
Alla produkter som visas här kanske inte finns i varuhuset. Kontakta personalen eller gå in på IKEA.se 
för mer information. Se prislappen och IKEA.se för mer detaljerad produktinformation. Alla delar kräver 
montering.

Alla förtjänar en härlig dusch
IKEA duschsortiment är helt koordinerat och innehåller allt du 
behöver för en härlig duschupplevelse: duschblandare med skåll-
ningsskydd, duschhuvuden och handduschar med olika strålfunk-
tioner samt badrumstillbehör, alla inom samma serie.  
Alla IKEA duschset är utrustade med vatten- och energieffektiva 
duschmunstycken och handduschar. Detta är möjligt tack vare 
flödesregulatorn som minskar vattenflödet. Du sparar därför upp 
till 30 procent på vatten- och energiförbrukningen jämfört med en 
dusch utan flödesregulator. Alla förtjänar en härlig duschupplevel-
se, varje dag. Och kan du tänka dig något härligare än vetskapen 
att du kan spara vatten (och pengar på vatten- och elräkningen) 
på samma gång? Välj den duschfunktion som du behöver i ditt 
badrum.
 

KÖPHJÄLP

DESIGN
H Preutz/N Karlsson.

SKÖTSELRÅD
Rengör med en mjuk trasa 
fuktad i vatten och lite milt 
rengöringsmedel eller tvål. 
Använd aldrig skurpulver, 
stålull eller rengöringsmedel 
som är kalklösande, sura, 
alkoholhaltiga eller slipande. 
Skölj med vatten och 
eftertorka/polera sedan med 
en ren och torr trasa. För att få 
bort kraftigare kalkavlagringar 
– använd vanlig ättika utspädd 
med vatten. Skölj sedan med 
vatten.

BRA ATT VETA
Väggbeslag medföljer 
produkten. Om du är osäker 
på installationen ska du 
kontakta en behörig fackman. 
Installationen ska göras 
i enlighet med gällande 
byggnormer och VVS-regler.

SÄKERHET
Blandaren är som en 
säkerhetsåtgärd förinställd på 
en maxtemperatur på 38°C. 
Eftersom driftsförhållandena 
i varje försörjningssystem 
varierar, kan det bli nöd-
vändigt att kalibrera blan-
daren enligt service- och 
installationsanvisningarna.
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Läs mer i garanti
broschyren.
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3. Om du vill uppdatera din befintliga dusch kan du välja 
att byta ut handduschen eller duschslangen. Vårt IKEA 
duschsortiment erbjuder ett brett urval av handduschar 
med olika stråltyper/funktioner. Du kan välja mellan 1, 
3 och 5 strålfunktioner. Handduschen med full stråle 
ger en bred och jämn strålspridning för en avkopplande 
duschupplevelse. Meshstrålen boostar strålkraften vilket 
är perfekt när man ska skölja schampot ur tjockt hår. 
Massagestrålen varierar vattenflödet från mjukt till hårt 
för en vitaliserande upplevelse som mjukar upp spända 
muskler. Mistspraystrålen skapar fina små vattendrop-
par som ger en mjuk och avslappnande känsla. På hand-
duschen, 3-strålfunktioner kan du välja mellan full stråle 
eller meshstråle, eller kombinera bägge vilket ger dig 
det bästa av två världar. Med handduschen, 5-strålfunk-
tioner kan du välja mellan full stråle, mistspraystråle 
eller massagesstråle, eller välja din favoritkombination 
av full stråle/mistspraystråle eller full stråle/massagest-
råle som ger dig ännu fler alternativ för en avkopplande 
dusch. 

4. Och om du planerar en uppdatering av hela duschen kan 
du välja ett av våra IKEA duschblandarset som innehål-
ler alla funktioner du behöver för en avkopplande och 
härlig duschupplevelse. Du kan komplettera den nya 
duschen med tvättställsblandare och handdukstillbehör 
från samma produktserie så får du en helt koordinerad 
stil i badrummet. BROGRUND och VOXNAN serierna 
innehåller ett komplett urval av duschset, blandare och 
badrumstillbehör som gör att ditt badrum känns helt och 
hållet som du. 

1. Här är några praktiska tips som hjälper dig att välja 
rätt produkt för en härlig duschupplevelse. Före kö-
pet bör du fundera på hur dina badrumsbehov ser ut. 
Behöver du uppdatera ett befintligt duschset? Då kan 
du välja antingen en duschstång med handdusch eller 
en tak-/handdusch med omkopplare. Alla IKEA dusch-
set är kompatibla med blandare från andra tillverkare. 
Duschsortimentet finns i tre olika serier: VALLAMOSSE, 
BROGRUND och VOXNAN. Välj den som passar din stil 
och ditt badrum bäst. 

2. Om du vill byta duschblandare kan du välja mellan en 
duschblandare och en badkars-/duschblandare beroende 
på dina behov i badrummet. Badkars-/duschblandarna 
fungerar bra ihop med både badkar och duschhörnor. 
VALLAMOSSE, BROGRUND och VOXNAN duschserier 
erbjuder ett brett urval av blandare som matchar dina 
behov perfekt. Alla våra blandare har integrerade hyl-
lor, 38°C säkerhetsknapp, och kanske allra viktigast, 
ett skållningsskydd. Tack vare funktionen som gör våra 
blandare svala att röra vid så kan även de minsta i  
familjen känna på dem när de duschar utan att riskera 
att bränna sig. 

SÅ HÄR VÄLJER DU
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BROGRUND handdusch, 1-strålfunktion. 
Handdusch Ø90 mm.
Förkromad 003.425.41 89:-

BROGRUND handdusch, 3-strålfunktioner. 
Handdusch Ø90 mm.
Förkromad 403.425.44 99:-

BROGRUND handdusch, 5-strålfunktioner. 
Handdusch Ø100 mm.
Förkromad 603.425.43 139:-

BROGRUND duschhylla, 24×11×4 cm. 

Förkromad plast 903.285.26 99:-

VOXNAN takduschset med termostatblandare. 
Duschhuvud Ø200 mm, handdusch Ø90 mm, CC-mått 
150 mm.
Förkromad 403.933.50 1.895:-

VOXNAN Tak-/handduschset med omkopplare. 
Duschhuvud diameter 200 mm, handdusch Ø90 mm.
Förkromad 503.425.91 995:-

VOXNAN stång med handdusch. Handdusch 
Ø90 mm, slanglängd 1500 mm, stånghöjd 680 mm.
Förkromad 703.426.13 499:-

VOXNAN termostatblandare för bad/dusch.  
CC-mått 150 mm. B290×D230 mm.
Förkromad  203.933.51 1.100:-

VOXNAN termostatblandare för dusch.  
CC-mått 150 mm. B290×D130 mm.
Förkromad 003.933.52 900:-

VOXNAN handdusch med 1-strålfunktion. 
Handdusch Ø90 mm.
Förkromad 303.425.87 89:-

VALLAMOSSE stång med handdusch. Handdusch  
Ø80 mm, slanglängd 1500 mm, stånghöjd 620 mm.

Förkromad 103.496.60 199:-

VALLAMOSSE termostatblandare för dusch.  
CC-mått 150/160 mm. B265×D100 mm.

Förkromad 603.933.54 600:-

VALLAMOSSE handdusch med 1 funktion. 
Handdusch Ø80 mm.

Förkromad  203.496.50 59:-

BROGRUND tak-/handduschset med 
termostatblandare. Takdusch Ø200 mm, handdusch 
Ø90 mm, CC-mått 150 mm.
Förkromad 103.933.42 1.895:-

BROGRUND tak-/handduschset med omkopplare. 
Takdusch Ø200 mm, handdusch Ø90 mm.
Förkromad 903.425.46 995:- 

BROGRUND stång med handdusch. Handdusch 
Ø90 mm, slanglängd 1500 mm, stånghöjd 650 mm.
Förkromad 103.425.45 499:-

BROGRUND termostatblandare för dusch/bad.  
CC-mått 150 mm. B300×D200 mm.

Förkromad 903.933.43 1.100:-

BROGRUND termostatblandare för dusch.  
CC-mått 150 mm. B300×D110 mm

Förkromad 703.933.44 900:-

Alla duschblandare har 10 års garanti och alla duschstänger, tak-/handduschar och slangar har 3 års garanti.
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VOXNAN handdusch, 3-strålfunktioner. 
Handdusch Ø90 mm.
Förkromad 203.425.83 99:-

VOXNAN handdusch, 5-strålfunktioner. 
Handdusch Ø105 mm.
Förkromad 203.425.78 139:-

VOXNAN duschhylla, 25×13×6 cm. Passar på dusch-
stänger med en diameter på 19-25 mm, förutsatt att 
avståndet till väggen är minst 58 mm.
Förkromad 703.285.89 99:-

Alla duschblandare har 10 års garanti och alla duschstänger, tak-/handduschar och slangar har 3 års garanti.

KOLSJÖN duschslang, 1500 mm.

Förkromad 603.425.95 99:-

LILLREVET handdusch, 1-strålfunktion. 
Handdusch Ø80 mm.

Vit 303.426.29 25:-

LILLREVET duschslang, längd 150 cm.
Vit 703.905.62 49:-

Leveransservice Monteringsservice Installationsservice

Oavsett om du handlar online eller 
i ditt IKEA varuhus kan du köpa till 
hemleverans. 

Vill du helst slippa montera dina 
möbler själv? Då kan vi hjälpa dig.

Vi föreslår utvalda, lokala och fristå-
ende hantverkare du kan vända dig 
till för att få hjälp med installation 
av kök och bad.

Vi erbjuder en rad olika typer av service – från hemleverans till montering. Ju mer du väljer att göra själv, desto billigare blir 
det förstås. Och ju mer vi hjälper dig med, desto mindre hårt arbete blir det för dig!

SERVICETJÄNSTER

VOXNAN hög tvättställsblandare. Bottenventil 
medföljer. H30 cm. 
Förkromad mässing 603.430.57 895:-

VOXNAN tvättställsblandare. Bottenventil med-
följer. H18 cm.
Förkromad mässing 303.430.87 795:-

VOXNAN handduksstång. L63 cm, D13 cm.

Förkromad 603.285.99 119:-

VOXNAN knopp. 2pack. Ø5 cm.

Förkromad 203.285.82 49:-

BLANDARE OCH TILLBEHÖR
BROGRUND hög tvättställsblandare. Bottenventil 
medföljer. H28 cm.
Förkromad mässing 103.430.93 695:-

BROGRUND tvättställsblandare. Bottenventil med-
följer. H17 cm.
Förkromad mässing 603.430.81 595:-

BROGRUND handduksstång. L67, D13 cm.

Rostfritt stål 303.285.34 89:-

BROGRUND krok. H7 cm. 2pack

Rostfritt stål 603.285.42 39:-
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