700 145/185 200 714 12 10.500:-

Spegelskåp 1000 Svart matt 1000 700 145/185 200 714 14 11.020:-

Spegel

Spegel med integrerad LED-belysning som lyser runt spegeln. IP44, ej dimbar.

Modell Bredd Höjd Djup Art.nr Pris

Spegel 600 600 600 32 200 714 30 5.770:-

Spegel 800 800 600 32 200 714 32 6.300:-

Spegel 1000 100 600 32 200 714 34 6.820:-

Spegel rund

Rund spegel med en tunn lackad träram. Kan kombineras med Afton/Gryning LED-lampa som 
monteras på väggen.

Modell Färg Bredd Höjd Djup Art.nr Pris

Rund spegel 570 Vit matt 570 570 22 200 714 40 2.100:-

Rund spegel 570 Svart matt 570 570 22 200 714 42 2.310:-

LED-lampa

Nätt LED-lampa i glas och krom. Monteras på vägg tillsammans med Afton/Gryning rund spegel. 
IP44, ej dimbar.

Modell Bredd Höjd Djup Art.nr Pris

LED-lampa 48 80 107 200 714 44 780:-
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Högskåp

Högskåp med rymliga mått och två mjukstängande luckor som kan monteras höger- eller vänster-
hängda. Flyttbara hyllplan i glas som sitter säkert fixerade av hyllbärarna. Justerbara upphäng-
ningsbeslag för enkel montering. Stommen är färdigmonterad. Välj till handtag.

Modell Färg Bredd Höjd Djup Art.nr Pris

Högskåp
mjukstängande

Vit matt 400 1565 350 200 715 08 7.560:-

Svart matt 400 1565 350 200 715 10 7.980:-

Högskåp med push open

Högskåp med rymliga mått och två luckor som kan monteras höger- eller vänsterhängda och 
öppnas med push open-funktion. Flyttbara hyllplan i glas som sitter säkert fixerade av hyll bärarna. 
Justerbara upphängningsbeslag för enkel montering. Stommen är färdigmonterad.

Modell Färg Bredd Höjd Djup Art.nr Pris

Högskåp  
push open

Vit matt 400 1565 350 200 715 09 7.980:-

Svart matt 400 1565 350 200 715 11 8.400:-

Väggskåp

Väggskåp med en mjukstängande lucka som kan monteras höger- eller vänsterhängd.  
Flyttbara hyllplan i glas som sitter säkert fixerade av hyllbärarna. Justerbara upphängningsbeslag 
för enkel montering. Stommen är färdigmonterad. Välj till handtag.

Modell Färg Bredd Höjd Djup Art.nr Pris

Väggskåp
mjukstängande

Vit matt 300 700 160 200 714 58 3.360:-

Svart matt 300 700 160 200 714 60 3.670:-

Väggskåp med push open

Väggskåp med en lucka som kan monteras höger- eller vänsterhängd och öppnas med push open 
funktion. Flyttbara hyllplan i glas som sitter säkert fixerade av hyllbärarna.  
Justerbara upphängningsbeslag för enkel montering. Stommen är färdigmonterad.

Modell Färg Bredd Höjd Djup Art.nr Pris

Väggskåp  
push open

Vit matt 300 700 160 200 714 59 3.780:-

Svart matt 300 700 160 200 714 61 4.090:-

Handtag /knopp

Modell Färg Bredd Höjd Djup Art.nr Pris

Rakt handtag kort krom 156 8 23 200 713 20 180:-

Rakt handtag långt krom 234 8 23 200 713 21 260:-

Bågformat handtag krom 206 12 28 200 713 22 210:-

Skålhandtag högblank 107 23 18   200 713 23 129:-

Knopp Krom 25 25 21 200 713 24 89:-

Lådbelysning

LED-belysning som monteras i tvättställsskåpet. Belysningen tänds automatiskt när lådan öppnas 
och lyser ut i lådan. Tvättställsskåpen har förberedda hål för montering av lådbelysning för enkel 
installation. Transformator ingår och monteras baktill i skåpet och kopplas in på 230 V. Önskas 
belysning i båda lådorna behövs två uppsättningar lådbelysning. Varmvitt ljus. IP20.

Modell Art.nr Pris

Lådbelysning 600 200 720 30 1.050:-

Lådbelysning 800 200 720 32 1.150:-

Lådbelysning 1000 200 720 34 1.260:-

westerbergs 
möbler – köphjälp
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Tvättställsskåp med mjukstängande lådor

Tvättställsskåp med två mjukstängande lådor. Urtagbar lådinsats i ek ingår. Räfflad matta i botten på 
lådorna gör att saker står på plats samt underlättar vid rengöring. Justerbara upphängningsbeslag för 
enkel montering. Stommen är färdigmonterad och lådfronterna monteras enkelt vid installation. Välj till 
handtag. Förstärkt med aluminiumram i framkant av tvättställsskåpet. Vi rekommenderar avloppssats 
för kommod  200 720 00 som tar liten plats i möbeln. 

Modell Färg Bredd Höjd Djup Art.nr Pris

600 Vit matt 600 450 454 200 712 00 7.240:-

600 Svart matt 600 450 454 200 712 02 7.560:-

600 Vit och svart matt 600 450 454 200 712 04 7.350:-

600 Ekfaner 600 450 454 200 712 06 7.870:-

800 Vit matt 800 450 454 200 712 10 7.560:-

800 Svart matt 800 450 454 200 712 12 7.870:-

800 Vit och svart matt 800 450 454 200 712 14 7.660:-

800 Ekfaner 800 450 454 200 712 16 8.400:-

1000 Vit matt 1000 450 454 200 712 20 8.290:-

1000 Svart matt 1000 450 454 200 712 22 8.610:-

1000 Vit och svart matt 1000 450 454 200 712 24 8.290:-

1000 Ekfaner 1000 450 454 200 712 26 8.920:-

Tvättställsskåp med push open

Tvättställsskåp med två lådor. Lådorna öppnas med push open-funktion. Urtagbar lådinsats i ek 
ingår. Räfflad matta i botten på lådorna gör att saker står på plats. Justerbara upphängningsbeslag 
för enkel montering. Stommen är färdigmonterad och lådfronterna monteras enkelt vid installation.  
Förstärkt med aluminiumram i framkant av tvättställsskåpet. Vi rekommenderar avloppssats för 
kommod 200 720 00 som tar liten plats i möbeln.

Modell Färg Bredd Höjd Djup Art.nr Pris

600 push open Vit matt 600 450 457 200 712 01 7.660:-

600 push open Svart matt 600 450 457 200 712 03 7.980:-

600 push open Vit och svart matt 600 450 457 200 712 05 7.770:-

600 push open Ekfaner 600 450 457 200 712 07 8.400:-

800 push open Vit matt 800 450 457 200 712 11 7.980:-

800 push open Svart matt 800 450 457 200 712 13 8.290:-

800 push open Vit och svart matt 800 450 457 200 712 15 8.080:-

800 push open Ekfaner 800 450 457 200 712 17 8.820:-

1000 push open Vit matt 1000 450 457 200 712 21 8.710:-

1000 push open Svart matt 1000 450 457 200 712 23 9.030:-

1000 push open Vit och svart matt 1000 450 457 200 712 25 8.710:-

1000 push open Ekfaner 1000 450 457 200 712 27 9.340:-

Tvättställ i porslin

Tvättställ i porslin med ho med rundade former. Överfyllnadsskydd CL15.

Modell Färg Bredd Höjd Djup Art.nr Pris

600 Vit 610 18/135 465 200 713 00 2.100:-

800 Vit 810 18/135 465 200 713 02 2.620:-

1000 Vit 1010 18/135 465 200 713 04 3.570:-

Tvättställ i glas

Tvättställ i svart glas med mjukt formad ho. Tvättstället har ej överfyllnadsskydd. 

Modell Färg Bredd Höjd Djup Art.nr Pris

600 Svart 610 12/122 460 200 713 16 4.720:-

800 Svart 810 12/122 460 200 713 17 6.090:-

1000 Svart 1010 12/122 460 200 713 18 7.350:-

Skina fristående handfat

Runt fristående handfat i porslin. Kombineras med hög blandare som monteras på bänkskivan. 
Handfatet har ej överfyllnadsskydd.

Modell Färg Bredd Höjd Djup Art.nr Pris

Skina handfat Vit 405 130 405 200 712 92 1.570:-

westerbergs afton sid.56–63
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Stråla fristående handfat

Runt fristående porslinshandfat med mjuka former, tunna kanter och matt yta. Kombineras med hög 
blandare som monteras på bänkskivan. Handfatet har ej överfyllnadsskydd.

Modell Färg Bredd Höjd Djup Art.nr Pris

Stråla handfat Vit matt 400 180 400 200 712 94 10.390:-

Bänkskiva

Bänkskiva i matt grå Silestone eller massiv ek. Silestone är ett vackert och tåligt material av naturlig 
kvarts. Ekskivan i helstav är behandlad med Danish oil för att skydda mot fukt och ge en vacker yta. 
Skivan har håltagning för Afton/Gryning som passar Stråla och Skina fristående handfat och hög 
blandare.

Modell Färg Bredd Höjd Djup Art.nr Pris

Ek 600 Ek 610 20 462 200 712 80 2.310:-

Ek 800 Ek 810 20 462 200 712 82 2.730:-

Ek 1000 Ek 1010 20 462 200 712 84 3.040:-

Silestone 600 Matt grå 610 12 462 200 712 70 4.090:-

Silestone  800 Matt grå 810 12 462 200 712 72 4.830:-

Silestone  1000 Matt grå 1010 12 462 200 712 74 5.670:-

Spegelskåp

Spegelskåp med två eller tre mjukstängande spegeldörrar med spegel på både insidan och utsidan.  
Infälld LED-belysning som lyser ned över spegeln samt underbelysning som lyser ned mot handfatet. 
Varmvitt ljus. Ett 230 V eluttag till höger i skåpet. IP44, ej dimbar. Flyttbara hyllplan i glas som sitter 
säkert fixerade av hyllbärarna. Prylhållarmagnet för t.ex. pincetter inuti skåpet och förstoringsspegel 
på insida av spegeldörr. Justerbara upphängningsbeslag för enkel montering. Stommen är färdig-
monterad.

Modell Färg Bredd Höjd Djup Art.nr Pris

Spegelskåp 600 Vit matt 600 700 145/185 200 714 00 7.870:-

Spegelskåp 600 Svart matt 600 700 145/185 200 714 02 8.400:-

Spegelskåp 600 Ekfaner 600 700 145/185 200 714 04 8.400:-

Spegelskåp 800 Vit matt 800 700 145/185 200 714 06 8.920:-

Spegelskåp 800 Svart matt 800 700 145/185 200 714 08 9.450:-

Spegelskåp 800 Ekfaner 800 700 145/185 200 714 10 9.450:-

Spegelskåp 1000 Vit matt 1000 700 145/185 200 714 12 10.500:-

Spegelskåp 1000 Svart matt 1000 700 145/185 200 714 14 11.020:-

Spegelskåp 1000 Ekfaner 1000 700 145/185 200 714 16 11.020:-

Spegel

Spegel med integrerad LED-belysning som lyser runt spegeln. IP44, ej dimbar.

Modell Färg Bredd Höjd Djup Art.nr Pris

Spegel 600 600 600 32 200 714 30 5.770:-

Spegel 800 800 600 32 200 714 32 6.300:-

Spegel 1000 100 600 32 200 714 34 6.820:-

Spegel rund

Rund spegel med en tunn lackad träram. Kan kombineras med Afton/Gryning LED-lampa som 
monteras på väggen.

Modell Färg Bredd Höjd Djup Art.nr Pris

Rund spegel 570 Vit matt 570 570 22 200 714 40 2.100:-

Rund spegel 570 Svart matt 570 570 22 200 714 42 2.310:-

LED-lampa

Nätt LED-lampa i glas och krom. Monteras på vägg tillsammans med Afton/Gryning rund spegel. 
IP44, ej dimbar.

Modell Bredd Höjd Djup Art.nr Pris

LED-lampa 48 80 107 200 714 44 780:-

westerbergs afton sid.56–63
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Högskåp

Högskåp med rymliga mått och två mjukstängande luckor som kan monteras höger- eller vänster-
hängda. Flyttbara hyllplan i glas som sitter säkert fixerade av hyllbärarna. Justerbara upphängnings-
beslag för enkel montering. Stommen är färdigmonterad. Köp till handtag

Modell Färg Bredd Höjd Djup Art.nr Pris

Högskåp
mjukstängande

Vit matt 400 1565 350 200 715 00 7.140:-

Svart matt 400 1565 350 200 715 02 7.560:-

Vit och svart matt 400 1565 350 200 715 04 7.350:-

Ekfaner 400 1565 350 200 715 06 7.980:-

Högskåp med push open

Högskåp med rymliga mått och två luckor som kan monteras höger- eller vänsterhängda. Flyttbara 
hyllplan i glas som sitter säkert fixerade av hyllbärarna. Justerbara upphängningsbeslag för enkel 
montering. Stommen är färdigmonterad. 

Modell Färg Bredd Höjd Djup Art.nr Pris

Högskåp med
push open

Vit matt 400 1565 350 200 715 01 7.560:-

Svart matt 400 1565 350 200 715 03 7.980:-

Vit och svart matt 400 1565 350 200 715 05 7.770:-

Ekfaner 400 1565 350 200 715 07 8.400:-

Väggskåp

Väggskåp med en mjukstängande lucka som kan monteras höger- eller vänsterhängd. Flyttbara 
hyllplan i glas som sitter säkert fixerade av hyllbärarna. Justerbara upphängningsbeslag för enkel 
montering. Stommen är färdigmonterad. Välj till handtag.

Modell Färg Bredd Höjd Djup Art.nr Pris

Väggskåp
mjukstängande

Vit matt 300 700 160 200 714 50 3.150:-

Svart matt 300 700 160 200 714 52 3.460:-

Vit och svart matt 300 700 160 200 714 54 3.360:-

Ekfaner 300 700 160 200 714 56 3.570:-

Väggskåp med push open

Väggskåp med en lucka som kan monteras höger- eller vänsterhängd och öppnas med push open 
funktion. Flyttbara hyllplan i glas som sitter säkert fixerade av hyllbärarna. Justerbara upphängnings-
beslag för enkel montering. Stommen är färdigmonterad.

Modell Färg Bredd Höjd Djup Art.nr Pris

Väggskåp 
push open

Vit matt 300 700 160 200 714 51 3.570:-

Svart matt 300 700 160 200 714 53 3.880:-

Vit och svart matt 300 700 160 200 714 55 3.780:-

Ekfaner 300 700 160 200 714 57 3.990:-

Handtag /knopp

Modell Färg Bredd Höjd Djup Art.nr Pris

Rakt handtag kort krom 156 8 23 200 713 20 180:-

Rakt handtag långt krom 234 8 23 200 713 21 260:-

Bågformat handtag krom 206 12 28 200 713 22 210:-

Skålhandtag högblank 107 23 18   200 713 23 129:-

Knopp Krom 25 25 21 200 713 24 89:-

Lådbelysning

LED-belysning som monteras i tvättställsskåpet. Belysningen tänds automatiskt när lådan öppnas 
och lyser ut i lådan. Tvättställsskåpen har förberedda hål för montering av lådbelysning för enkel 
installation. Transformator ingår och monteras baktill i skåpet och kopplas in på 230 V. Önskas  
belysning i båda lådorna behövs två uppsättningar lådbelysning. Varmvitt ljus. IP20.

Modell Art.nr Pris

Lådbelysning 600 200 720 30 1.050:-

Lådbelysning 800 200 720 32 1.150:-

Lådbelysning 1000 200 720 34 1.260:-
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westerbergs tillbehör möbler

PUM-Avloppssats för kommod

Avloppssats för kommoder som tar liten plats och lämnar mer utrymme för förvaring. PUM-membranet förhindrar att lukt från avloppet 
sprids. Kan användas till både golv- och vägganslutning.

Modell Art.nr Pris

PUM-avloppssats 200 720 00 315:-

Eluttag för utdragslåda eller skåp/hylla

230 V eluttag för utdragslåda, skåp eller under hylla. Förstärkt kabel och anslutningsdosa ingår till eluttag för utdragslåda. IP44.

Modell Art.nr Pris

Eluttag för utdragslåda 200 720 20 780:-

Eluttag för skåp och hylla 200 720 22 340:-

Lådinsats i ek
En urtagbar lådinsats i ek ingår vid köp av Afton/Gryning badrumsmöbel 600–1000 och passar i både övre och nedre
lådan. Perfekt för smink, smycken etc. Komplettera med fler om du önskar.

Modell Bredd Höjd Djup Art.nr Pris

Lådinsats 343 172 64 200 720 40 720:-

Prylhållarmagnet
Smart prylhållarmagnet för t.ex din pincett. En ingår vid köp av Afton/Gryning spegelskåp. Komplettera med fler om du önskar.

Modell Art.nr Pris

Prylhållarmagnet 200 720 42 63:-

 
Tvättställsskåp med mjukstängande luckor

Tvättställsskåp med två mjukstängande luckor och ett flyttbart hyllplan. Justerbara upphängnings-
beslag för enkel montering. Färdigmonterad. Välj till knoppar. Vi rekommenderar avloppssats för 
kommod 200 720 00 som tar liten plats i möbeln. 

Modell Färg Bredd Höjd Djup Art.nr Pris

500 Vit matt 500 550 355 200 712 30 3.880:-

500 Svart matt 500 550 355 200 712 32 3.880:-

Tvättställ i porslin

Tvättställ i porslin med djup rundad ho. Överfyllnadsskydd CL15.

Modell Färg Bredd Höjd Djup Art.nr Pris

500 Vit 515 550 355 200 713 06 1.680:-

Knopp

Rund knopp i högblank krom.

Modell Färg Bredd Höjd Djup Art.nr Pris

Knopp Krom 25 25 21 200 713 24 89:-

westerbergs afton med luckor sid.62–63
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Winsor

Klassisk tvågreppsblandare med lyftventil i romantisk stil. Passar utmärkt med Winsor badkarsblandare för en 
enhetlighet i ditt badrum. 

Modell Färg Höjd Höjd t munst CC pip-kropp Art.nr Pris

Winsor Krom 105 70 125  200 300 71 2.620:-

Dagg

Elegant tvättställsblandare i förkromad mässing som passar bra till våra möbelserier Afton och Gryning

Modell Färg Höjd Höjd t munst CC pip-kropp Art.nr Pris

Dagg Krom 175 110 125  200 300 72 2.200:-

Droppe

Stilren tvättställsblandare i förkromad mässing. 

Modell Färg Höjd Höjd t munst CC pip-kropp Art.nr Pris

Droppe Krom 128 75 125  200 300 73 1.890:-

Droppe Hög

Stilren tvättställsblandare i förkromad mässing. Passar bra till fristående handfat.

Modell Färg Höjd Höjd t munst CC pip-kropp Art.nr Pris

Droppe hög Krom 287 234 125  200 300 74 2.940:-

Pop-up bottenventil

Låg. Med litet fjädrande lock. För tvättställ med bräddavlopp.

Modell Färg Höjd Art.nr Pris

Låg Krom 70  200 309 01 480:-

Pop-up bottenventil

Hög. Med stort fjädrande lock. För tvättställ utan bräddavlopp.

Modell Färg Höjd Art.nr Pris

Hög Krom 80  200 309 02 480:-

    

westerbergs tvättställsblandare sid. 68–69

Surf

En badkarsblandare som passar bra till våra moderna fristående badkar.

Modell Färg Höjd Art.nr Pris

Surf Krom 1104 200 601 71 10.390:-

Motion

Termostatblandare för badkar med inbyggd omkastare.

MModell Färg C/c Art.nr Pris

Motion Krom 150 200 601 72 5.300:-

Winsor

Designad för att passa våra klassiska badkar.

Modell Färg C/c Art.nr Pris

Winsor Krom 150 200 300 70 3.670:-

    

westerbergs badkarsblandare sid. 48
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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 3.340:-

Clear 900 900x<1200 mm 200 555 30 3.880:-

Förlängningsprofil 200 100 03 540:-

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 Pris

Clear 1150 1128x<1200 mm 200 555 40 5.010:-

Clear 1350 1328x<1200 mm 200 555 50 5.560:-

westerbergs walk-in-shower sid.  70-71, 73

Clear Round

Rundad hörndusch i klart glas. Dörrarna är öppningsbara inåt och utåt och har en  
konstruktion som lyfter dem 3 mm vid öppning. 6 mm härdat säkerhetsglas.  
H: 2025 mm.

Modell Storlek Art.nr Pris

Clear Round 800x800 mm 200 560 40 7.020:-

900x900 mm 200 560 50 7.020:-

Golvprofil Round 200 100 01 540:-

Släplist 12 mm 200 100 16 230:-

20 mm 200 100 17 230:-

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 3 mm vid öppning. 6 mm härdat 
säkerhetsglas. H: 2025 mm.

Modell Storlek Art.nr Pris

Clear Corner 800x800 mm 200 100 10 5.940:-

800x900 mm 200 100 15 5.940:-

900x900 mm 200 100 20 5.940:-

Golvprofil Corner 200 100 02 540:-

Släplist 12 mm 200 100 16 230:-

20 mm 200 100 17 230:-

westerbergs duschhörn sid. 72

Clear BV

Svängbar duschvägg för montage på badkar. När den inte används fälls den smidigt in 
mot väggen. Gummilist i nederkant gör att den håller tätt. 6 mm härdat säkerhetsglas. 
För höger- eller vänstermontage.

Modell Storlek Art.nr Pris

Clear BV 750x1400 mm 200 555 55 3.220:-

westerbergs badkarsvägg sid. 73

westerbergs 
duscha – takduschar – toaletter - handdukstorkar köphjälp
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Porla

Takdusch med termostatblandare, tvålkopp och runt duschhuvud. Temostatblandaren har HeatProtection, ett värmeskyd-
dande hölje. Väggfäste justerbart i djupled. Duschhandtaget kan fritt rotera utan att slangen tvinnar sig. Vid köp av Porla 
takdusch i kombination med något av våra duschhörn, montera blandaren på minst 1 meters höjd från golvet, då går 
duschdörrarna fritt under duschhuvudet. Tänk på att kontrollera att du har tillräcklig takhöjd för installation, då höjden på 
stången ej går att justera.

Modell Huvud CC Art.nr Pris

Porla med runt duschhuvd Ø 200 mm 150 200 301 20 5.760:-

Porla med runt duschhuvd Ø 200 mm 160 200 301 25 5.760:-

Strila

Takdusch med termostatblandare och runt eller ovalt duschhuvud. Välj mellan tre olika storlekar. Termostatblandaren har 
HeatProtection, ett värmeskyddande hölje. Duschstång med teleskopsfunktion, du anpassar lätt höjden själv mellan 780-
1490 mm. Väggfäste justerbart i djupled. Duschhandtaget kan fritt rotera utan att slangen tvinnar sig.

Modell Huvud CC Art.nr Pris

Strila med runt duschuvud Ø 228 mm 150 200 301 55 7.860:-

Strila med runt duschuvud Ø 228 mm 160 200 301 60 7.860:-

Strila med runt duschuvud Ø 300 mm 150 200 301 65 8.910:-

Strila med runt duschuvud Ø 300 mm 160 200 301 70 8.910:-

Strila med ovalt duschuvud 340x220 mm 150 200 301 75 9.430:-

Strila med ovalt duschuvud 340x220 mm 160 200 301 80 9.430:-

   

westerbergs takdusch sid. 74–75

westerbergs toalett sid. 77

Norden Wall

En snygg designad toalett. Miljövänligt snålspolande med 3/6 liter vatten i kombination 
med Norden spolsystem som är testat och certiferad av SINTEF.

Modell Art.nr Pris

Toalett 200 601 90 2.190:-

Toalett inkl spolsystem, vit spolknapp och vitt toalettlock 200 601 88 5.170:-

Toalett inkl spolsystem, kromad spolknapp och vitt toalettlock 200 601 89 5.380:-

Tempo ladder

En handdukstork i rak design. Med inbyggd elslinga och strömbrytare. Blankpolerat eller vitlackerat rostfritt stål.

Modell Mått Färg/material Effekt Art.nr Pris

Tempo ladder 600 500x600 Blankt rostfritt stål 40 200 623 12 4.210:-

Tempo ladder 600 500x600 Vit/rostfritt stål 40 200 300 22 4.210:-

Tempo ladder 1200 500x1200 Blankt rostfritt stål 80 200 623 13 5.290:-

Tempo ladder 1200 500x1200 Vit/rostfritt stål 80 200 300 23 5.290:-

    

westerbergs handdukstorkar sid. 76
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Läs om hur du rengör och sköter dina badrumsprodukter på sid.104

Pipe Cleaner

För rengöring av det dolda rörsystemet i massagebadkar. Fyra till sex gånger per år behöver det rengöras grundligt med Pipe Cleaner,  
så att ev. avlagringar och rester försvinner ur rörsystemet. 

Modell Volym Art.nr Pris

Pipe Cleaner 125 125 ml 200 815 32 210:-

Pipe Cleaner 500 500 ml 200 815 33 540:-

Sunwac 3

Används för att garantera vattenhygienen i ditt massagebadkar för 1-3 personer, med ett vatteninnehåll på 100-200 liter.

Modell Antal Art.nr Pris

Sunwac 3 32 200 815 34 170:-

Sunwac 3 160 200 815 35 760:-

Cleansing Cream

Med mild slipverkan, tar bort fastsittande smuts i vattenlinjen i utomhusspa, massagebadkar, på kakel, badrumsporslin  
och i duschkabiner.

Modell Volym Art.nr Pris

Cleansing Cream 500 ml  200 815 36 230:-

Beauty Polish

Används för tätning, polering och underhåll av alla ytor i massagebadkar. Beauty Polish gör ytorna smutsavvisande, och ger dem en vacker 
glans.

Modell Volym Art.nr Pris

Beauty Polish 500 ml  200 815 37 260:-

Wellnes Fragrance

Upplevelsen av ett massagebad blir ännu större om alla sinnen får vara med. När du tillsätter Wellness Fragrance blir också doften en ren 
njutning.

Modell Volym Art.nr Pris

Wellnes Fragrance Eucalyptus 250 ml  200815 38 270:-

Wellnes Fragrance Pine 250 ml  200815 39 270:-

Clean & Shine

Rengöringscreme för gjutmarmor. Rengör och skyddar utan att repa. Fungerar även på hårt sittande smuts.

Modell Volym Art.nr Pris

Clean & Shine 110 ml  200 708 00 290:-

Reparationskit

Reparationskit för akrylbadkar om det uppstått skador.

Modell Volym Art.nr Pris

Reparationskit  800 007 03 520:-

    

westerbergs rengöringsprodukter

westerbergs 
rengöring – köphjälp
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Utöver konsumentens reklamationsrätt enligt konsumentköplagen 

(1990:932) lämnar Westerbergs följande garantier till konsumenter:

• 3 års garanti på fabrikations- och materialfel;

• 10 års garanti på missfärgning och krackelering av sanitetsakrylen 

på skalen i badkaren och fabrikationsfel på Silestone bänkskiva.

Garantierna gäller från inköpsdatum.  

För garantierna ska följande villkor gälla:

garantivillkor 

Garantin gäller endast fabrikations- och materialfel. Garantin gäller 

enbart från produktens ursprungliga inköpsdatum. Inköpskvittot 

måste uppvisas för att garantin ska gälla. Garanti på produkter som ej 

är fast installerade gäller endast produktens ursprungliga köpare och 

kan inte överlåtas. Anmälan av ärendet skall göras inom skälig tid 

(max 2 mån) efter det att felet upptäckts. Om sådan anmälan ej görs, 

trots att köparen upptäckt eller borde ha upptäckt felet, förlorar 

köparen rätten att åberopa garantin. Garantin gäller endast i Norden.

Garantin gäller inte om produkten har använts i annat sammanhang än 

för hemmabruk. Badrumsmöbler som utsatts för direktkontakt med 

rinnande vatten omfattas ej av garantin. Garantin gäller inte vid felaktig 

eller icke fackmannamässig installation av produkten. Garantin gäller 

inte heller produkter som har förvarats eller monterats felaktigt, an-

vänts på ett olämpligt eller felaktigt sätt, ändrats eller rengjorts med 

felaktig rengöringsmetod eller felaktiga rengöringsprodukter. Garantin 

omfattar inte normalt slitage, repor, märken eller skador som orsakats 

av stötar eller av en olyckshändelse. Garantin gäller inte heller förbruk-

ningsvaror som glödlampor, lysrör, LED-belysning, spegelkross eller 

transportskador. Garantin gäller inte vid frysskador eller om skador 

och funktionsfel uppstått genom orenheter eller kalk i vattnet. Garantin 

gäller inte heller skador som uppkommit i samband med åsknedslag 

eller onormal variation i nätspänningen. Garantin täcker ej följdskada 

genom fel i levererad produkt. Produkten måste vara tillgänglig för ser-

viceman vid service och reklamationer. Det åligger köparen att se till att 

karet är åtkomligt för serviceman. Måste kakel, trätrall eller annat de-

monteras för service står köparen ansvarig för demontering och åter-

ställande. Tid för serviceman att göra karet åtkomligt för service inne-

fattas inte av garanti och debiteras enligt gängse taxa.  

10 års garanti gäller ej front och gavel på massagebadkar och badkar. 

Vid kontakt med oss måste alltid serienumret på massagebadkaret 

uppges. 

Återförsäljaren är skyldig att informera konsumenten om garantiregler-

na dessa finns även på vår hemsida.

monterings- och skötselanvisningar

Du måste ha följt produktens monterings- och skötselanvisningar samt 

gällande regler för att kunna utnyttja garantin. Monterings- och skötsel-

anvisningar hittar du i produktförpackningen eller på hemsidan  

westerbegs.se. Monteringen måste vara fackmannamässigt utförd.

vilka åtgärder vidtas för att lösa problemet? Westerbergs undersö-

ker produkten och avgör om problemet omfattas av garantin. Under 

tiden för lagenlig reklamationsrätt kommer Westerbergs via sin egen 

serviceorganisation eller en behörig servicepartner, efter egen bedöm-

ning, antingen att reparera den defekta produkten eller ersätta den 

med en likadan eller jämförbar produkt. I dessa fall betalar Wester-

bergs för reparation, reservdelar, arbete och eventuella personalresor, 

förutsatt att produkten går att reparera utan extra utlägg för Wester-

bergs. Efter utgången av den lagenliga reklamationsrätten erhålls re-

servdel/produkt utan kostnad, eventuella övriga kostnader bekostas 

inte, såsom arbetskostnad för byte/reparation, ersättning för övriga 

utgifter, inkomstförlust eller annan förlust i samband med åtgärdandet. 

Reparationer som inte har godkänts av Westerbergs eller någon be-

hörig servicepartner ersätts inte. Utbytta delar tillfaller Westerbergs. 

Om varan inte längre säljs av Westerbergs, erbjuds en lämplig ersätt-

ningsvara. Det är Westerbergs som avgör vad som är en lämplig ersätt-

ningsvara. Om det visar sig vid undersökning av Westerbergs att det 

inte är frågan om ett garantiärende kan konsumenten komma att debi-

teras eventuella undersökningskostnader.

så här får du hjälp 

Kontakta Westerbergs återförsäljare. Konsumentkvitto eller annat 

köpbevis från inköpstillfället måste kunna uppvisas. 

                      garanti
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garanti
Varje kar monteras för hand, kontrolleras och testkörs nog-
grant innan leverans. Givetvis är karen godkända och 
CE-märkta enligt gällande normer och vi lämnar alltid 10 års 
garanti mot missfärgningar och krackeleringar av sanitets-
akrylen i badkaren. Läs mer på sid 101.

service
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 kund servicecenter som sitter nära dig och 
förstår din situation. Dessutom har vi egna servicemontörer, 
så att du kan känna dig trygg i ditt val.

hitta din butik
Vi har fackhandlare över hela landet så det är aldrig långt till 
ett massagebad eller någon annan badrumsprodukt från 
Westerbergs. Kraven på våra fackhandlare är höga, och det 
krävs kontinuerlig utbildning på våra produkter för att bli en 
auktoriserad Westerbergs fackhandlare. På westerbergs.se 
hittar du närmaste butik och även till de orter där du hittar 
extra stora Westerbergs Center med 100 kvm utställning.

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

westerbergs 
information

westerbergs.se
På westerbergs.se kan du läsa mer om oss, våra produkter 
och få inspiration. Här kan du också hitta all produktfakta, 
monteringsanvisningar samt hur du sköter dina produkter. Du 
kan också se filmer på funktionerna i våra massagesystem 
och vad de gör för nytta för ditt välbefinnande.
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hemleverans
På Westerbergs har vi ett enda stort centrallager som fraktar 
badrumsprodukter över hela Norden. Välj själv om du vill att 
ditt nya massagebadkar eller dina badrumsprodukter ska 
levereras till återförsäljaren eller direkt hem till dig. Boka 
hos din butik.

säker vatten
Westerbergs har ett avtal och samarbete med Säker Vat-
teninstallation. Det betyder att våra produkter och våra mon-
teringsanvisningar följer branschreglerna för Säker Vattenin-
stallation, så att du kan känna dig trygg i ditt val.

efter köp
Du kan alltid lita på att du gör ett säkert köp när du väljer en 
kvalitetsprodukt från oss. Och för din trygghets skull har vi 
självklart ett rikstäckande servicenät. Tänk på att alltid anlita 
behörig elektriker och VVS-montör för installation. 
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Våra massagebadkar är tillverkade i slitstark sanitetsakryl som 
är enkel att hålla ren. Till vardags rengör du karet med vanligt 
rengöringsmedel utan slipeffekt. Cleansing Cream fungerar 
utmärkt för det här ändamålet. Med Westerbergs repara tionskit 
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 Pipe Cleaner,  
så att ev. avlagringar och rester försvinner ur rörsystemet. 

Rengör med ett milt rengöringsmedel och fuktig trasa. 
Inget annat behövs. Placera inte badrumsmöbeln tätt  
intill ditt badkar eller dusch för att undvika skador från 
rinnande vatten.

Sanitetsporslin: Ta en mjuk borste med rengöringsmedel. 
Ättiks- och vinsyra tar bort missfärgningar alternativt 
använd Clean & Shine rengöringscreme som rengör  
och skyddar utan att repa. Fungerar även på hårt sittande 
smuts. Undvik medel som kan repa.

badrumsmöbler
 
massagebadkar och badkar

så tar du hand om dina produkter 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. 

westerbergs 
rengöring – skötsel
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dusch

För att underlätta rengöringen av duschdörrar och dusch-
väggar har duscharna stora släta ytor och profiler utan 
djupa skåror. Missfärgningar tas bort med citron- eller vin-
syra; skölj noga efteråt. Kalkfläckar tas bort med 50 grader 
varm hushållsättika: gnid in, låt verka, skölj bort. Upprepa 
om fläckarna är svåra. För att underlätta rengöringen av 
mönstrade duschar så är mönstret placerat på utsidan. 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 rengörings-
medel på dina duschdörrar/duschväggar.

blandare och duschset

Ta dagligen bort tvål- och kalkrester med en fuktig trasa 
så förblir din blandare som ny länge. Använd inte 
rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipan-
de eftersom de kan göra bestående skada på förkrom-
ning, lackering, förgyllning etc.

Läs om våra rengöringsprodukter på sid.100
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westerbergs  
ocean

Välj mellan fyra olika former 
och i flera storlekar.

 massagebadkar
översikt på våra massagebadkar

westerbergs
pacific
Välj mellan tre olika former. 
Runt, kvadratiskt eller 
rektangulärt.

westerbergs 
motion
Välj mellan tre olika former 
och i flera storlekar. 

Utan system:  16.100:-
Comfort 2.0:  38.740:-
Executive 2.0: 44.150:-
+ botten/booster: 48.550:-
Front vit akryl: 4.000:-

Utan system:  16.100:-
Comfort 2.0:  38.740:-
Executive 2.0: 44.150:-
+ botten/booster: 48.550:-
Front vit akryl: 4.210:-

Utan system:  15.020:-
Comfort 2.0:  37.660:-
Executive 2.0: 43.070:-
+ botten/booster: 47.470:-
Front + gavel vit akryl: 5.290:-

Utan system:  16.100:-
Comfort 2.0: 38.740:-
Executive 2.0: 44.150:-
+ botten/booster: 48.550:-
Front vit akryl: 3.780:-
Gavel vit akryl: 2.100:-

Utan system:  15.020:-
Comfort 2.0:  37.660:-
Executive 2.0: 43.070:-
+ botten/booster: 47.470:-
Front vit akryl: 3.670:-

Utan system:  15.020:-
Comfort 2.0:  37.660:-
Executive 2.0: 43.070:-
+ botten/booster: 47.470:-
Front vit akryl: 3.670:-

Utan system:  12.860:-
Comfort 2.0:  35.500:-
Executive 2.0: 40.900:-
+ botten/booster: 45.300:-
Front vit akryl: 3.120:-
Gavel vit akryl: 1.510:-

Utan system:  12.860:-
Comfort 2.0:  35.500:-
Executive 2.0: 40.900:-
+ botten/booster: 45.300:-
Front vit akryl: 3.120:-
Gavel vit akryl: 1.510:-

Utan system: 29.290:-
Comfort 2.0:  57.640:-
Executive 2.0: 62.890:-
+ botten/booster: 67.290:-

Utan system: 23.990:-
Comfort 2.0:  52.390:-
Executive 2.0: 57.640:-
+ botten/booster: 61.990:-
Front vit akryl: 4.090:-
Gavel vit akryl: 2.040:-

Utan system: 31.390:-
Comfort 2.0:  59.740:-
Executive 2.0: 64.990:-
+ botten/booster: 69.390:-
Front vit akryl: 4.090:-
Gavel vit akryl: 3.040:-

Utan system:  14.990:-
Comfort 2.0: 37.660:-
Executive 2.0: 43.070:-
+ botten/booster: 47.470:-
Front vit akryl: 3.020:-

Utan system:  14.190:-
Comfort 2.0: 37.660:-
Executive 2.0: 43.070:-
+ botten/booster: 47.470:-
Front vit akryl: 3.020:-

Utan system:  13.940:-
Comfort 2.0:  36.580:-
Executive 2.0: 41.980:-
+ botten/booster: 46.380:-
Front vit akryl: 2.370:-
Gavel vit akryl: 1.560:-

Utan system:  16.650:-
Comfort 2.0: 39.280:-
Executive 2.0: 44.680:-
+ botten/booster: 49.080:-
Front vit akryl: 3.120:-
Gavel vit akryl: 1.340:-

Nedan kar kan du skräddarsy med system, tillval, front, gavel och tre olika sargblandare.  
Vi tillverkar varje massagebadkar för hand efter beställning och har en leveranstid på 4-6 veckor.
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Kar:  22.890:-
Superior Soft: 48.620:-

Kar:  24.510:-
Superior Soft: 52.170:-

Kar:  22.070:-
Superior Soft: 51.190:-

westerbergs  
ocean

Välj mellan två 
olika former. 

westerbergs 
motion

Färdiga paket inkl. front, gavel och Ocean blandare. Finns som lagervara.

funktioner – 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 effektiv massage.

FOTMASSAGE, ROTERANDE
4 st roterande små jets som ger en skön massage. 

Mjuk men ändå kraftig.

PULSFUNKTION
Pulsfunktion slår av och på motorn i en jämn takt vilket 

leder till att din kropp orkar med en längre badstund med 
växelvis massage.

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. 

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.

westerbergs
norden
Välj mellan fyra olika 
former och i flera 
storlekar. Kar:  22.240:-

Superior Soft: 48.620:-
Kar:  23.910:-
Superior Soft: 52.270:-

Kar:  25.640:-
Superior Soft: 52.730:-

Kar:  23.330:-
Superior Soft: 51.090:-



westerbergs

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

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

ryggmassage, roterande
Med 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. 

fotmassage, roterande
Med roterande fotmassage, bestående av 
små minijets får du en avslappnande 
massage över en större del av foten. 

bottensystem
I vårt bottensystem ingår 8-15 specialanpassa-
de 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 badup-
plevelse.

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

kombinerad belysning 
och ljusterapi
Belysningen 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.

Med touchpanelen styr du enkelt vatten-
systemet, den kombinerade belysning och 
ljusterapin, underhållsvärmare, vattenrening 
samt bottensystemet med varvtalsreglering. 
Displayen visar även aktuell temperatur.

touchpanel

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

underhållsvärmare 1,5 kW
Med en underhållsvärmare kan du bada länge, 
den hjälper till att hålla temperaturen i vattnet 
konstant. Du väljer själv hur länge du vill bada. 

                       massage
Ingen vet bättre än du vad din kropp mår bra av. Därför har vi tagit fram flera olika massagesystem, så att du 
får ett massagebadkar som passar dig. Till flera av våra kar har vi gjort det ännu enklare, ett färdigt system 
med de viktigaste funktionerna och som dessutom finns för omgående leverans. Här nedan finner du de 
funktioner som finns i Westerbergs kar. Vill du fördjupa dig mer gå gärna in på westerbergs.se och se våra 
filmer på vad just dessa funktioner gör för dig och ditt välmående.

pulsfunktion 
Pulsfunktionen slår av och på motorn i en jämn 
takt vilket leder till att din kropp orkar med en 
längre badstund med växelvis massage.

silent system
Samtliga system byggs med Wester-
begs Silent System, vilket innebär att 
ditt massagebadkar har ett jämnare 
vattenflöde och högre tryck vilket bidrar 
till en effektivare massage och en tystare 
badupplevelse, dessutom är det mer 
miljövänligt.
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westerbergs massagesystem
översikt på våra system och möjliga tillval

Läs mer och se alla filmer på våra system på westerbergs.se

= ingår = tillval  ( – ) = ej tillgängligt

Systeminnehåll SYSTEM
Skräddarsy ditt kar

PAKET
inkl front/gavel 

och Ocean blandare
LAGERVAARA

Comfort 2.0 Executive 2.0 Superior soft

Startknapp med pulsfunktion

Touchpanel

6 powerjets

Ryggmassage, roterande

Fotmassage, roterande

Kombinerad belysning och ljusterapi

Underhållsvärmare 1,5 kW

Vattenrening

Front/gavel

Sargblandare

Tillval Comfort 2.0 Executive 2.0 Superior soft

Bottensystem + Booster

         

westerbergs
sargblandare

Välj vilken modell du 
önskar till ditt skräddar-
sydda badkar

Round
Art. nr.  200 800 84-00 
4.200:–

Ocean
Art. nr.  200 807 97-00
4.200:–

Soft
Art. nr.  200 800 83-00 
4.200:–

Art. nr. 800 040 00
770:–

westerbergs
badkudde

Ergonomisk kudde som du 
lätt placerar där du vill ha 
den. Passar till alla kar. 
300x170x15 mm. PU-gel



westerbergs.se

Din Westerbergs butik:

det svenska originalet sedan 1981

pacific 175 round
Läs mer på sid 10–11

Westerbergs badrum
Tel 035-15 45 50
info@westerbergs.se

A
rt. nr. 91000011
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