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westerbergs 
dusch

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

westerbergs 
rengöringsprodukter

• Clean Cream (rengör badkarets yta) 20001205 150:-

• Clean System (rengör systemets rör och slangar) 20001207 460:-

• Clean Shine (polering av badkar) 20001209 150:-

• Clean Cure (desinfektionstabletter till badkar) 20001211 180:-

• Clean Kit (en flaska Clean Cream, Shine, Cure, System) 20001898  900:-

• Clean & Shine (rengöring för gjutmarmor, 110 ml) 20070800  205:-

• Reparationskit (för akrylbadkar) 80000703  420:-

• Clear Clean System (förseglar du glasytan med 

 i din dusch för lättare rengöring)  20055000 635:-

tysta bubbelbadkar
en nyhet på westerbergs sedan 1981
På Westerbergs hittar du några av världens bästa bubbelbadkar. Tysta, kraftfulla, och 
väldesignade. Efter snart 30 år i branschen är vi helt enkelt experter på bubbelbad. Och du ska 
veta att vi anstränger oss för att hitta bästa möjliga badupplevelse - vi provar hundratals funktioner 
och olika passformer för att kunna välja ut de badrumsprodukter som ger bästa känslan. Vi 
fortsätter kontinuerligt med vårt långsiktiga arbete med att vidareutveckla våra massagesystem, 
vår design och komponenter. För att ge dig en ännu tystare badupplevelse.

135
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vi ger dig originalet
silent system 

• marknadens mest tysta massagebadkar

• bästa möjliga, mest effektiva massage

• ständig utveckling och förbättring

• ännu tystare och mer kraftfull kompressor
 i vibrationsfri upphängning

• mer miljövänligt massagesystem

vi ger dig
svensk kvalitet

• designat, tillverkat och utvecklat i Sverige

• egen modern fabrik i Skene, störst i Norden

• egenutvecklade system och komponenter

• egen modern, unik design
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vi har egen design
För oss på Westerbergs är det viktigt att ta fram de bästa 
bubbelbaden anpassade efter svenska önskemål och för-
hållanden. Westerbergs bubbelbad är därför designade av 
egna formgivare som kombinerar senaste tekniken med 
ergonomi och svenska krav samt utsökt form. Utformningen 
ska anpassas efter kroppens ergonomi och ge den bästa 
möjliga avkoppling och en upplevelse fri från stress. Våra 
system är utvecklade för att ge flexibilitet, ett högre tryck och 
ett tystare ljud –  allt för att få en så bra massageupplevelse 
som möjligt.

vi gör det enkelt 
För att trivas i ditt badrum ska du känna att det stämmer med 
din stil och ditt sätt att vara. Därför har vi utvecklat ett brett 
och flexibelt sortiment. Men vi på Westerbergs gör också allt 
vi kan för att förenkla för dig så att du lätt ska hitta just din stil. 
Vi har delat upp våra bubbelbad i olika familjer. Varje familj har 
en egen design och ett eget formspråk. Läs igenom vår 
katalog och se vilka former som tilltalar dig och som passar 
just ditt badrum. Därefter väljer du mellan våra två färdiga 
massage system i paket där vi valt ut de massagefunktioner 
som vi tycker ett bubbelbadkar ska ha. Du kan även skräddarsy 
ditt badkar för att få massage som passar just dig. Vi har 
snabba leveranser 2–4 veckor. Du kan dessutom enkelt få ditt 
bubbel badkar kört direkt hem till dig för endast 695:-.
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vi ger dig trygghet
Det är en stor och viktig investering att skaffa ett nytt badrum. 
Då kan det kännas tryggt för dig att veta att Westerbergs alltid 
får höga betyg i både externa och interna kvalitetsmätningar. 
Alla våra bubbelbadkar är tillverkade, utvecklade och testade i 
Sverige. Vi ut sätter våra produkter för många tester innan vi 
sätter vår stämpel på och skickar de vidare till dig. Dessutom 
har vi egna servicemontörer och ett kundservicecenter i 
Sverige, så du kan känna dig trygg i ditt val. Vi har ett avtal och 
samarbete med Säker Vatteninstallation. Ett regelverk som vi 
följer och är framtaget av branschens aktörer för att minska bl a 
risken för vattenskador.

vi är
experter på massage
Värme har en förmåga att lugna kroppen, då de inre organens 
aktivitet varvas ned. Tar man ett varmt bad märker man att 
stela muskler och stress snabbt lindras. Vattnet gör att man 
känner sig viktlös och ger därmed en paus från tyngdkraftens 
ständiga drag. Ett bubbelbad, med vatten i rörelse, stimulerar 
även hudens receptorer, vilket löser upp spänningar i muskler 
och förstärker blodcirkulationen. Vattnet knådar kroppen, vilket 
ger en massageliknande känsla. Tack vare olika kombinationer av 
tryck, impulser, mjukt vaggande eller masserande strålar – ger 
bubbelbad dig ett effektivt välbefinnande. 
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Samtliga priser i denna katalog är cirkapriser inkl. 25% moms. Lokala avvikelser i prisbilden kan förekomma. Rätt till ändringar 
förbehålles utan aviseringar. Av trycktekniska skäl kan färgerna i katalogen avvika något från verkligheten. Vi reserverar oss mot att 
placeringar av jetmunstycken och blandare kan avvika mot bild. Då vi är under ständig utveckling reserverar vi oss för eventuella 
förändringar i sortimentet. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Kontrollera alltid din installation med behörig el- och 
vvs-installatör. Westerbergs har funnits sedan 1981.  www.westerbergs.com

westerbergs i formgivarens huvud

För arkitekten och formgivaren Johan 
Oscarson har design alltid handlat 
om mycket mer än bara formgivning. 
Allt sitter istället i själva upplevelsen.  
Å ena sidan känslan av samspelet 
mellan funktion och konstruktion, 
teknik och ergonomi, å andra sidan 
den avskalade formen och de rena 
linjerna. Inget onödigt – bara allting 
uttänkt in i minsta detalj. Smart 
design helt enkelt.
 
Känslan av helhet
Skönheten sitter i betraktarens öga 
brukar det heta, och här har själva 

badupplevelsen fått stå i fokus under 
hela produktutvecklingen. Ambitionen 
var att känslan i de nya designkaren 
skulle vara gedigen och solid. Jämför 
med bilindustrin, där biltillverkarna 
alltid varit duktiga på det taktila 
värdet – hur det känns när du stänger 
dörren eller trycker på en knapp. 
Resultatet blev Motion, med den 
modernaste tekniken och den 
senaste designen.

Johan Oscarson 
Arkitekt MSA SAR
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Idé och layout: Kollo AB. Fotografer: Miljö- och inspiratonsbilder: Daniel Hertzell – Carbon. Clive Tompsett. Produktbilder: Magnus Palmér.  
Papper: Satimat. Omslag: 300 gr, inlaga 100 gr. Tryckeri: Print One
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Du består till 65% av vatten. Se till att omge dig med rätt sort. Ett bubbelbad från Westerbergs kombinerar tusentals 
små lätta luft- och vattenbubblor med sköna och välgörande massagestrålar. Som balsam för själen. 

bubbla
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På Westerbergs kan du få bubbelbadet precis som du vill ha det. 
Litet eller lagom lyxigt! Något att visa upp för grannen! Något att bara må bra i ! 

Något för hela familjen! Vi har plats för många önskemål.
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westerbergs motion
tycker du om smart design och svensk kvalitet, kommer du 
att älska våra designkar 

Det är helheten som gör det. Arkitekten och formgivaren 
Johan Oscarson står bakom designen av vår bubbelkars   serie 
Motion; där alla delar är designade och utvecklade  
i Sverige. Våra nya, tystare och mer miljövänliga badkar  
är något vi är mycket stolta över. 

Ambitionen och formgivarens uppgift var att skala bort allt  
onödigt. Att hitta ett badkar som du ska kunna leva med i många  
år framöver. Tidlös design som passar in i alla moderna hem.

Därför har det lagts extra kraft och omsorg på tillbehör och  
fronter. Karet har fått en självklar och naturlig form, men ändå 
lyckats bevara en helt unik karaktär. Varje detalj har finslipats  
och vänts och vridits på innan allt kändes färdigt.

För att du enkelt ska kunna välja massagefunktioner har vi valt ut 
de funktioner som vi tycker att ett bubbelbadkar ska ha, och satt 
ihop det till två utvalda paket Base och Deluxe. I Base och Deluxe 
ingår alltid front, gavel och blandare. Läs mer på sid 26–27.

 Ny designserie bubbelbad designade av Johan Oscarson. 

I den skandinaviska formtraditionen. Raka linjer, stilrena former  

och ett fantastiskt baddjup. Svensk kvalitet rakt igenom.

Med Westerbergs Silent System får du ett jämnare vattenflöde och ett 

högre tryck, vilket bidrar till en tystare badupplevelse.

Round 3-hålsblandare i krom med separat omkopplare

för dusch.

Design: 
Johan Oscarson
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motion 
160 l

tystare

Ett modernt designat lättplacerat offset-
badkar. Komplettera med front i mörk ek, 
vit högblank eller svart högblank. Vill du 
skräddarsy ditt kar se sid 120–121.   

1580×1000, höjd: 655 mm. Baddjup: 430 mm 300 l. 

bra att veta: finns även i högerutförande, se sid 120.

pris fr. 22.995:– (när du vill skräddarsy) 
pris  28.995:– (systempaket base)
pris 35.995:– (systempaket deluxe)

motion 160 l

fr. 22.995:–
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motion 
140 c

Svenskdesignat hörnbadkar där du kan välja 
front i vit, vit högblank, svart högblank eller 
mörk ek. Våra två massagesystem i paket 
garanterar dig bästa upplevelsen. 
1400×1400, höjd 645 mm. Baddjup: 420 mm. 360 l. 

bra att veta:
passar bra ihop med Motion möbelserie.

pris fr. 22.995:– (när du vill skräddarsy)
pris 28.995:– (systempaket base)
pris 35.995:– (systempaket deluxe)

välj
frontfärg
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motion 
160 sq
180 sq

komplettera med
bottensystem
& booster

Våra två massagesystem i paket garanterar 
dig bästa upplevelsen. Önskar du mer, har 
vi en rad tillval att komplettera med.
1600×700, höjd: 645 mm. Baddjup: 420 mm 230 l. 

pris fr. 20.995:– (när du vill skräddarsy)
pris 27.995:– (systempaket base)
pris 34.995:– (systempaket deluxe)

1800×800, höjd: 650 mm. Baddjup: 425 mm 250 l.

pris fr. 24.995:– (när du vill skräddarsy)
pris 33.995:– (systempaket base)
pris 40.995:– (systempaket deluxe)

motion 160 sq

fr. 20.995:–
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westerbergs norden
tycker du om att bubbelbada kommer du 
att älska vår unika ergonomiska form

Nu har vi premiär för ytterligare två bubbelbadkar i vår 
familj Norden. Norden är designat av Venkat Tirunagaru – 
en av världens främsta badrumsdesigners.

Nordens rektangulära form på botten av karet är unik. Den är 
utformad för att ge optimal komfort och för att passa kroppens 
anatomi. Utformningen tillsammans med våra massagesystem 
ger dig bästa möjliga avkoppling.

För att du enkelt ska kunna välja massagefunktioner har vi valt ut 
de funktioner som vi tycker att ett bubbelbadkar ska ha, och satt 
ihop det till två utvalda paket Base och Deluxe. I Base och Deluxe 
ingår alltid front, gavel och blandare. Läs mer på sid 26–27.

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

Med Westerbergs Silent System får du ett jämnare vattenflöde och ett 

högre tryck, vilket bidrar till en tystare badupplevelse.

Round 3-hålsblandare i krom med separat omkopplare

för dusch.

Design: 
Venkat Tirunagaru
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norden
160 sq

Kakla in eller med designad front och 
gavel. Läs mer om våra massagesystem på 
sid 26–27.  

1570x700 mm, höjd: 635 mm. Baddjup: 410 mm. 250 l. 

pris fr. 22.995:– (när du vill skräddarsy) 
pris 26.995:– (systempaket base)  
pris 33.995:– (systempaket deluxe)

norden 160 sq

fr. 22.995:–

nyhet
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norden 
160 l

Svensktillverkat hörnbadkar. Finns anpassat 
för höger och vänster placering. Finns med 
två paketlösningar där vi valt ut de bästa 
massagefunktionerna. Men du kan även 
skräddarsy ditt badkar. Läs mer på sid 124.
1570x1000, höjd 635 mm. Baddjup: 410 mm. 398 l. 

pris fr. 22.995:– (när du vill skräddarsy)
pris 27.995:– (systempaket base)
pris 34.995:– (systempaket deluxe)

norden 160 l

fr. 22.995:–

nyhet



19

norden
140 c

nyhet
svart front

Unik badkarsdesign både utvändigt och 
invändigt. Välj mellan våra två utvalda
massagesystem i paket Base och Deluxe. 
Eller välj att skräddarsy efter dina behov.
Se sid 124.  

1400x1400 mm, höjd: 645 mm. Baddjup: 420 mm. 310 l. 

bra att veta: samma form som Norden möbel och porslin.

pris fr. 22.995:– (när du vill skräddarsy) 
pris 27.995:– (systempaket base)  
pris 34.995:– (systempaket deluxe)

norden 140 c

fr. 22.995:–
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westerbergs wave
tycker du om att bubbelbada, kommer du  
att älska Wave

Wave är bubbelbadkaren som du kan placera i stort sett 
överallt, och de tillhör våra mest omtyckta modeller. Välj 
mellan små lättplacerade modeller för det lilla badrummet, 
eller en större modell med plats för två personer. 

För att du enkelt ska kunna välja massagefunktioner har vi valt ut 
de funktioner som vi tycker att ett bubbelbadkar ska ha, och satt 
ihop det till två utvalda paket Base och Deluxe. I Base och Deluxe 
ingår alltid front, gavel och blandare. Så börja med att hitta en 
modell som passar dig, därefter väljer du enkelt massagesystem. 
Läs mer om våra massagesystem på sid 26–27.

Vill du skräddarsy ditt eget badkar kan du välja mellan en  
rad olika system och tillval till alla modeller.

Ergonomiskt utformad kudde för bästa liggkomfort.  

Sätts enkelt fast med sugproppar och passar alla våra kar.  

Ingår i våra paket Base och Deluxe.

Powerjets är numera standard på alla våra kar, de är riktbara och kan 

stängas av individuellt. Vår rygg- och fotmassage är roterande som 

standard för extra välbefinnande.

Med Westerbergs Silent System får du ett jämnare vattenflöde och ett 

högre tryck, vilket bidrar till en tystare badupplevelse.



21

wave 
160 l

En unik form som passar extra bra till det 
lite mindre badrummet. Våra två system för 
bubbelbad garanterar dig bästa upplevel-
sen. Önskar du mer, har vi en rad tillval att 
komplettera med. 

1555×880 mm, höjd: 640 mm. Baddjup: 415 mm. 220 l.

bra att veta: finns som som höger och vänster modell.

pris fr. 19.995:– (när du vill skräddarsy)  
pris 26.995:– (systempaket base) 
pris 33.995:– (systempaket deluxe)   tar liten

plats

wave 160 l

fr. 19.995:–
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wave 
170 l

wave 
180 e

Ett mjukt rundat offsetkar med 
plats för två bredvid varandra. 
Finns anpassat för höger och 
vänster placering. 

1725×1255 mm, höjd: 650 mm. 
Baddjup: 425 mm. 485 l.

bra att veta:
välj till dubbel roterande ryggmassage 
när du skräddarsyr ditt kar.

pris fr. 24.995:– (när du vill skräddarsy)
pris 33.995:– (systempaket base
pris 38.995:– (systempaket deluxe)

Ett bubbelbadkar att kunna 
sträcka ut sig i. Mjuk rundad 
form på fronten. 

1790×900 mm, höjd: 625 mm. 
Baddjup: 400 mm. 330 l.

bra att veta:
vi har kraftfulla powerjets i alla våra bub-
belbad för att garantera dig den bästa 
massagen.

pris fr. 24.995:– (när du vill skräddarsy)
pris 31.995:– (systempaket base)
pris 39.995:– (systempaket deluxe)

plats för
2 personer
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wave 
140 c

Ett av våra mest populära bubbelbad. Finns 
med två paketlösningar där vi valt ut de bästa 
massagefunktionerna. Men du kan även skräd-
darsy ditt badkar. Läs mer på sid 122–123.

1370×1370 mm, höjd: 650 mm. Baddjup: 425 mm. 330 l.

bra att veta:
front, gavel och blandare ingår i paketen Base och Deluxe.

pris fr. 19.995:– (när du vill skräddarsy) 
pris 26.995:– (systempaket base)
pris 33.995:– (systempaket deluxe)  

komplettera med
bottensystem
& booster

wave 140 c

fr. 19.995:–
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wave 
160 sq

wave 
180 sq

Ett rektangulärt bubbelbadkar 
som passar exakt på samma 
plats om du byter ut ditt stan-
dard badkar.

1580×695 mm, höjd: 640 mm. 
Baddjup: 415 mm. 225 l.

bra att veta:
vid renovering kan innermåtten i ditt
badrum ändras.

pris fr. 17.995:– (när du vill skräddarsy)
pris 23.995:– (systempaket base)
pris 31.995:– (systempaket deluxe)

Ett lite större rektangulärt 
bubbelbadkar. Välj mellan våra 
två massagesystem i paket eller 
gör tillval efter just ditt behov.

1795×795 mm, höjd: 595 mm. 
Baddjup: 370 mm. 290 l.

bra att veta:
vår rygg och fotmassage är numera alltid 
roterande för bästa effekt.

pris fr. 24.995:– (när du vill skräddarsy)
pris 29.995:– (systempaket base)
pris 37.995:– (systempaket deluxe)

tar liten
plats

wave 160 sq

fr.17.995:–
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wave 
150 c

wave 150 c

fr. 21.995:–

Ett hörnbadkar med generösa mått och 
med plats för två. Välj mellan våra två 
massagesystem eller att skräddarsy.

1535×1535 mm, höjd: 660 mm. 
Baddjup: 435 mm. 435 l.

bra att veta: välj till bottensystem med booster för extra 
kraftig massage.

pris fr. 21.995:– (när du vill skräddarsy)
pris 27.995:– (systempaket base)
pris 34.995:– (systempaket deluxe)

generöst
baddjup
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westerbergs lätt att välja
så här enkelt väljer du ditt bubbelbadkar
med massagesystem i paket
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1 välj modell på ditt kar

westerbergs
motion
Välj mellan 5 olika former
och storlekar. Fronter i 
3 färger.

westerbergs
norden
Välj mellan 4 olika 
former och storlekar.

westerbergs
wave

Välj mellan 9 olika former
och storlekar.

Base: 28.995:- Deluxe: 35.995:- Base: 28.995:- Deluxe: 35.995:- 160 sq: Base: 27.995:- Deluxe: 34.995:-
180 sq: Base: 33.995:- Deluxe: 40.995:-

Base: 27.995:- Deluxe: 34.995:-

Base: 26.995:- Deluxe: 33.995:- Base: 27.995:- Deluxe: 34.995:- Base: 26.995:- Deluxe: 33.995:-

Base: 23.995:- Deluxe: 31.995:- Base: 33.995:- Deluxe: 38.995:- Base: 29.995:- Deluxe: 37.995:-Base: 31.995:- Deluxe: 39.995:-
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Base: 26.995:- Deluxe: 33.995:-
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base

•
•
•
•
•
•
–

–

–

–̊

˚
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˚
˚

deluxe

•
•
•
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•
•
•
•

–̊

–

–

˚
˚
˚
–̊

˚
˚

• = ingår     ˚ = tillval     (–) = ej tillgängligt

8 powerjets, (Wave 160 sq 6 st)

Ryggmassage, roterande

Kudde, Soft

Blandare

Front och gavel i vit akryl

Pneumatisk styrning 

1,5 kw underhållsvärmare 

Fotmassage, roterande 

Ljusterapi 

Tillval

Turbo 5.595:-

Booster 2.395:-

Fotmassage, roterande 3.395:-

Ljusterapi 3.395:-

Belysning 2.895:-

Bottensystem 7.795:-

Bottensystem + Booster 8.795:-

Vattenrening 3.495:-

Underhållsvärmare 1,5 kW 3.995:-

Underhållsvärmare 3,0 kW 4.595:-

Dubbel ryggmassage, roterande 7.995:-
(Motion 140 c)

systeminnehåll motion, norden, wave
MASSAgESySTEM I PAKET

inkl front, gavel och blandare

FOTMASSAgE, ROTERANDE 
Med roterande dysor får du massage över en större 
del av foten.

BOTTENSySTEM + BOOSTER, PAKET
Varma bubblor från botten som förhöjer massageef-
fekten förstärkt med booster där luft pressas in i 
massagesystemet och ger extra oslagbar mas-
sageeffekt. 

BOTTENSySTEM
Varma bubblor från botten som förhöjer
massageeffekten. 

BOOSTER
Med hjälp av kompressorn i ditt bottensystem 
pressas luft in i systemet och ger extra kraftfull 
massageeffekt.

TURBO
Extra intensiv massage med en kompressor som 
pressar in luft i massagesystemet. 

1,5 kW UNDERHÅLLSVÄRMARE
Hjäper till att hålla temperaturen i vattnet. 

3,0 kW UNDERHÅLLSVÄRMARE
Hjäper till att hålla temperaturen i de större  badkaren.

BELySNINg
Belysning som skapar stämningsfullt under-
vattensljus.

LJUSTERAPI
Med fast eller växlande sken skapas ett färgat 
ljus över hela karet, och stimulerar dina sinnen för 
rekreation.

VATTENRENINg
Antibakteriell rengöring av vattnet med hjälp av uvljus, 
helt utan kemikalier.

DUBBEL RyggMASSAgE, ROTERANDE
2x6 roterande dysor för avslappnande massage över 
en stor del av ryggen. Passar Motion 140 c.

3  välj tillval2 välj system

när du vill skräddarsy ditt kar
Du kan också skräddarsy ditt kar, välja fronter och blandare.
Komplett info, artikelnummer och pris se sid 120–124.

  Välj mellan våra två utvalda massagesystem i paket, Base 
 och Deluxe, där vi valt ut de funktioner vi tycker ett bubbel-
 badkar ska ha.

 För att tillgodose just dina behov kan du addera
 extra funktioner utöver ditt system.
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westerbergs deep
tycker du om att bubbelbada, kommer du  
att älska vår deep familj

Westerbergs Deep är våra populäraste fristående badkar. 
Senaste tillskottet i familjen är Deep Round i svart-vitt 
utförande. Modellen Deep Flow är designad av Måns 
Broman och har en helt unik form. En form som vunnit Elle 
Interiörs pris för 2008. Hela familjen Deep kan fås med tre 
olika massagesystem för en skön masserande 
badupplevelse.

System Sparkle med belysning och bottensystem som ger en 
pärlande känsla med miljontals små bubblor från botten.

System Bounce med 8 minijets, ryggmassage samt belysning 
som ger dig massage över hela kroppen. 

System Energy med 8 minijets, ryggmassage, bottensystem 
samt belysning. En total massageupplevelse över hela kroppen 
för en avslappande energigivande badstund.

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

Välj mellan kraftfull massage eller pärlande bubblor.

Med Westerbergs Silent System får du ett jämnare vattenflöde och ett 

högre tryck, vilket bidrar till en tystare badupplevelse.



Design:
Måns Broman
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deep 
r 1800

Ett ovalt bubbelbadkar som ställs fristående 
eller mot vägg. Finns i svart/vitt utförande och 
helt i vitt.

1765x790 mm, höjd 570 mm. 290 l. 

bra att veta: slitstark akryl, håller värmen bra.

pris 14.995:– vit, 16.995:– svart/vitt (utan system) 
pris 28.495:– vit, 31.995:– svart/vitt (system sparkle)
pris 29.495:– vit, 32.995:– svart/vitt (system bounce)
pris 34.995:– vit, 38.495:– svart/vitt (system energy)

deep r 1800
svart/vitt

fr. 16.995:–

fristående
bubbel
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deep
flow

Design: 
Måns Broman

Ett bubbelbad utöver det vanliga. Stilfullt de-
signat fristående bubbelbad i mjuka former. 
Designat av Måns Broman.

1790x795, höjd 670 mm. 315 l.

bra att veta: går att få som badkar eller bubbelbadkar

pris 15.995:–  (utan system) 
pris 29.495:–  (system sparkle)
pris 30.495:–  (system bounce)
pris 35.995:–  (system energy)



energy

•
•
•
•

sparkle

•
•
–

–

bounce

•
–

•
•
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deep 
sq 1800

1
utan 

system

2
system
sparkle

3
system
bounce

4
system
energy

Läs mer om massagen och funktionen på sid 28–29, 125.

deep sq 1800

fr.14.995:–

Belysning

Bottensystem

8 minijets

Ryggmassage, roterande

systeminnehåll deep

• = ingår    (–) = ej tillgängligt

MASSAgESySTEM
för Deep fristående badkar

Ett rektangulärt bubbelbadkar som ställs 
fristående eller mot vägg. Finns med tre olika 
massagesystem så du lätt hittar den massage 
du önskar.

1775×800 mm, höjd 630 mm. 325 l.  

bra att veta: väggblandare se sid 55.

pris 14.995:–  (utan system) 
pris 28.495:–  (system sparkle)
pris 29.495:–  (system bounce)
pris 34.995:–  (system energy)

system
deep 
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Vilka är knepen som gör skillnaden mellan ett ordinärt bad-
rum och ett där alla vill stanna länge? Och hur gör du för att få 
ett badrum som både känns flexibelt och lätt att hålla fräscht? 
Oftast är det de små sakerna som gör det. Det kan vara en 
inredningsdetalj eller ett färgval på väggarna. Bäst blir det 
när den personliga stilen får bestämma. 

Färger med starka kontraster gör till exempel att ett mindre 
badrum upplevs större. En fondvägg gör att ett avlångt 
badrum känns kortare och mer trivsamt. Reglerbar belysning 
gör det möjligt att skapa olika stämningar och samtidigt få 
känslan av rymd och luft. Möjligheterna är i stort sett oändliga. 
Just därför blir den personliga stilen så viktig.  
Gå in på www.westerbergs.com där hittar du  
alla färger, kakel mm.

bygg om bygg snyggt
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westerbergs momentum & spring
tycker du om riktigt lyxig bubbel, kommer du  
att älska våra stora massagebadkar

Här har vi inte sparat på något, utan varje komponent är 
handplockad för att kunna erbjuda dig våra bästa bubbelbad 
tillsammans med ett maximalt anpassat system. Du väljer 
mellan tre olika modeller – unika i formerna och med 
samma unika system och prestanda. Bubbelbadkar när de 
är som allra bäst. 

Momentum är bubbelbadkaren med de generösa formerna och 
den klassiska känslan av lyx och välbehag. Passar till det lite 
större badrummet med generösa ytor. Perfekt för två personer 
eller för den som vill ha lite extra plats. 

Spring har vi utvecklat för att ge den ultimata massageeffekten. 
Det intensiva massagesystemet gör underverk för ömmande 
muskler och stela leder. Och det skräddarsydda terapisystemet 
har placerats för att ge maximal massage och öka 
blodcirkulationen i kroppen. Du ställer själv in styrkan i 
massagen efter behov och kan välja vilka massagefunktioner 
du vill ha. 

Elektronisk styrning på systemet, där allt styrs från  

en enhet – touchkontrollen.

Spring terapisystem som lindrar muskelvärk och mjukar upp stela leder.  

Perfekta bubbelbadet 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.
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momentum 
190 e

Momentum 190 E är ett badkar 
i oval form med gott om plats. 
Detta badkar är framtaget för  
dig som vill bygga in ditt badkar.

1890×1195 mm, höjd: 590 mm. 
Baddjup: 365 mm. 230 l.

pris 64.995:–

bra kar
att bygga in
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momentum 
190 sq duo

plats
för två personer

Ett rektangulärt, exklusivt bubbelbadkar i 
vår badkarsserie med generösa utrymmen. 
190 SQ duo är perfekt för två personer som 
vill bada samtidigt.  

1900×1195 mm, höjd: 645 mm. 
Baddjup: 420 mm. 485 l.

pris  32.295:– (systempaket base)
pris 40.895:– (systempaket deluxe)
pris fr. 64.995:– (system momentum)



•
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•
•
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Ett generöst och välutrustat system som är helt och hållet elektro-
niskt. Uppbyggt kring 8 riktbara powerjets, där du individuellt kan 
reglera och styra luftinblandningen och massageeffekten via den 
elektroniska touchdisplayen. 

momentum
systeminnehåll 

Vi har utrustat karet med ett bottensystem på hela  
10 munstycken som pressar upp luftbubblorna på ett 
behagligt och välgörande sätt. Samtidigt passar den  
på att stimulera blodcirkulationen, vilket alltid är bra  
för hälsan. Systemet är utrustat med digital timer och 
termometer. En behaglig och stämningsfull belysning 
fördelar ljussken över hela karet.  

Systemet har underhållsvärmare förinställd på 36° för 
att hjälpa till att behålla samma behagliga temperatur 
under hela bubbelbadet. Värmaren aktiveras och 
regleras via touchen. En nivåvakt hindrar karet från att 
starta om det inte är tillräckligt med vatten i. En 
säkerhetsventil stänger automatiskt av sugförmågan 
om något råkar täppa till i insuget. Dessutom är hela 
systemet självdränerande vilket innebär att vattnet i 
slangarna rinner ut efter varje badtillfälle. Köp till front 
och gavel till 190 SQ duo.

BOTTENSySTEM
Bubblor från botten som förhöjer massageeffekten.  

Innehåller också förvärmare.

POWERJETS
Munstycken som är individuellt avstängningsbara och riktbara,  

du styr själv över tryck och riktning på varje munstycke.

DUBBEL RyggMASSAgE, ROTERANDE
Sex stycken roterande dysor för avslappnande massage över  

en stor del av ryggen. 

VATTENRENINg
Antibakteriell rengöring av vattnet med hjälp av uvljus helt utan kemikalier.

BOOSTER
Med hjälp av bottensystemet pressas luft in i massagesystemet och ger  
en extra massageeffekt. 

1,5 kW UNDERHÅLLSVÄRMARE
Bibehåller badtemperaturen, så vattnet inte kyls ner.
Du väljer själv hur länge du vill bada.

BELySNINg
Belysning som skapar stämningsfullt undervattensljus.

ELEKTRONISK TOUCHKONTROLL
Digital termometer, digital vattennivåindikering, digital felindikering,  
digital varvantalsregler av bottensystem.

systemöversikt – momentum

Elektronisk touchkontroll

 digital termometer

 digital vattennivåindikering

 digital felindikering

 digital varvantalsreglering av bottensystem 

Timerfunktion

Pulsfunktion

8 powerjets

Belysning

1,5 kw underhållsvärmare

Bottensystem

Dubbel ryggmassage, roterande

Booster

Vattenrening

systeminnehåll momentum system momentum

system
momentum
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spring 
190 sq

kraftfull
massage

Ett bubbelbadkar som passar bra att kakla 
in men finns även med front och gavel. 
Massagesystemet är anpassat för bästa 
möjliga massage. 

1895×985 mm, höjd: 610 mm.
Baddjup: 385 mm. 330 l. 

bra att veta:
köp till front, gavel och blandare.

pris fr 54.995:–



spring 190 sq

•
•
•
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Elektronisk touchkontroll

 digital termometer

 digital vattennivåindikering

 digital felindikering

 digital varvantalsreglering av bottensystem 

Timerfunktion

Pulsfunktion

Ljusterapi

1,5 kW underhållsvärmare

Terapijets, upp till 41 st:

Bottensystem

Fotmassage, roterande 

Ryggmassage, roterande

Sidomassage

Vattenrening

systeminnehåll spring system spring

Westerbergs unika terapisystem består av upp till 41 minijets, fördelade
på rygg-, fot- och sidomassage, samt luftmassage från det kraftfulla 
bottensystemet. Ryggmassagen och fotmassage består av 6 respektive  
4 roterande minijets som mjukar upp både spända axlar och stela leder. 

spring
systeminnehåll 

15 bottenmunstycken utgör det kraftfulla  
bottensystemet. Tillsammans med den välgörande 
och effektiva ryggmassagen får du ett härligt badtill-
fälle. Systemet är helt självdränerande, dvs. vattnet i 
slangarna rinner automatiskt ut efter varje badtillfälle. 
En säkerhetsventil stänger automatiskt av pumpen/
sugförmågan om något råkar fastna i insuget.

På vardera sida av karet sitter 8 minijets som masse-
rar punktvis med steglöst reglerbar luftinblandning. 
En nivåvakt hindrar karet från att starta om det inte är 
tillräckligt med vatten i.

Köp till front och gavel samt sargblandare, se sid 127.

systemöversikt – spring
FOTMASSAgE, ROTERANDE

Med fyra roterande dysor får du massage över en större del av foten.

BOTTENSySTEM
Bubblor från botten som förhöjer massageeffekten.  

Innehåller också förvärmare.

RyggMASSAgE, ROTERANDE
Sex stycken roterande dysor för avslappnande massage över  

en stor del av ryggen. 

1,5 kW UNDERHÅLLSVÄRMARE
Bibehåller badtemperaturen, så vattnet inte kyls ner.
Du väljer själv hur länge du vill bada. 

LJUSTERAPI
Med fast eller växlande sken skapas ett färgat ljus över hela karet. 

ELEKTRONISK TOUCHKONTROLL
Digital termometer, digital vattennivåindikering, digital felindikering,  
digital varvantalsregler av bottensystem.

system
spring
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Låt barnen vara med och bestämma hur badrummet ska 
fungera – då händer det oftast oväntade och överraskande 
bra saker. Genom att kombinera olika färger och material 
med lekfulla och lite barnsliga detaljer skapar du ett funk- 
tionellt badrum som alla tycker om att vara i. 

Barnsliga och lekfulla inslag gör badrumsupplevelsen ännu 
trivsammare. Använd gärna nedre delen av badrummet när 
du gör om. Det ger nya sätt att trivas på. Det är ofta de små 
detaljerna som skapar harmoni och gör att badrummet känns 
bra att vara i varje dag. Gå in på www.westerbergs.com för 
att hitta alla färger, kakel m.m.

barnens badpalats





bada
Tillhör du dem som betraktar badandet som en högtidsstund? Där du kan vara dig själv för en stund? Våra badkar ger dig en rad 

möjligheter – alla tidlösa modeller med fristående badkar av högsta klass. Allt för att ge dig den bästa badupplevelsen.
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Change Image
Spring or black Deep
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Ett badkar förenar praktik med sinnlighet. 
Morgonens första och kvällens sista stopp får gärna bjuda på lugn och ro. 

Ett fristående badkar ger badrummet en helt annan karaktär. Prova själv.



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

Hos oss hittar du både klassiska kar, med sin typiskt 
romantiska stil, och våra mer moderna badkar som visar  
upp det allra senaste inom badkarsdesign och ergonomi. 
Westerbergs Ocean är vårt senaste tillskott, ett gjutmarmor-
kar i helt unik form. De klassiska karen är traditionsenligt 
tillverkade i gjutmarmor av bästa kvalitet, medan de nya har 
mer moderna former och uttryck.

Bägge håller vattnet varmt längre, och du får en ännu skönare 
badstund. Den snygga och slitstarka ytfinishen gör att materialet 
behåller glansen år efter år.

Deep flow är ett badkar designat av Måns Broman som fått Elle 
Interiörs pris för årets design 2008. Formen är mjuk och lätt 
elliptisk. Familjen Deep går att få både som badkar och bubbelbad.

46

Badkar utan bubbel i designad form.  

Modeller att ställa mot väggen eller fristående.

Våra kar i klassisk stil är gjorda i solid

gjutmarmor av högsta kvalitet för den äkta känslan. Finns i vitt 

eller svart/vitt. Välj mellan tre olika färger på tassar.

Alla våra modeller finns i vitt. Deep R 1600 och 1800 finns även 

i svart/vitt.



deep 
r 1600
r 1800
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deep r 1600

13.995:–

Ett modernt stilfullt badkar i mjuka former. 
Underbar harmoni av form och funktion. 
Av lättskött slitstark akryl. Svart/vitt, se sid 
44-45.

1565×740×580 mm. 225 l.  

pris 13.995:– vit, 15.995:– svart/vitt 

1765x790×570 mm. 290 l.  

pris 14.995:– vit, 16.995:– svart/vitt
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deep 
sq 1800

Ett modernt badkar i slitstark akryl som 
både håller vämen bra och är lättskött. 
Går att placera fristående eller mot vägg. 

1775×800×630 mm. 325 l.  
Art. nr. 20051030.

bra att veta:
finns att få som bubbelbad

pris 14.995:–

finns även som
bubbelbad



Design: 
Måns Broman
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deep 
flow

Ett stilfullt fristående badkar i mjuka former. 
Unik mönsterskyddad form. Designat av 
Måns Broman.

1790x795x670 mm. 315 l.  
Art. nr. 20080069.

bra att veta:
finns som bubbelbad med tre olika massagesystem, se 
sid 30.

pris 15.995:–
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purl 
sq 1600/1800

purl 
r 1700

Ett snyggt rektangulärt badkar 
med generöst baddjup.
Välj mellan låga ben i borstad 
krom eller höga ben i mörk ek.

1600×700×715 mm. 300 l.  
Art. nr. 20051070, låga ben i borstad krom. 
Art. nr. 20051100, låga ben i krom.  
Art. nr. 20051080, höga ben i mörk ek. 

1800×785×615 mm. 315 l.  
Art. nr. 20051050, låga ben i borstad krom.
Art. nr. 20051090, låga ben i krom.   
Art. nr. 20051060, höga ben i mörk ek.

bra att veta:
tillverkat i material som håller värmen  
bra och är lättskött, läs mer på sid 128.

pris 14.995:– låga ben i borstad krom. 
pris 14.995:– låga ben i krom. 
pris 15.995:– höga ben i mörk ek.

Ett badkar med lite mjukare 
former. Med två varianter av ben 
i mörk ek.

1690×785, maxhöjd 630 mm. 250 l.  
Art. nr. 20051110, låga ben i mörk ek.  
Art. nr. 20051120, höga ben i mörk ek.

bra att veta:
tillverkat i material som håller värmen bra 
och är lättskött, läs mer på sid 128.

pris 14.995:– låga ben  i mörk ek. 
pris 15.995:– höga ben  i mörk ek. 

purl r 1700

fr.14.995:–
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ocean
1800

Ett rymligt badkar i gedigen gjutmarmor med 
helt unik design. Den trendiga formen förstärks 
av den halvmatta ytfinishen. För dig som vill 
unna dig det lilla extra.

1820×920x520 mm. 350 l.  
Art. nr. 20080480.

bra att veta:
solid gjutmarmor som håller värmen.

pris 31.995:–

nyhet
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madeleine Ett elegant badkar i solid gjutmarmor för 
dig som vill bada kungligt. Finns både i 
klassiskt vitt och i svartvitt utförande.

1745×800 mm. 215 l.  
Art. nr. 20000714, svart/vit med tassar i vitt.  
Art. nr. 20000712, vitt med tassar i mässing.

bra att veta:
se passande blandare på sid 55.

pris fr. 14.495:– vitt 
pris fr. 16.495:– svart/vit

gjutmarmor
håller värmen
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victoria 

elisabeth 

Ett badkar i klassisk stil som passar  
dig med ett mindre badrum. Finns i två 
storlekar, två färger och tre olika fötter. 

167:
1670 x 750 x 720 mm. 230 l.  
Art. nr. 20000698, vitt kar med kromfot.

157:
1570 x 760 x 730 mm. 215 l.
Art. nr. 20000692, vitt kar med kromfot.

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

pris fr. 13.995:– 

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

1750×800×600 mm. 230 l.  
Art. nr. 20000706, vitt kar med mässingsfot.  

pris 14.495:–

Karen levereras med justerbara  
lejontassar som finns i färgerna 
mässing, krom och vitt.  
Läs mer på sid 128.

lejontassar

solid
gjutmarmor
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westerbergs sarg- och badkarsblandare
Våra sarg- och badkarsblandare förenar tilltalande former med 
praktiska funktioner. Det är bara att fylla upp badkaret med 
vatten, luta dig tillbaka och njuta.

westerbergs 
badkudde soft
En bekväm badkarskudde  
som du enkelt monterar fast 
på ditt bubbelbadkar med 
hjälp av sugproppar. 

Art. nr. 20060065.

pris 425:–

sargblandare 
round

3-hålsblandare i krom med separat 
omkopplare för dusch.
Ingår i våra utvalda paket med Base och 
Deluxe till Motion och Norden.

Art. nr. 20080084.

pris 4.995:-

sargblandare
square
3-hålsblandare i krom med 
separat omkopplare för 
massagedusch.

Art. nr. 20080085. pris 4.995:–

sargblandare
soft

3-hålsblandare i krom med  
separat omkopplare för  
massagedusch. Ingår i våra 
utvalda paket Base och 
Deluxe till Wave.

Art. nr. 20080083.

pris 4.495:–

sargblandare
round

4.995:–

Anlita alltid en auktoriserad VVS-montör med branschlegitimation.
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classic
motion

surf

Designad att passa våra klas-
siska badkar. Finns även som 
blandare till tvättställ.
C/c 150 mm.

Art. nr. 20001107, krom. 
Art. nr. 20001108, kromguld. 
Art. nr. 20001109, antikmässing.

pris krom 5.395:–
pris kromguld 5.995:–
pris antikmässing 7.495:–

En kar- och duschblandare 
i rektangulär design. Passar 
speciellt bra till motion bad-
kar. C/c 150 mm.

Art. nr. 20060172.

pris 5.495:–

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

Höjd: 1.061 mm
Art. nr. 20060171.

pris 9.995:–
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5757

Badrummet används ofta och av många. Om du vill undvika kalabalik så satsa på snygga möbler med smart förvaring 
– då finns det plats för allt och alla på samma gång. Du undgår kaoset och gör det lite enklare att trivas tillsammans.

möblera & förvara 
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Vardagslivet ställer höga krav på badrummet. Det ska vara säkert, praktiskt och trevligt. 
Ett rum för alla sinnen som du möblerar precis som hemmets övriga rum. 

Ett rum att trivas i, som förenar användning med sinnlighet.
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westerbergs möblera & förvara
tycker du om snygga och funktionella badrumsmöbler, 
kommer du att älska våra möbelserier

Det är möblerna som gör badrummet till ett behagligt och 
tilltalande rum att vara och koppla av i. Välj mellan flera 
olika linjer, var och en med sitt tydliga uttryck. Eller kom-
binera allt efter plats, behov och smak. Hur som helst är  
det skandinavisk möbeldesign när den är som allra bäst.

Ambitionen var redan från början att ta fram och utveckla 
väldesignade badrumsprodukter – där färg, form och funktion 
bildar en njutbar helhet för människor i alla åldrar. Genom ett 
långsiktigt och medvetet samarbete med duktiga designers,  
kan vi idag presentera ett sortiment med en tydlig identitet. 
Framför allt tror vi på att snyggare och bättre badrums-
upplevelser gör att livet känns lite lyxigare. 

Smarta lösningar och bra kvalitet i minsta detalj.  

Motion handtag i aluminium – snyggt och praktiskt.

Vi har utvecklat ett urval blandare som passar med möbelserierna från 

Westerbergs. Det ger en enhetlig stil i badrummet. Alla blandare är 

tillverkade av förkromad mässing och insatser med keramisk tätning. 

Var och en med ett unikt formspråk.

Vi arbetar med moderna material som klarar dagens behov i  

badrummet. Är lätta att sköta, slagtåliga, behöver inte oljas och be-

handlas, optimalt för att inte fukt ska tränga in. Extra hållbara.
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motion
750

även
i vitt

motion 750
Tvättställ och spegelskåp, svart

21.495:–

Motion är en modern möbel med designade 
integrerade handtag. Nu finns bredden 750 
i högblank svart som passar perfekt till fär-
gen på Motion bubbelbad. Finns även i vitt.

Tvättställ och spegelskåp bredd 750 mm.
Art. nr. 20070196, högblank svart

bra att veta:  
tvättställ i gjutmarmor.

pris, en kombination 21.495:– (exkl blandare)
pris 8.595:– (högskåp med spegel, svart)
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motion motion
900

Här möter du en slimmad minimalistisk form. Med sin låga höjd 
känns den både modern och överraskande praktisk. Välj mellan 
flera olika storlekar och utföranden. Allt från mindre badrums-
skåp till högskåp med spegeldörrar. Praktiska och rymliga fack 
i lådorna på underskåpet. Tvättställ i gjutmarmor.

Motionserien finns i fyra bredder, här nedan 
visas bredden 900 mm. Med bra förvaring 
i en väldesignad form. Finns i vit högblank 
med handtag i aluminium.

Tvättställ och spegel, bredd 900 mm. 
Art. nr. 20070184.

bra att veta: finns även med spegelskåp

pris 19.395:– (exkl blandare)
pris 2.195:– (väggskåp)
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motion
600

motion
1200 d

Den minsta möbeln i serien Motion. 
En modern och funktionell möbel med 
bra förvaring.

Tvättställ och spegel,  bredd 600 mm. 
Art. nr. 20070179.

bra att veta: passar bra till motion Steamer

pris 13.800:– (exkl blandare)
pris 6.495:– (högskåp)

Motion är en serie modernt designade 
möbler, badkar och blandare. Bilden 
nedan visar ett tvättställ i gjutmarmor 
för två med mycket förvaring i lådor och 
högskåp.

Tvättställ, spegel och hylla, bredd 1200 mm. 
Art. nr. 20070188.

bra att veta: passar bra till bubbelbadkar motion

pris 23.695:– (exkl blandare)
pris 7.495:– (högskåp med spegel, vit)

motion
högskåp

6.495:–

motion 1200 d

23.695:–
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smart smart
490  

Design: 
Johan Oscarson

Stolt presenterar en möbel designad av Johan Oscarsson, den 
perfekta möbeln för det lilla badrummet. Tunt smäckert tvättställ i 
porslin med Easy Clean. Smart förvaringshylla i underskåpet. 
Spegelskåp med spegel på in- och utsida samt flyttbara 
transparenta och läckert röda hyllor.  För både höger- och 
vänstermontage. Finns i vit högblank och i äkta olive ash faner.

En liten smidig möbel med smart förvaring för 
det lilla badrummet med porslinstvättställ med 
Easy Clean. Levereras monterad. Spegelskåpet 
har två praktiska hyllor. Välj om du vill använda 
de röda eller de neutralt transparenta.
Tvättställ och spegelskåp, bredd 470 mm.
Art. nr. 20070492, vänster, vit högblank
Art. nr. 20070493, höger, vit högblank

bra att veta:  
diskret fasning i dörren blir dold handtagsfunktion.

pris 8.995:– 

smart 490

8.995:–
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smart
490  

westerbergs
easy clean

Design: 
Johan Oscarson

En liten modern smidig möbel 
med smart förvaring och infälld 
belysning. Porslinstvättställ med 
Easy Clean. Levereras monterad.

Tvättställ och spegelskåp, bredd 470 mm.
Art. nr. 20070494, vänster, olive ash faner
Art. nr. 20070495, höger, olive ash faner

bra att veta:  
passar bra ihop med Jump väggskåp.

pris 8.995:– 

handfat
i porslin

Jämfört med vanligt porslin 
innebär det bland annat:

• Smutsen fastnar inte.

• Enklare att hålla rent.

• Ökad slagtålighet och
 hållfasthet.

• En snygg och glansig yta.

jump
skåp

Skåp som är designat för att 
passa alla våra serier. Skåpet 
kan placeras horisontellt eller 
vertikalt. 

Skåp 400×250×200 mm.
Art. nr. 20070440, vit högblank.
Art. nr. 20070740, mörk ek.

bra att veta: 
luckan är utrustad med soft close, 
luckdämpning.

pris skåp 1.995:–  
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wave wave
900

En klassisk form med rymlig förvaring som inte liknar något annat på 
marknaden just nu. Tvätt stället är designat tillsammans med möbeln. 
Välj mellan tvättställ i gjutmarmor eller i porslin med Easy Clean. 
Smarta förvaringsfack i lådorna på underskåpet samt spegelskåp med 
hyllor där du kan ställa höga flaskor och annat som tar lite mer plats.

wave 900

fr.21.495:–

En modern möbel med många möjligheter till bra 
förvaring. Levereras monterad och klar.

Tvättställ, spegel och hylla samt ljusramp, bredd 900 mm.
Art. nr. 20070290, tvättställ i gjutmarmor 
Art. nr. 20070280, tvättställ i porslin

bra att veta:  
se passande blandare på sid 76–77.

pris 21.495:– gjutmarmor, (exkl blandare)
pris 23.695:– porslin, (exkl blandare)
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westerbergs
easy clean

wave
900

wave
1200

En modern möbel med många möjligheter till bra 
förvaring. Spegelskåpet har speglar på in- och 
utsida, infälld belysning samt praktiska hyllor.

Tvättställ och spegelskåp, bredd 900 mm.
Art. nr. 20070291, tvättställ i gjutmarmor
Art. nr. 20070281, tvättställ i porslin

bra att veta:  alla överskåp har över- och underbelysning.

pris 25.795:– gjutmarmor (exkl blandare)
pris 27.995:– porslin (exkl blandare)
pris 7.495:– (högskåp)

Möbelserien Wave är unik i sin form, ända 
ner till handtagen som utvecklats för att 
passa serien.

Tvättställ, spegel, hylla och ljusramp bredd 1200 mm.
Art. nr. 20070292, tvättställ i gjutmarmor 
Art. nr. 20070282, tvättställ i porslin

bra att veta: se alla delar i serien på sid 132.

pris 26.895:– gjutmarmor, (exkl blandare)
pris 29.995:– porslin, (exkl blandare)

Easy Clean – vårt porslin har nu blivit ännu mer hygieniskt. 
Våra tvättställ och WC-stolar som tillverkas i porslin, som är ett levande material med unik glans och 
lång hållbarhet har fått en extra glasering. Genom att lägga till en extra glasering – Easy Clean – har vi 
gett porslinet en rad nya positiva egenskaper. Den extra glaseringen täpper igen porerna i keramiken, 
vilket gör att ytan blir extremt slät och förhindrar att vätska, smuts och kalk tränger in i porslinet. 

Jämfört med vanligt porslin innebär det bland annat:
Smutsen fastnar inte. Enklare att hålla rent. Ökad slagtålighet och hållfasthet. En snygg och glansig yta.

porslin eller
gjutmarmor

monterad
och klar
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Badrummet är ett rum som används ofta, minst 2–3 gånger/-
dag av varje familjemedlem. Därför är det så klart extra viktigt 
att alla trivs. Och ett mindre badrum ställs det ofta stora  
krav på. Förvaringsmöjligheter ska det finnas gott om, och  
det får du genom att använda hela badrummets ytor. 

I ett badrum ska det finnas plats för många viljor och samtidigt 
ska det vara fräscht och enkelt att hålla rent. Med de rätta 
detaljerna, tillsammans med lite fantasi och inredningsintresse, 
kan du skapa den rätta stämningen. Oavsett om det bara är en 
snabb dusch eller ett långt avkopplande bad.  
Gå in på www.westerbergs.com där  
hittar du alla färger, kakel m.m.

mycket förvaring  
på liten yta

WESTERBERGS

CREME

WESTERBERGS
WHITE

snabb dusch eller ett långt avkopplande bad. 

WESTERBERGS
WESTERBERGS

AZUR BLUE
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norden norden
sign 550

En lättplacerad möbelserie med praktisk förvaring. 
Gemensamt för alla delar i Nordenserien är en form som håller 
över tiden och som passar i de allra flesta badrum. Underskåp 
och överdelar går i typiskt skandinaviska uttryck. Nyhet för i år 
är Norden Sign 450 som är en mindre möbel för att passa det 
lilla badrummet. 

Norden Sign passar bra till det mindre 
badrummet. Finns i vit och svart 
högblank. Porslinshandfat med Easy 
Clean.

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

bra att veta:  
spegelskåpet har två praktiska glashyllor.

pris 8.495:– (exkl. blandare)
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norden
sign 450

norden
sign 550

En lättplacerad möbel med praktisk 
förvaring. Finns i vit och svart högblank. 
Klassiskt och modernt tvättställ med Easy 
Clean.

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

bra att veta:  
underskåpet har mjukstängande gångjärn.

pris 8.495:– (exkl. blandare)

norden sign 450

5.495:–

nyhet

En liten lättplacerad möbel med 
praktisk förvaring. Nordiska stilrena 
linjer. Finns i vit och svart högblank. 
Porslinshandfat med Easy Clean.

Tvättställ och spegel bredd 450 mm. 
Art. nr. 20070361, svart högblank

bra att veta:  
finns även i vit högblank

pris 5.495:– (exkl. blandare)
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bahia Mycket populär är Bahia 600 i 
valnöt. Liten och lättplacerad 
möbel i äkta faner med mycket 
förvaring.

Tvättställ och spegel, bredd 600 mm.  
Art. nr. 20060212.

bra att veta: 
se alla delar i serien på sid 133.

pris 7.995:– (exkl blandare)
pris 4.895:– (högskåp)

bahia
valnöt 600

Raka linjer och design i klassisk stil i äkta träfaner. Bahia finns 
i tre storlekar och två färger. Välj mellan ek och valnöt.
Möblerna är utrustade med luckdämpare och samtliga möbler 
levereras kompletta med handtag. Hela serien har tvättställ i 
gjutmarmor, halogenbelysning och 230 V eluttag. 

bahia
valnöt högskåp

4.895:–

bahia valnöt 600

7.995:–
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bahia
ek 600

Bahia är en serie med raka, klassiska 
linjer med olika valmöjligheter i äkta 
träfaner. Välj mellan olika bredder, färger 
och funktioner.

Tvättställ och spegelskåp, bredd 600 mm. 
Art. nr. 20060250.

bra att veta: 
spegelskåpet har två praktiska hyllor i glas.

pris 9.995:– (exkl blandare)

bahia ek 600

9.995:–

Möjligheterna är många då du 
kan välja mellan flera bredder, 
färger, lådor och luckor i äkta 
träfaner. Möbeln nedan är i ek.

Tvättställ och spegel, bredd 900 mm.  
Art. nr. 20060264.

bra att veta: 
bahia är tillverkat i äkta träfanér.

pris 12.895:– (exkl blandare)

bahia
ek 900

äkta 
träfaner

bahia
ek 900

12.895:–
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natal natal
ek 1200

Natal är en möbel i mjuka former.  
Här på bilden i äkta ekfaner med
tvättställ, spegel och högskåp.

Tvättställ och spegel, bredd 1200 mm. 
Art. nr. 20060288.

bra att veta: 
högskåpet finns i tre olika utföranden. Se sid 133.

pris 14.995:– (exkl blandare)
pris 5.195:– (högskåp inkl handtag)

Runda och mjuka former i äkta ekfaner. Natal finns i 
bredderna 900 och 1200. Möblerna är utrustade med 
luckdämpare och levereras kompletta med handtag. 
Hela serien har tvättställ i gjutmarmor, halogenbelysning 
och 230 V eluttag.

natal
ek högskåp

5.195:–

natal ek1200

14.995:–

äkta 
träfaner
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natal
ek 900

Natal är en möbel i mjuka former.  
Bilden visar äkta ekfaner med 
tvättställ och spegelskåp. Även 
högskåp med praktisk förvaring i 
äkta ekfaner.

Tvättställ och spegelskåp, bredd 900 mm.  
Art. nr. 20060282.

bra att veta: 
fnns även med spegel.

pris 17.095:– (exkl blandare)
pris 5.195:– (högskåp inkl handtag)

natal ek 900

17.095:–
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blandare
blandare
waveVi har utvecklat ett urval som passar med möbelserierna från 

Westerbergs. Det ger en enhetlig stil i badrummet. Alla blandare är 
tillverkade av förkromad mässing, och har insatser med keramisk 
tätning. Våra formgivare har gett dem ett unikt formspråk. Olika, 
men ändå tidlösa i sin design.

Blandare i tidlös design med pop-up ventil.  
Passar bra till vår möbelserie wave.

Art. nr. 20060168.

pris 2.295:–

Anlita alltid en auktoriserad VVS-montör med branschlegitimation.
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blandare
norden

Nordenblandare passar extra bra  
till vår möbelserie norden.  
Pop-up ventil ingår.

Art. nr. 20001159.

pris 1.995:–

blandare
motion

blandare
lift

En hög blandare som passar bra  
till våra fristående tvättställ. 

Art. nr. 20060167.

pris fr. 2.195:–

blandare
classic

Blandare i klassisk design. 

Art. nr. 20001116, krom. 
Art. nr. 20001117, krom/guld. 
Art. nr. 20001118, antikmässing.

pris 2.695:– krom.
pris 2.895:– krom/guld.
pris 3.295:– antikmässing.

En läcker kantig design, framtagen tillsam-
mans med vår möbel- och badkarsserie 
motion. Finns även som badkarsblandare. 
Pop-up ventil ingår.

Art. nr. 20060169.

pris 2.295:–

blandare motion

2.295:–
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ångbada
När du förenar det bästa av två världar får du en Steamer™ från Westerbergs. Unna dig både ångande bastubad och långa, sköna 

duschar med avslappnande aromaterapi. I en miljö som inte tar mer plats än en traditionell duschhörna.
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Om du tillhör dem som tänker på välmående ska du välja en Steamer™ 
med duschmunstycken för rygg, ångbastu, avslappnande aromaterapi och 

gärna en handdusch med tre olika massagefunktioner.
Vi har valt ut det bästa för dig i våra Steamer™.
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westerbergs ångbada
tycker du om att duscha och bada bastu,  
kommer du att älska våra Steamer™

När du förenar det bästa av två världar får du en Steamer 
från Westerbergs. Unna dig både ångande bastubad och 
långa, sköna duschar med avslappnande massage. En 
trendigt designad Steamer som inte tar mer plats än en 
traditionell duschhörna. Nu har vi premiär för två nya 
Steamermodeller, Motion Steamer Square och Motion 
Steamer Round designade och utvecklade i Sverige av 
Rutger Andersson.

Genom åren har Westerbergs Steamer blivit omåttligt populära. 
Kombinationen av exceptionell kvalitet och avancerad produkt-
utveckling har gjort att vi satt standarden för hur en bra Steamer 
ska fungera. Vilken modell du än väljer får du en kombination av 
dusch och ångbastu med en mängd lyxiga funktioner.

Dusch- och ångbastufunktionerna finns samlade på en lättmanövrerad 

kontrollpanel. Härifrån styr du det kraftfulla ångaggregatet.

Alla Westerbergs Steamer har duschmunstycken för rygg, mellan 4–8 

stycken. Beroende på modell kan du få ryggmassage,   

handdusch med massagefunktion och mycket mera.

Fler av Westerbergs Steamer har energisnål LED-belysning 

som ger ett behagligt ljus.
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Steamer™ 
motion sq

En lyxig steamer i kvadratiskt utförande. 
Komplett duschlösning med duschmunstyck-
en för rygg, belysning, handdusch, aroma-
terapi. Smidig, tar inte mycket plats och ger 
avslappning för hela kroppen.

875×900×2180 mm.  
Art. nr. 20015000

bra att veta: 
flexibel placering på dörrarna.

pris 29.995:–

nyhet
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westerbergs motion Steamer™

En lyxig kombination av ny teknik, ångbastu och dusch där du får 
upp ångan och värmen på nolltid. Med en mängd praktiska och 
behagliga funktioner som känns ovanligt lyxiga. Här får du en 
komplett duschlösning med termostatblandare, duschmunstyck-
en för rygg, belysning, handdusch och mycket mera. 

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

runda designade handtag på både in- 
och utsida i metall.

lyxigt minispa 1 m2 med avslappnande 
och välgörande ånga.

stilren touchdisplay, enkel att använda.

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

designat gångjärn i metall.ånga som mjukar upp hyn och rensar luftrören.
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Steamer™ 
motion r

Stilren, designad steamer för dig 
som vill ha det lilla extra. Komplett 
duschlösning med ryggdusch, belys-
ning, aromaterapi och mycket mera. 

900×900×2180 mm.  
Art. nr. 20015005

bra att veta:
smidig, tar inte mycket plats.

pris 29.995:–

nyhet
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Steamer™ 
flow s 120

Designad med generösa  
innermått och fyra dusch-
munstycken för rygg för att 
ge dig den absolut bästa 
avslappningen. Bilden visar 
vänsterutförande.  

1200×800×2210 mm.  
Art. nr. 20001632, vänster, silvergrå.  
Art. nr. 20001634, höger, silvergrå.

bra att veta:
endast 80 cm bred.

pris 34.995:–
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Steamer™  
flow s 95

Steamer designad för att ge dig bra av-
slappning med duschmunstycken för rygg, 
ångbastu och mycket mera. Se tabell på 
sid 129.

950×950×2235 mm.  
Art. nr. 20001630, vit. 
Art. nr. 20001625, silvergrå.

bra att veta: 
passande trätrall finns att köpa till, se sid 129.

pris 25.995:– 

Steamer™ s 95

25.995:–
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Steamer™  
flow s 148

Kombinerad Steamer och bubbelbadkar, 
designad för att ge dig absolut bäst 
avslappning.

1480×1480×2200 mm.  
Art. nr. 20001638, silvergrå.

bra att veta:
fotmassage, duschmunstycken för rygg, ångbastu, tak-
dusch m.m. ingår, se sid 129 för alla detaljer.

pris 57.995:–

steamer
bubbelbad &
dusch i ett
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Steamer™ 
flow s 145

En steamer designad för två, med dusch-
munstycken för rygg vid båda sittplatserna. 

1450×900×2300 mm.  
Art. nr. 20001636, silvergrå.

bra att veta: 
passande trätrall finns att köpa till, se sid 129.

pris 36.995:–

plats för
2 personer





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

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

Vill du ha en dusch utöver det vanliga? Då ska du välja en av 
våra stilrena duschar som är lätt placerade i såväl stora som 
små badrum. Dessutom har vi lagt lite extra tankemöda på 
att du ska få en dusch som passar just dig. Duscharna finns 
att få i olika utföranden, senaste tillskottet är en dusch med 
kabin.

Duscharna från Westerbergs präglas av minimalistisk elegans. 
Designen och konstruktionen frigör yta och får badrummet att 
kännas både större och behagligare. Stora släta ytor och inga 
djupa skåror gör att duschen hålls fräsch år efter år. Garanterat 
lätta att hålla rena med vår specialglasrengöring.

Den smarta golvprofilen i aluminium hindrar vattnet

från att rinna ut utanför duschytan.

Westerbergs duschar är i klarglas med profiler i matt silver.  

Glaset är i extra kraftgt härdat säkerhetsglas, vilket innebär att glaset 

är extra stabilt. Förbehandla med Clear Clean System för lättare 

skötsel, se sid 134.

Westerbergs duschar är utrustade med kraftiga magnetlister 

som gör att dörrarna sluter helt tätt.
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westerbergs
clear 800/900

Clear 800/900 är en dusch i skandinavisk 
design där det bara är att gå in och ut, inga 
dörrar utan en smäcker glasvägg som 
skärmar av. 

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

på bilden, 800×<1200 mm.

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

pris 4.295:–
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westerbergs 
clear round

westerbergs 
clear corner

En dusch för hörn i modern rundad form. 
Finns i två populära storlekar 800x800 och 
900x900. Se sid 130.

Höjd 2025 mm. 
på bilden, 900×900 mm.

bra att veta: Om badrumsgolvet har dåligt fall finns en 
golvlist i aluminium att komplettera med.

pris 7.495:–

Clear Corner är en klassisk duschörna 
med raka enkla linjer. Stora glasytor och få 
profiler gör duschen lätt att rengöra.

Höjd 2025 mm 
på bilden, 800×800 mm.

bra att veta: med Clear Clean System förseglar du 
glasytan för en enkel rengöring.

pris 6.995:–

köp till
golvprofil

westerbergs
clear round

7.495:– 
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westerbergs 
clear twist

En rundad hörndusch med 
elegant frostat mönster. 
Finns i 900x900.

Höjd 2025 mm.

bra att veta: om badrumsgolvet har dåligt 
fall finns en golvlist i aluminium att komplet-
tera med.

pris 9.695:–



96

westerbergs 
clear 1200/1400

massagekabin 
flow m 90

Stilren massagekabin i kvadratiskt 
utförande. Smidig, tar inte mycket 
plats och ger avslappning för hela 
kroppen.

900×900×2100 mm.  
Art. nr. 20001628, vit. 
Art. nr. 20001629, silvergrå.

bra att veta:
kräver ingen elanslutning.

pris18.995:–

Clear 1200/1400 är en dusch i nordisk
design. Inga dörrar utan endast en 
stilren glasvägg som skärmar av. 

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

på bilden, 1150×<1200 mm.  

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

pris fr. 4.795:–
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westerbergs 
clear shower 
cabin

Modern duschkabin med 
smäckert gjutmarmorkar. Stilren 
kolonn och duschset. Lättmon-
terad och lättplacerad. 

900×900×2150 mm. 

bra att veta: kraftiga magnetlister gör att 
dörrarna sluter helt tätt.

pris 9.995:–

nyhet
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westerbergs 
wave

westerbergs 
motion

Ett duschset och blandare i stilren 
design i mässing och krom. Termo-
stat med skållningsspärr, höljet blir 
aldrig varmare än 38°.

C/c 150 mm, totalhöjd 1125 mm. 
Art. nr. 20030021.

pris 8.995:–

Duschset och blandare i mässing  
och krom. 

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

pris 6.995:–

Duschset. C/c duschstång 640 mm.
Art. nr. 20062311. pris 3.495:–
Blandare. B: 265 H: 40 mm.
Art. nr. 20062310. pris 4.195:–

nyhet
värmeskyddad yta
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westerbergs 
classic

westerbergs 
ocean

Nyhet i serien Classic är duschset 
och blandare. Finns även som 
blandare till tvättställ och badkar.

C/c 150 mm.
Art. nr. 20030020.

pris 9.995:–

Duschset och blandare i mässing  
och krom 

Med rektangulärt huvud, 210x300 mm
C/c 150 mm Art. nr. 20030017. 
C/c 160 mm Art. nr. 20030019. 

pris 6.995:–

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

pris 5.995:–

nyhetnyhet



100

westerbergs
spray round

westerbergs 
spray square
Duschpanel designad i rostfritt stål. Takdusch 
och löstagbar handdusch ingår samt 4 st jet-
munstucken med strålar för kroppsspray. Med 
termostatblandare. 

1350×180×75 mm. C/c 150 mm.
Art. nr. 20040003.

pris 9.295:–   

westerbergs 
spray zelda hörn
En duschpanel med termostatblandare anpas-
sad för att sitta i hörn. Löstagbar handdusch och 
möjlighet till ryggmassage.

1100×260x70 mm. C/c 150 mm.
Art. nr. 20001645

pris 4.595:–

En duschpanel där vattnet kommer ovanifrån, 
från duschhandtaget eller från 24 punktstrålar 
för kroppsspray. Går att montera på vägg eller 
i ett hörn. Med termostatblandare.

1290×220×75 mm. C/c 150 mm.
Art. nr. 20040002.

pris fr. 9.295:–

duschpaneler
Duschpanelerna är utvecklade och designade av Westerbergs. 
Gemensamt för duschpanelerna är att de är utrustade med 
engreppsblandare och att de har 4 till 24 munstycken för ryggen 
och ett duschhuvud med en eller flera funktioner. Utöver detta 
är de alla olika – både gällande material, storlek och form.

westerbergs
spray zelda hörn

4.595:–
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handdukstorkar
Ett badrum känns betydligt lyxigare och behagligare bara 
genom att sätta upp en snygg handdukstorkare. Förutom att 
den värmer upp handduken, hjälper den till att rensa fukten ur 
badrummet. Välj mellan blankpolerat eller vitlackerat, rostfritt 
stål så lovar vi att du blir nöjd.

handdukstork
tempo ladder
600

Vit handdukstork med rak design, i 
rostfritt stål. Med inbyggd elslinga och 
strömbrytare. 

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

pris 4.295:–

En handdukstork med rak design, i 
blankt rostfritt stål. Med inbyggd els-
linga och strömbrytare. 

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

pris 5.895:–

handdukstork
tempo ladder
1200

nyhet
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Hur får du plats med mycket när det är ont om yta? Och hur 
gör du för att alla ska trivas och samsas när det är ont om tid? 
Att möblera ett badrum är en konst i sig. Här har du oftast en 
begränsad yta att jobba med och samtidigt ska det finnas 
utrymme för många önskemål.

Genom att använda nedre delen av badrummet får du oväntade 
platser och utrymmen att jobba med. Handdukar tar ofta mycket 
onödig plats. Välj gärna ut färger och kulörer som blir en naturlig 
del av inredningen. Använd färger som ett sätt att avgränsa 
och dela in badrummets ytor. Skapa spännande kontraster. 
Använd nischer med ljussättning. Då utnyttjar du badrummets 
ytor maximalt. Gå in på www.westerbergs.com där hittar du 
alla färger, kakel m.m.

smart förvaringförvaring





Porslin på Westerbergs är kombinationen av form och funktion. Designen lyfter fram 
porslinets unika egenskaper, samtidigt som produkterna är funktionella och tål vardagens slitage. 

Tvättställens och toaletternas modeller visar fokusering på material och hygien.

porslin
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Hemmets mest använda stol måste vara bekväm. 
Och designen ska göra den enkel att hålla ren. Allt från spolknapp 

till vattenmängd ska värna om miljön och din energiförbrukning.



Design: 
Venkat Tirunagaru

108

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

Porslinet gör ofta den stora skillnaden i badrummet. 
Förutom att vårt Easy Clean porslin är lätt att underhålla 
och rengöra, är det även motståndskraftigt, vilket gör att 
materialet behåller sin vackra blanka yta över tid.

Vi på Westerbergs strävar alltid efter att ligga i framkant av  
produktutvecklingen inom badrummets fyra väggar, oavsett om 
det gäller badrumsdesign eller badrumsteknik. Vi ser det som 
vår skyldighet att hela tiden tänka i nya banor som gör badrums-
upplevelsen lite bättre. En sådan sak är Westerbergsporslinet. 
Hos oss jobbar Venkat Tirunagaru – en av världens främsta 
porslinsutvecklare. 

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

Easy Clean är en extra glasering som täpper igen porerna  

i keramiken vilket gör att ytan blir extremt slät och förhindrar att 

vätska, smuts och kalk tränger in i porslinet.

Porslin på Westerbergs är kombinationen av form och funktion. 

Designen måste lyfta fram porslinets unika egenskaper, samtidigt som 

produkterna måste vara funktionella och tåla vardagens slitage.

Välj till blandare. Du kan välja mellan flera olika modeller,  

alla olika och tidlösa i sin design.

norden wall

2.295:–
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norden
wall

nyhet

Premiär för vår vägghängda toalett i 
tidlös design med Easy Clean.

Art. nr. 20030002.

pris 2.295:– utan toalettlock

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

pris 6.295:– med vit spolknapp
pris 6.495:– med kromad spolknapp
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motion
wall

norden
wall

nyhet

En modernt designad väggtoalett av högsta 
kvalitet. Designad av Venkat Tirunagaru, en av 
världens främsta porslinskonstruktörer.

pris 3.995:–  Art. nr. 20030024, med toalettlock.  

Toalett inkl spolsystem, spolknapp och lock
pris 7.395:– Art. nr. 20030027 med vit spolknapp
pris 7.595:– Art. nr. 20030028 med kromad spolknapp

Motion sitsar
pris     995:– Art. nr. 20030010, design Soft Close, vit 
pris 1.295:– Art. nr. 20030011, design Soft Close, svart

Premiär för vår vägghängda toalett i 
tidlös design med Easy Clean. 
Designad av Venkat Tirunagaru.

Art. nr. 20030002.

pris 2.295:– utan toalettlock

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

pris 6.295:– med vit spolknapp
pris 6.495:– med kromad spolknapp

nyhet
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ocean
floor

norden
floor

Modern toalett designad av Rutger Andersson 
och utvecklad av Venkat Tirunagaru, en av värl-
dens främsta porslinskonstruktörer. Soft Close 
mjukstängande toalettlock. Dolt S-lås. 

Art. nr. 20062316, med toalettlock.

pris 4.895:– 
bra att veta: snålspolande, 3/6 liter.

Toalett med S-lås i funktionell nordisk design. 
Miljövänligt snålspolande med 3/6 liter vatten vid 
spolning. Spolsystem Fluidmaster. Kan monteras 
tätt mot vägg.

Toalett sitthöjd 400 mm
Art. nr. 20001090.

pris 3.295:– utan toalettlock

norden floor

3.295:–
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Toalettlock  
standard, vit. 
Med snabbfäste.
Art. nr. 20060005.

345:–

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

745:–

norden
sitsar

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

995:–

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

1.295:–

norden
spolknappar

Spolknapp, 
krom. 
Art nr 20060028.

640:–

Spolknapp,  
vit. 
Art nr 20060027.

425:–

motion
spolknappar

Spolknapp, 
krom. 
Art nr 20030007.

640:–

Spolknapp,  
vit. 
Art nr 20030006.

425:–

norden
tvättställ 
450/560

Norden tvättställ med pelare. Funktionellt 
standardtvättställ designat av Venkat 
Tirunagaru. Lätt att hålla ren tack vare Easy 
Clean.  

Tvättställ 450×180×430 mm.  Art. nr. 20030000.
pris 1.495:– (exkl blandare) 

Tvättställ 560×180×430 mm.  Art. nr. 20001101.
pris 1.095:– (exkl blandare)

Pelare till 560, 215×695×165 mm.  Art. nr. 20001102.
pris 860:– (exkl vattenlås)

bra att veta: passar bra ihop med Norden toalettstol.

Spolsystem.
Art. nr. 20060026.

2.995:–

westerbergs
spolsystem

nyhet
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westerbergs
easy clean

westerbergs
soft close & 
quick release™

Venkat Tirunagaru – en av världens främsta porslinsutvecklare ansvarar för vårt porslin. Porslin på 

Westerbergs är kombinationen av form och funktion. Designen måste lyfta fram porslinets unika 

egenskaper, samtidigt som toaletterna och tvättställen måste vara funktionella och tåla vardagens 

slitage. 

Jämfört med vanligt porslin 
innebär Easy Clean bland 
annat:

• Smutsen inte fastnar.

• Enklare att hålla rent.

• Ökad slagtålighet och
 hållfasthet.

• En snygg och glansig yta.

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

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

westerbergs porslin 

westerbergs
toaletter

• Vattenmängden är reglerbar 
 med duospolning 3/6 liter.

• Våra toaletter och spolsystem testas
 av norsk Byggforsk som utför ett av
 världens tuffaste tester för gällande
 normer.

• Spol- och inloppsventil från
 världsledande fluidmaster

• Våra toaletter spolar rent tack vare
 optimalt vattenflöde.

westerbergs
spolsystem

säker vatten
Westerbergs har ett avtal och samarbete 
med Säker Vatteninstallation. Bransch-
regler Säker Vatteninstallation är ett 
regelverk som är framtaget av bran-
schens aktörer för att minska risken för 
bl.a vattenskador. Vi följer Branschregler 
för Säker Vatteninstallation.



114

pond
sushi

Trendigt handfat av porslin.

390×630×115 mm. 
Art. nr. 20060158.

pris 3.195:– exkl blandare.

pond sushi

3.195:–



pond
square

pond
oblong

pond
basin

pond
round  

Elegant fyrkantigt handfat.

400×400×125 mm. 
Art. nr. 20060154.

pris 1.695:– exkl blandare.

Handfat av porslin i mjuk  
oval form.

440×345×145 mm. 
Art. nr. 20060153.

pris 1.495:– exkl blandare.

pond round

1.495:–

Ett handfat i porslin att montera 
på vägg eller på bänkskiva.

400×425×155 mm. 
Art. nr 20060150.

pris 1.595:– exkl blandare.

Rektangulärt vattenlås av för-
kromad mässing, för vägg.

45×365×365 mm. 
Art. nr. 20060176

pris 1.195:–

vattenlås
rektangulärt

Runt vattenlås av förkromad
mässing, för vägg.

45×365×365 mm. 
Art. nr. 20060175

pris 1.195:–

vattenlås
runt

design

Konformat handfat i porslin.

410×410×160 mm. 
Art. nr. 20060157.

pris 1.495:– exkl blandare.
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westerbergs
köphjälp

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

svensk kvalitet

På Westerbergs har vi ett enda stort centrallager som fraktar badrumspro-
dukter över hela Norden. Därför behöver du aldrig vänta länge. Du väljer 
själv om du vill att ditt nya bubbelbad eller dina badrumsprodukter ska 
levereras till återförsäljaren eller direkt hem till dig. Beställ en bekväm 
hemleverans av ditt bubbelbadkar för endast 695:- Övriga produkter 995:-

hemleverans
endast 695 kronor

service

återförsäljare
Med över 600 återförsäljare är det aldrig långt till ett bubbelbad eller 
någon annan badrumsprodukt från Westerbergs. Kraven på våra 
återförsäljare är höga, och det krävs kontinuerlig utbildning på våra 
produkter för att bli en auktoriserad Westerbergsåterförsäljare.
På www.westerbergs.com hittar du närmaste butik.

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.

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

säker vatten
Westerbergs har ett avtal och samarbete med Säker 
Vatteninstallation. Det betyder att våra produkter och våra 
monteringsanvisningar följer branschreglerna för Säker 
Vatteninstallation.
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westerbergs
bubbla – köphjälp

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

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

2 välj massagesystem
När du valt kar är det dags att välja vilka 
funktioner du vill att ditt bubbelbad ska ha. 

• Välj mellan våra två utvalda massagesystem i
 paket, Base och Deluxe, där vi valt ut de
 funktioner vi tycker ett bubbelbadkar ska ha. 

• Välj att skräddarsy ditt bubbelbad. Utgå från
 system Standard, Upgrade, Exclusive och
 Premium. Addera front, gavel och blandare.

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

4 välj sargblandare
Westerbergs har marknadens största utbud av 
sargblandare. Alla våra sargblandare hittar du på 
sidan 54. Självklart kan du också montera en 
vanlig badkarsblandare på väggen.

5 leverans hem 695 kronor
Vi tillverkar varje bubbelbadkar för hand efter 
beställning. Därför har vi en leveranstid på 2–4 
veckor. Du väljer själv om du vill att bubbelbadet 
ska leveras till din återförsäljare eller hem till dig. 
Beställ en bekväm hemleverans av ditt bubbelbad-
kar för endast 695:- Övriga produkter 995:-

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

westerbergs
delivery
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westerbergs bubbla 
beskrivning av komponenter och tillval

Diodlampor som skapar stämningsfullt 
ljussken i karet.  

belysning

powerjet

minijet, 
minijet roterande

bottendysa

Små jets som sitter på sidorna
eller vid fot och axlar. Roterande 
minijets ger massage över en 
större del av ryggtavla respektive 
fot, för skön och intensiv massage.

I vårt bottensystem ingår 10-15 
specialanpassade dysor som 
placeras på botten. Ur dysorna 
kommer miljontals små bubblor.

westerbergs silent system
 
Vårt nya vidareutvecklade system ger ett lägre ljud och en behag-
ligare upplevelse, vi kallar det Westerbergs Silent System. Vi har 
helt enkelt rätat ut vattnets väg i bubbelbadkaret och fått ett 
jämnare vattenflöde och ett högre tryck. Detta har sänkt ljudnivån 
kraftigt.

Munstycken som är individuellt av  -
stängningsbara och riktbara, du styr 
själv över tryck och riktning på varje 
munstycke. Standard i alla våra kar. 

Med touchkontrollen styr du vatten-
systemet, belysningen och botten-
systemet. Inkl pulsfunktion, varvtals-
reglering och automatisk torrblåsning.

säkerhet
Vatteninsuget är nu så bra att det stängs av om något skulle täppas till 
när du badar. Vi har på system premium lagt till en möjlighet att 
barnsäkra systemet, vilket innebär att barnen kan knappa på touchpa-
nelen utan att något startar. Alla våra kar har torrkörningssäker pump 
och säkerhetsventil.

elektronisk touchkontroll

elektronisk touchkontroll 
premium

Funktioner utöver ovan: Digital timer, 
digital termometer, vattennivåindike-
ring, felindikering, pulsfunktion samt 
barnspärr.

Komponenter

Vattenpåfyllning i ditt kar via inbyggt 
vattenfall.

inbyggt vattenfall

svensktillverkat
Alla våra bubbelbadkar är tillverkade, utvecklade och testade i Sverige. 
Vi på Westerbergs är extra stolta över vår badkarsfabrik, som för övrigt 
är en av Europas allra modernaste. Och det är här i Skene, djupt i de 
svenska skogarna, som vi tar fram och utvecklar bubbelbadkar och 
bubbelbadsystem av högsta kvalitet och komfort. Långt bort från 
lågpris och billig import. Rejäla saker, ända in i kaklet. Dessutom har vi 
ett kundservicecenter och egna servicemontörer så att du ska känna 
dig trygg i ditt val. Vi har ett avtal och samarbete med Säker Vatten-
installation. Ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för 
bl a att minska risken för vattenskador. 



119

turbo 
Du får extra intensiv massage om du väljer till vår turbo. Det är en 
kompressor som pressar in luft i massagesystemet.

belysning
Belysning som skapar stäm-
ningsfullt undervattensljus.

booster
Med hjälp av kompressorn i ditt bottensystem pressas luft in i 
massagesystemet och ger extra, oslagbar massageeffekt.

roterande ryggmassage
6 stycken roterande minijets som ger avslappnande massage över en 
stor del av ryggtavlan. Dubbelrygg består av 2x6 roterande minijets.     

roterande fotmassage
Med roterande minijets får du massage över en större del av foten, 
mjuk men ändå kraftfull.

bottensystem
Varma bubblor från botten som förhöjer massageeffekten och stimulerar 
blodomloppet. Nytt för i år är vår vidareutvecklade luftkompressor, där 
vi har lyckats reducera ljudnivån. Med andra ord en ännu tystare 
badupplevelse.

vattenrening
Antibakteriell rengöring av vattnet med hjälp av UV-ljus, ljuset eliminierar 
bakterierna, helt utan kemikalier. 

underhållsvärmare 1,5 eller 3,0 kW
Hjälper till att hålla temeraturen i vattnet. Du väljer själv hur länge du vill 
bada. Till våra större badkar välj 3,0 kW.

ljusterapi 
Med fast eller växlande sken skapas ett 
färgat ljus över hela karet. Som stimule-
rar dina sinnen för rekreation.

Tillval

Vårt bästa tillval
bottensystem
& booster
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westerbergs
bubbla – köphjälp

system 
motion sid. 12–15

tillval – översikt
FOTMASSAGE, ROTERANDE art.nr. 20080073 

Med roterande dysor får du massage över en större del av foten.

PAKET BOTTENSYSTEM + BOOSTER art.nr. 20080077
Varma bubblor från botten som förhöjer massageeffekten förstärkt med booster där 

luft pressas in i massagesystemet och ger extra oslagbar massage. 

BOTTENSYSTEM art.nr. 20080075
Varma bubblor från botten som förhöjer massageeffekten. 

BOOSTER art.nr. 20080076
Med hjälp av bottensystemet pressas luft in i systemet och ger extra massageeffekt.

RYGGMASSAGE, ROTERANDE art.nr.  20080071
6 st roterande dysor för avslappnande massage över en stor del av ryggen.

DUBBEL RYGGMASSAGE, ROTERANDE art.nr.  20080072 
2 x 6 st roterande dysor för avslappnande massage över 

en stor del av ryggen. Passar till Motion 140 C.

TURBO art.nr. 20080074
Extra intensiv massage med en kompressor som pressar in luft i vattensystemet. 

POWERJETS
Standard i alla våra system. Individuellt stängningsbara och riktbara munstycken.

1,5 kW UNDERHÅLLSVÄRMARE art.nr. 20000530
Bibehåller badtemperaturen, så vattnet inte kyls ner.
Du väljer själv hur länge du vill bada. 

3,0 kW UNDERHÅLLSVÄRMARE art.nr. 20000533
Bibehåller badtemperaturen i de större badkaren.

BELYSNING art.nr. 20080082
Belysning som skapar stämningsfullt undervattensljus.

LJUSTERAPI art.nr. 20080081
Med fast eller växlande sken skapas ett färgat ljus över hela karet. 

VATTENRENING art.nr. 20000605
Antibakteriell rengöring av vattnet med hjälp av uvljus helt utan kemikalier.

Pneumatisk styrning

Elektronisk touchkontroll

Elektronisk touchkontroll premium

8 powerjets

Ryggmassage, roterande

Kudde, Soft

Blandare, Round

Front och gavel i vit akryl

1,5 kW underhållsvärmare 

Fotmassage, roterande 

Ljusterapi 

Vit belysning 

Bottensystem 

Timerfunktion

Pulsfunktion

Tillval

Turbo 5.595:-

Booster 2.395:-

Fotmassage, roterande 3.395:-

Ryggmassage, roterande 3.995:-

Dubbel ryggmassage, roterande 7.995:-
(Motion 140 C) 

Ljusterapi 3.395:-

Belysning 2.895:-

Bottensystem 7.795:-

Bottensystem + Booster 8.795:-

Vattenrening 3.495:-

Underhållsvärmare 1,5 kW 3.995:-

Underhållsvärmare 3,0 kW 4.595:-

Kudde, Soft 425:-

systeminnehåll motion

skräddarsy ditt eget
MASSAGESYSTEM

med tillval, front och gavel

• = ingår     ˚ = tillval     (–) = ej tillgängligt

våra noga utvalda
MASSAGESYSTEM I PAKET

inkl front, gavel och blandare

base

•
–

–

•
•
•
•
•
–

–

–

–

–

–

–

–̊

–̊

–

˚
˚
˚
˚
˚
˚
–̊

deluxe

•
–

–

•
•
•
•
•
•
•
•
–

–

–

–

–̊

–

–

–

–

–

˚
˚
–̊

–̊

exclusive

–

•
–

•

˚
˚
˚
•̊

˚
•̊
•
•
•

–

˚
˚
˚
˚

–̊

–

–

–̊

˚
˚

premium

–

–

•
•
•

˚
˚
•̊
•

•̊
•
•
•

–

–̊

–

–

–̊

–

–

–̊

˚
˚

standard

•
–

–

•

˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚
–̊

–

–̊

˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚

upgrade

•
–

–

•

˚
˚
˚
•̊

˚
•̊

–̊

–

–̊

˚
˚
˚

–̊

˚
˚
–̊

˚
˚
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MODELL KAR + MASSAGESYSTEM I PAKET ENDAST KAR KAR + MASSAGESYSTEM   FRONT OCH GAVEL 
 inkl front, gavel och blandare  skräddarsy med tillval, front och gavel  

 base deluxe kar standard upgrade exclusive premium  vit vit högblank svart högblank mörk ek 

Motion 140 28.995:– 35.995:- 14.995:- 22.995:– 26.995:– 37.995:– 45.995:– FRONT 3.395:– 6.495:– 6.495:– 6.495:– 
Art. nr. 20080630 20080631 20080310 200 803 11 200 803 12 200 803 13 200 803 14  200 803 15 200 803 16 200 803 17 20080318

 L: 1400 B: 1400 H min: 645 mm
 Baddjup: 420 mm. 360 l.

Motion 160 R  28.995:– 35.995:- 14.995:– 22.995:– 26.995:– 37.995:– 45.995:– FRONT 3.395:– 6.495:– 6.495:– 6.495:– 
Art. nr.  200 80636 20080637 200 803 20 200 803 21 200 803 22 200 803 23 200 803 24  200 803 25 200 803 26 200 803 27 200 803 28

 L: 1580 B: 1000 H min: 655 mm
 Baddjup: 430 mm. 300 l.

Motion 160 L 28.995:– 35.995:- 14.995:– 22.995:– 26.995:– 37.995:– 45.995:– FRONT 3.395:– 6.495:– 6.495:– 6.495:–
Art. nr.  200 806 33 200 806 34 200 803 30 200 803 31 200 803 32 200 803 33 200 803 34  200 803 35 200 803 36 200 803 37 200 803 38

 L: 1580 B: 1000 H min: 655 mm
 Baddjup: 430 mm. 300 l.

Motion 160 SQ 27.995:– 34.995:- 12.995:– 20.995:– 24.995:– 35.995:– 43.995:– FRONT 2.395:– 4.495:– 4.495:– 4.495:– 
Art. nr.  200 80639 200 80640 200 803 40 200 803 41 200 803 42 200 803 43 200 803 44  200 803 45 200 803 46 200 803 47 200 803 48

        GAVEL 1.395:- 2.395:- 2.395:- 2.395:- 
 

L: 1600 B: 700 H min: 645
       200 803 49 200 803 50 200 803 51 200 803 52

 Baddjup: 420 mm. 230 l.

Motion 180 SQ 33.995:– 40.995:- 15.995:– 24.995:– 28.995:– 39.995:– 47.995:– FRONT 3.595:–  4.995:–  
Art. nr.  200 80642 200 80643 200 803 60 200 803 61 200 803 62 200 803 63 200 803 64  200 803 65  200 803 67 

        GAVEL 1.995:-  2.795:- 
 

L: 1800 B: 800 H min: 650 mm
       200 803 69  200 803 71 

 Baddjup: 425 mm. 250 l.

westerbergs
sarg- och badkarsblandare sid. 54–55

MODELL

Round 4.995:– Soft 4.495:– Square  4.995:–   Surf golvblandare 9.995:–
Art. nr.  200 800 84 Art. nr.  200 800 83 Art. nr.  200 800 85   Art. nr.  200 601 71

Classic    Motion 5.495:–
Art. nr.  200 011 07, krom  5.395:– Art. nr.  200 601 72
 200 011 08, kromguld 5.995:–  
 200 011 09, antikmässing 7.495:–  
 C/c pip-vägg 150 mm. B: 220 mm H: 250 mm  C/c 150 mm. B 263 mm   H: 1.061 mm

 

Anlita alltid en auktoriserad VVS-montör med branschlegitimation.



122

westerbergs
bubbla – köphjälp

system 
wave sid. 20-25

FOTMASSAGE, ROTERANDE art.nr. 20080073 
Med roterande dysor får du massage över en större del av foten.

PAKET BOTTENSYSTEM + BOOSTER art.nr. 20080077
Varma bubblor från botten som förhöjer massageeffekten förstärkt med booster där 

luft pressas in i massagesystemet och ger extra oslagbar massage. 

BOTTENSYSTEM art.nr. 20080075
Varma bubblor från botten som förhöjer massageeffekten. 

BOOSTER art.nr. 20080076
Med hjälp av bottensystemet pressas luft in i systemet och ger extra massageeffekt.

RYGGMASSAGE, ROTERANDE art.nr.  20080071
6 st roterande dysor för avslappnande massage över en stor del av ryggen.

TURBO art.nr. 20080074
Extra intensiv massage med en kompressor som pressar in luft i vattensystemet. 

POWERJETS
Standard i alla våra system. Individuellt stängningsbara och riktbara munstycken.

1,5 kW UNDERHÅLLSVÄRMARE art.nr. 20000530
Bibehåller badtemperaturen, så vattnet inte kyls ner.
Du väljer själv hur länge du vill bada. 

3,0 kW UNDERHÅLLSVÄRMARE art.nr. 20000533
Bibehåller badtemperaturen i de större badkaren.

BELYSNING art.nr. 20080082
Belysning som skapar stämningsfullt undervattensljus.

LJUSTERAPI art.nr. 20080081
Med fast eller växlande sken skapas ett färgat ljus över hela karet. 

VATTENRENING art.nr. 20000605
Antibakteriell rengöring av vattnet med hjälp av uvljus helt utan kemikalier.

tillval – översikt

Pneumatisk styrning

Elektronisk touchkontroll

Elektronisk touchkontroll premium

8 powerjets, (Wave 160 sq 6 st)

Ryggmassage, roterande

Kudde, Soft

Blandare, Soft

Front och gavel i vit akryl

1,5 kw underhållsvärmare 

Fotmassage, roterande 

Ljusterapi 

Vit belysning 

Bottensystem 

Timerfunktion

Pulsfunktion

Tillval

Turbo 5.595:-

Booster  2.395:-

Fotmassage, roterande 3.395:-

Ryggmassage, roterande 3.995:-

Ljusterapi 3.395:-

Belysning 2.895:-

Bottensystem 7.795:-

Bottensystem + Booster 8.795:-

Vattenrening 3.495:-

Underhållsvärmare 1,5 kW 3.995:-

Underhållsvärmare 3,0 kW 4.595:-

Kudde, Soft 425:-

systeminnehåll wave

skräddarsy ditt eget
MASSAGESYSTEM

med tillval, front och gavel

• = ingår     ˚ = tillval     (–) = ej tillgängligt

våra noga utvalda
MASSAGESYSTEM I PAKET

inkl front, gavel och blandare

base

•
–

–

•
•
•
•
•
–

–

–

–

–

–

–

–̊

–̊

˚
˚
˚
˚
˚
˚
–̊

deluxe

•
–

–

•
•
•
•
•
•
•
•
–

–

–

–

–̊

–

–

–

–

˚
˚
–̊

–̊

exclusive

–

•
–

•

˚
˚
˚
•̊

˚
•̊
•
•
•

–

˚
˚
˚
–̊

–

–

–̊

˚
˚

premium

–

–

•
•
•

˚
˚
•̊
•

•̊
•
•
•

–

–̊

–

–̊

–

–

–̊

˚
˚

standard

•
–

–

•

˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚
–̊

–

–̊

˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚

upgrade

•
–

–

•

˚
˚
˚
•̊

˚
•̊

–̊

–

–̊

˚
˚
–̊

˚
˚
–̊

˚
˚
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MODELL KAR + MASSAGESYSTEM I PAKET  ENDAST KAR KAR MED MASSAGESYSTEM  FRONT OCH GAVEL
 inkl front, gavel och blandare  skräddarsy med tillval, front och gavel   

 base deluxe kar standard upgrade exclusive premium  vit akryl 

Wave 140 C 26.995:– 33.995:– 10.995:- 19.995:– 23.995:– 35.995:– 45.995:– FRONT 2.495:–
Art. nr.  200 80600 200 80601 200 802 10 200 802 11 200 802 12 200 802 13 200 802 14  200 802 15

        

 L: 1370 B: 1370 H min: 650 mm
 Baddjup: 425 mm. 300 l.  

Wave 160 L  26.995:– 33.995:– 10.995:- 19.995:– 23.995:– 35.995:– 45.995:– FRONT 2.995:–
Art. nr.  200 80603 200 80604 200 802 60 200 802 61 200 802 62 200 802 63 200 802 64  200 802 65

        

 L: 1555 B: 880 H min: 640 mm
 Baddjup: 415 mm. 220 l.

Wave 160 R  26.995:– 33.995:– 10.995:- 19.995:– 23.995:– 35.995:– 45.995:– FRONT 2.995:–
Art. nr.  200 80606 200 80607 200 802 50 200 802 51 200 802 52 200 802 53 200 802 54  200 802 55

        

 L: 1555 B: 880 H min: 640 mm
 Baddjup: 415 mm. 220 l.

Wave 150 C  27.995:– 34.995:– 12.995:- 21.995:– 25.995:– 37.995:– 47.995:– FRONT 2.995:–
Art. nr.  200 80609 200 80610 200 802 20 200 802 21 200 802 22 200 802 23 200 802 24  200 802 25

        

 L: 1535 B: 1535 H min: 660 mm
 Baddjup: 435 mm. 425 l.

Wave 170 L  33.995:– 38.995:– 15.995:- 24.995:– 28.995:– 39.995:– 49.995:– FRONT 3.495:–
Art. nr.  200 80612 200 80613 200 802 40 200 802 41 200 802 42 200 802 43 200 802 44  200 802 45

        

 
L: 1725 B: 1253 H min: 650 mm

 Baddjup: 425 mm. 485 l.

Wave 170 R  33.995:– 38.995:– 15.995:- 24.995:– 28.995:– 39.995:– 49.995:– FRONT 3.495:–
Art. nr.  200 80615 200 80616 200 802 30 200 802 31 200 802 32 200 802 33 200 802 34  200 802 35

        

 
L: 1725 B: 1253 H min: 650 mm

 Baddjup: 425 mm. 485 l.

Wave 160 SQ  23.995:– 31.995:– 9.995:- 17.995:– 21.995:– 33.995:– 43.995:– FRONT 1.995:–
Art. nr.  200 80618 200 80619 200 802 70 200 802 71 200 802 72 200 802 73 200 802 74  200 802 75

        GAVEL 995:-
 

L: 1580 B: 695 H min: 640 mm
       200 802 79

 Baddjup: 415 mm. 225 l.

Wave 180 E  31.995:– 39.995:– 15.995:- 24.995:– 28.995:– 39.995:– 49.995:– FRONT 3.495:–
Art. nr.  200 80621 200 80622 200 802 80 200 802 81 200 802 82 200 802 83 200 802 84  200 802 85 

        GAVEL 1.495:-
 

L: 1790 B: 900 H min: 625 mm
       200 802 89   

 Baddjup: 400 mm. 300 l.

Wave 180 SQ  29.995:– 37.995:– 15.995:- 24.995:– 28.995:– 39.995:– 49.995:– FRONT 2.995:– SLÄT 2.995:-
Art. nr.  200 80624 200 80625 200 802 90 200 802 91 200 802 92 200 802 93 200 802 94  200 802 95 FRONT 20080297

        GAVEL 1.495:-
 

L: 1795 B: 795 H min: 595 mm
       200 802 99

 Baddjup: 370 mm. 290 l



124

westerbergs
bubbla – köphjälp

system 
norden sid. 16–19

MODELL KAR + MASSAGESYSTEM I PAKET ENDAST KAR KAR + MASSAGESYSTEM   FRONT OCH GAVEL
 inkl front, gavel och blandare  skräddarsy med tillval, front och gavel 

 base deluxe kar standard upgrade exclusive premium   vit  svart

norden 140 C 27.995:– 34.995:– 12.995:– 22.995:– 26.995:– 37.995:– 45.995:– FRONT  2.995:– 4.495:-
Art. nr.  200 80650 200 80651 200 80500 200 80501 200 80502 200 80503 200 80506   200 80505 20080507

 L: 1400 B: 1400 H min: 645 mm
 Baddjup: 420 mm. 310 l

norden 160 SQ 26.995:– 33.995:– 12.995:- 22.995:– 26.995:– 37.995:– 45.995:– FRONT 2.195:–
Art. nr.  200 80656 200 80657 200 805 30 200 805 31 200 805 32 200 805 33 200 805 36  200 805 35
              
        GAVEL 1.295:-
 L: 1570 B: 700 H min: 635 mm       200 805 39
 Baddjup: 410 mm. 250 l.  

norden 160 L 27.995:– 34.995:– 12.995:- 22.995:– 26.995:– 37.995:– 45.995:– FRONT 2.995:–
Art. nr.  200 80652 200 80653 200 80510 200 80511 200 80512 200 80513 200 80516  200 80515   

 L: 1570 B: 1000 H min: 635 mm
 Baddjup: 410 mm. 298 l.

norden 160 R 27.995:– 34.995:– 12.995:- 22.995:– 26.995:– 37.995:– 45.995:– FRONT 2.995:–
Art. nr.  200 80654 200 80655 200 80520 200 80521 200 80522 200 80523 200 80526  200 805 25   

 L: 1570 B: 1000 H min: 635 mm
 Baddjup: 410 mm. 298 l.

Pneumatisk styrning

Elektronisk touchkontroll

Elektronisk touchkontroll premium

8 powerjets

Ryggmassage, roterande

Kudde, Soft

Blandare, Round

Front och gavel i vit akryl

1,5 kW underhållsvärmare 

Fotmassage, roterande 

Ljusterapi 

Vit belysning 

Bottensystem 

Timerfunktion

Pulsfunktion

Tillval

Turbo 5.595:-

Booster 2.395:-

Fotmassage, roterande 3.395:-

Ryggmassage, roterande 3.995:-

Ljusterapi 3.395:-

Belysning 2.895:-

Bottensystem 7.795:-

Bottensystem + Booster 8.795:-

Vattenrening 3.495:-

Underhållsvärmare 1,5 kW 3.995:-

Underhållsvärmare 3,0 kW 4.595:-

Kudde, Soft 425:-

systeminnehåll norden

skräddarsy ditt eget
MASSAGESYSTEM

med tillval, front och gavel

• = ingår     ˚ = tillval     (–) = ej tillgängligt

våra noga utvalda
MASSAGESYSTEM I PAKET

inkl front, gavel och blandare

base

•
–

–

•
•
•
•
•
–

–

–

–

–

–

–

–̊

–̊

˚
˚
˚
˚
˚
˚
–̊

deluxe

•
–

–

•
•
•
•
•
•
•
•
–

–

–

–

–̊

–

–

–

–

˚
˚
–̊

–̊

exclusive

–

•
–

•

˚
˚
˚
•̊

˚
•̊
•
•
•

–

˚
˚
˚
–̊

–

–

–̊

˚
˚

premium

–

–

•
•
•

˚
˚
•̊
•

•̊
•
•
•

–

–̊

–

–̊

–

–

–̊

˚
˚

standard

•
–

–

•

˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚
–̊

–

–̊

˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚

upgrade

•
–

–

•

˚
˚
˚
•̊

˚
•̊

–̊

–

–̊

˚
˚
–̊

˚
˚
–̊

˚
˚



energy

•
•
•
•

sparkle

•
•
–

–

bounce

•
–

•
•
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system
deep sid. 28–31

MODELL ENDAST KAR KAR MED BUBBELSYSTEM  

 kar  sparkle  bounce  energy

 vit svart/vit vit svart/vit vit svart/vit vit svart/vit

Deep r 1800 14.995:– 16.995:- 28.495:– 31.995:– 29.495:– 32.995:– 34.995:– 38.495:–
Art. nr. 20051040 20051042 200 80020 200 80163 200 80061 200 80164 200 80062 200 80165

 L: 1765 mm 
 B: 790 mm 
 H min: 570 mm. 290 l H min: 610 mm H min: 700 mm H min: 700 mm

Deep sq 1800 14.995:– – 28.495:– – 29.395:– – 34.995:– –
Art. nr. 20051030 – 200 80021 – 200 80064 – 200 80065 –

 L: 1775 mm
 B: 800 mm
 H min: 630 mm. 325 l H min: 625 mm H min: 769 mm H min: 769 mm

Deep flow 15.995:– – 29.495:– – 30.495:– – 35.995:– –
Art. nr. 20080069 – 200 80066 – 200 80067 – 200 80068 –

 L: 1790 mm
 B: 795 mm
 H min: 670 mm. 315 l H min: 679 mm H min: 769 mm H min: 769 mm

Belysning

Bottensystem

8 minijets

Ryggmassage, roterande

systeminnehåll deep

• = ingår    (–) = ej tillgängligt

MASSAGESYSTEM
för Deep fristående badkar

1
utan 

system

2
system
sparkle

3
system
bounce

4
system
energy

westerbergs
sarg- och badkarsblandare sid. 54–55

MODELL

Round 4.995:– Soft 4.495:– Square  4.995:–   Surf golvblandare 9.995:–
Art. nr.  200 800 84 Art. nr.  200 800 83 Art. nr.  200 800 85   Art. nr.  200 601 71

Classic    Motion 5.495:–
Art. nr.  200 011 07, krom  5.395:– Art. nr.  200 601 72
 200 011 08, kromguld 5.995:–  
 200 011 09, antikmässing 7.495:–  
 C/c pip-vägg 150 mm. B: 220 mm H: 250 mm  C/c 150 mm. B 263 mm   H: 1.061 mm

 

Anlita alltid en auktoriserad VVS-montör med branschlegitimation.
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westerbergs
bubbla – köphjälp

system 
momentum  sid. 34–37

MODELL KAR + MASSAGESYSTEM  ENDAST SYSTEM FRONT GAVEL
 I PAKET  KAR MOMENTUM

 inkl front och blandare

 base deluxe kar momentum vit vit

Momentum 190 SQ Duo 32.295:- 40.895:- 18.295:- 64.995:– 3.495:– 2.395:–
Art. nr. 200 806 80 200 806 81 200 80450 200 804 20 200 804 25 200 804 29

 L: 1900 B: 1195
 H min: 645 mm
 Baddjup: 420 mm. 485 l.

Momentum 190 E – – 18.295:- 64.995:– – – 
Art. nr. – – 200 80460 200 804 40 – –

 L: 1890 B: 1195
 H min: 590 mm
 Baddjup: 365 mm. 365 l.

Pneumatisk styrning

Elektronisk touchkontroll premium

 digital termometer

 digital vattennivåindikering

 digital felindikering

 digital varvantalsreglering av bottensystem

8 powerjets

Ryggmassage, roterande

Dubbel ryggmassage, roterande

Kudde, Soft

Blandare, Round

Front och gavel i vit akryl

1,5 kW underhållsvärmare 

Fotmassage, roterande 

Ljusterapi 

Belysning 

Bottensystem

Booster 

Timerfunktion

Pulsfunktion

Vattenrening

Tillval

Turbo 5.395:-

Booster 2.195:-

Fotmassage, roterande 3.195:-

Ljusterapi 3.195:-

Belysning 2.695:-

Bottensystem 7.495:-

Bottensystem + Booster 8.595:-

Vattenrening 3.495:-

Underhållsvärmare 1,5 kW 3.995:-

Underhållsvärmare 3,0 kW 4.595:-

Ytterligare ryggmassage, roterande 3.995:-

systeminnehåll momentum

• = ingår     ˚ = tillval     (–) = ej tillgängligt

våra noga utvalda
MASSAGESYSTEM I PAKET

inkl front, gavel och blandare

base

•
–

–

–

–

–

•
•
–

•
•
•
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–̊

˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚

deluxe

•
–

–

–

–

–

•
–

•
•
•
•
•
–

•
–

–

–

–

–

–

–̊

–

–

–

˚
–̊

–̊

momentum

–

•
•
•
•
•
•
–

•
–

–

–

•
–

–

•
•
•
•
•
•



spring 190 sq

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

westerbergs
deep

westerbergs
ocean
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westerbergs
bada – köphjälp

MODELL UTFÖRANDE

 vit svart/vit

Deep sq 1800 14.995:– –  
Art. nr. 200 510 30 –

 L: 1775 B: 800 H min: 630 mm. 325 l.  

Deep r 1600 13.995:–  15.995:–
Art. nr. 200 510 45 20051046

 L: 1565 B: 740 H min: 580 mm. 225 l. 

Deep r 1800 14.995:–  16.995:–
Art. nr. 200 510 40 20051042

 L: 1765 B: 790 H min: 570 mm. 290 l.

Deep flow 15.995:– –
Art. nr. 20080069 –

 L: 1790 B: 795 H min: 670 mm. 315 l.

Elektronisk touchkontroll premium

 digital termometer

 digital vattennivåindikering

 digital felindikering

 digital varvantalsreglering av bottensystem 

Timerfunktion

Pulsfunktion

Ljusterapi

1,5 kW underhållsvärmare

Terapijets, upp till 43 st:

Bottensystem

Fotmassage, roterande

Ryggmassage, roterande

Sidomassage

Vattenrening

systeminnehåll spring system spring

MODELL KAR SYSTEM FRONT GAVEL

 endast kar spring     vit vit

Spring 190 SQ  – 54.995:– 3.495:– 2.395:– 
Art. nr. – 200 804 10 200 804 15 200 804 19

 L: 1895 B: 985
 H min: 610 mm
 Baddjup: 385 mm. 330 l.

system 
spring sid. 38–39

MODELL UTFÖRANDE

 vit matt

Ocean 1800 31.995:–
Art. nr. 200 804 80

 L: 1820 B: 920 H min: 520 mm. 350 l.



westerbergs
madeleine

westerbergs
victoria

westerbergs
elisabeth

westerbergs
purl

128

MODELL  TASSAR

 krom mässing vita

Madeleine vit 14.495:– 14.495:– 14.495:– 
Art. nr. 200 007 10 200 007 12 200 007 11

 L: 1745 B: 800 H: 655 mm. 215 l.

Madeleine svart/vit 16.495:– 16.495:– 16.495:– 
Art. nr  200 007 13 200 007 15 200 007 14

 L: 1745 B: 800 H: 655 mm. 215 l.

MODELL TASSAR

 krom mässing vita

Victoria 157 vit 13.995:– 13.995:– 13.995:– 
Art. nr.  200 006 92 200 006 94 200 006 93

 L: 1570 B: 760 H: 730 mm. Djup: 410 mm. 215 l.

Victoria 157 svart/vit 15.995:– 15.995:– 15.995:– 
Art. nr.  200 006 95 200 006 97 200 006 96

 L: 1570 B: 760 H: 730 mm. Djup: 410 mm. 215 l.

Victoria 167 vit 13.995:– 13.995:– 13.995:– 
Art. nr. 200 006 98 200 007 00 200 006 99

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

Victoria 167 svart/vit 15.995:– 15.995:– 15.995:– 
Art. nr.  200 007 01 200 007 03 200 007 02

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

MODELL TASSAR

 krom mässing vita

Elisabeth vit 14.495:– 14.495:– 14.495:– 
Art. nr. 200 007 04  200 007 06 200 007 05

 L: 1750 B: 800 H: 600 mm. Djup: 440 mm. 230 l.

westerbergs
bada – köphjälp forts.

MODELL BEN  

 borstad krom krom klossar i mörk ek  benstativ i mörk ek

Purl sq 1800 14.995:– 14.995:– –  15.995:–
Art. nr. 200 510 50 200 510 90 –  200 510 60

 L: 1800 B: 785 H: 615 mm. Djup: 420 mm. 315 l.

Purl r 1700 – – 14.995:–  15.995:– 
Art. nr. – – 200 511 10  200 511 20 

 L: 1690 B: 785 H: 630 mm.  Djup: 435 mm. 250 l.

Purl sq 1600 14.995:– 14.995:– –  15.995:–
Art. nr. 200 510 70 200 51100 –  200 510 80

 L: 1600 B: 700 H: 715 mm. Djup: 515 mm. 300 l. 
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Teknisk data:
• Ångaggregat 3.000 watt
• Max temp 50°
• Pump 900 watt (modell s 148)
• Fast installation krävs enligt lag.
• 6 mm tjockt, härdat säkerhetsglas.
• 16 ampèrs säkring
 (modell s 148 kräver både 16 plus 10 ampère). 
• Kräver jordfelsbrytare.

westerbergs
ångbada – köphjälp

Steamer™  Flow s 120
B1200 x D800 x H2210 mm
Instegsmått: 510 mm

20001632, vänster silvergrå 34.995:-
20001634, höger silvergrå 34.995:-

Trätrall
20001641, vänster 3.595:-
20001642, höger 3.595:-

Steamer™ Flow s 145
B1450 x D900 x H2300 mm
Instegsmått: 510 mm

20001636, silvergrå 36.995:-

Trätrall
20001643, 3.595:-

Steamer™ Flow s 95
B950 x D950 x H2235 mm
Instegsmått: 490 mm

20001630, vit 25.995:-
20001625, silvergrå 25.995:-

Trätrall
20001640, 3.295:-

Steamer™ Flow s 148
B1480 x D1480 x H2200 mm
Instegsmått: 700 mm

20001638, silvergrå 57.995:-

Avtagbar frontpanel

Handdusch, 3 massagefunktioner

Takdusch

Fotmassage

Massagejets

Ryggdusch

Termostatblandare

Belysning

Fläkt

Ångbastu med timer

Aromaterapi

Radio med CD-/MP3-anslutning

Telefon

Avlastningshylla

Fällbar sits

Avkalkningsbehållare

Stödhandtag

Programmering av massagejets

Bubbelbadkar

utrustningstabell
ångbada

steamer™
flow sid. 86–89

•
•
•
–

4 st

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–

•
–

•
•
•
–

4 st

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–

•
–

•
•
•
–

2×4 st

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
–

•
•
•
•

18 st

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teknisk data:
• Ångaggregat 3.000 watt
• Fast installation krävs enligt lag.
• 6 mm tjockt, härdat säkerhetsglas.
• 16 ampèrs säkring 
• Kräver jordfelsbrytare.

steamer™
motion sid. 82–85

Motion Steamer™ 90 SQ
B875 x D900 X H2180 mm
Instegsmått: 700 mm

200 1 50 00, vit 29.995:-

Motion Steamer™ 90 R
B900 x D900 X H2180 mm
Instegsmått: 470 mm

2001 50 05, vit 29.995:-

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

runda handtag på både in och 
utsida i metall.

lyxigt minispa 1 m2 med 
avslappnande och välgörande 
ånga.

stilren touchdisplay, enkel att 
använda.

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

designat gångjärn i metall.

aromaterapi med lugnande, 
helande eller uppiggande 
effekter.

infällda duschmunstycken 
för rygg

designad stol i akryl.
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westerbergs
walk-in-shower

westerbergs 
clear clean system

Clear Corner
H: 2025 mm. Glastjocklek 6 mm.

20010010, 800×800 mm 6.995:–
20010015, 800×900 mm 6.995:–
20010020, 900×900 mm 6.995:–

Golvprofil Corner

20010002 495:–

Släplist

20010016, 12 mm 169:–
20010017, 20 mm 169:–

Clear Round
H: 2025 mm. Glastjocklek 6 mm.

200 560 40, 800×800 mm 7.495:–
200 560 50, 900×900 mm 7.495:–

Clear Twist
H: 2025 mm.

20010000, 900×900 mm 9.695:–

Golvprofil Round

20010001 495:–

Släplist

20010016, 12 mm 169:–
20010017, 20 mm 169:–

Clear 800/900 
H: 2000 mm. Avståndet till vägg kan 
varieras upp till 1200 mm.
Glastjocklek 8 mm.

200 555 20, 800×<1200 mm 4.295:–
200 555 30, 900×<1200 mm 4.295:–

Förlängningsprofil

200100 03 495:–/st

Clear 1200/1400
H: 2000 mm. Avståndet till vägg kan 
varieras upp till 1200 mm.
Glastjocklek 8 mm.

200 555 40, 1150×<1200 mm 4.795:–
200 555 50, 1350×<1200 mm 5.295:–

westerbergs
duscha – köphjälp

Flow m 90 - Massagekabin
B900 x D900 x H2100 mm
Instegsmått: 450 mm

20001628, vit 18.995:-
20001629, silvergrå 18.995:-

Clear Shower - Duschkabin
B900 x D900 x H2150 mm
Instegsmått: 450 mm

20010050, vit 9.995:-

westerbergs
duschhörn

westerbergs
duschkabiner

Clear Clean System
(förseglar du glasytan med 
i din dusch för lättare rengöring) 

20055000 635:-
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Så här går du tillväga:  
 Välj bredd på tvättstället.
 Välj färg på underskåp.
 Välj spegel eller spegelskåp.
 Komplettera med hylla och/eller högskåp.

Tvättställ 600
B: 600 H: 55 D: 430 mm.
200 701 00 4.210:–

Tvättställ 750
B: 750 H: 55 D: 430 mm.
200 701 01 4.410:–

Tvättställ 900
B: 900 H: 55 D: 430 mm.
200 701 02 5.110:–

Tvättställ 1200
B: 1200 H: 55 D: 430 mm.
200 701 03 6.210:–
200 701 04, för dubbla  
blandare 7.310:–

Underskåp 600
B: 595 H: 430 D: 465 mm.
200 701 10, vit 5.495:–

Underskåp 750
B: 745 H: 430 D: 465 mm.
200 701 11, vit 5.895:–
200 701 15, svart 6.995

Underskåp 900
B: 895 H: 430 D: 465 mm.
200 701 12, vit 6.395:–

Underskåp 1200
B: 1195 H: 430 D: 465 mm.
200 701 13, vit 8.095:–

Spegelskåp 600 med lampa
B: 600 H:600/650
D: 150/210 mm. 
200 701 64, vit 7.495:–

Spegelskåp 750 med lampa
B: 750 H: 600/650 
D: 150/210 mm.
200 701 65, vit 8.995:–
200 701 69, svart 10.095:–

Spegelskåp 900
med lampa
B: 900 H: 600/650 
D: 150/210 mm.
200 701 66, vit 9.995:–

Spegelskåp 1200
med lampa
B: 1200 H: 600/650 
D: 150/210 mm.
200 701 67, vit 10.395:–

Spegel 600 med lampa
B: 600 H: 600/650 
D: 35/150 mm. 
200 701 45, vit 4.095:–

Spegel 750 med lampa
B: 750 H: 600/650 
D: 35/150 mm. 
200 701 46, vit 5.595:–
200 701 56, svart 6.095:–

Spegel 900
med lampa
B: 900 H: 600/650 
D: 35/150 mm. 
200 701 47, vit 6.495:–

Spegel 1200
med lampa
B: 1200 H: 600/650 
D: 35/150 mm. 
200 701 48, vit 6.695:–

Högskåp med lucka
B: 350 H: 1816 D: 260 mm.
200 701 32, vit 6.495:–

Högskåp med spegellucka
B: 350 H: 1816 D: 260 mm.
200 701 34, vit 7.495:–
200 701 38, svart 8.595:–

Hylla 600
B: 600 H: 22 D: 150 mm.
200 701 50, vit 1.195:–

Hylla 750
B:750 H:22 D:150 mm.
200 701 51, vit 1.295:–
200 701 57, svart 1.895:–

Hylla 900
B: 900 H: 22 D: 150 mm.
20070152, vit 1.395:–

Hylla 1200
B: 1200 H: 22 D: 150 mm.
200 701 53, vit 1.595:–

Väggskåp, lucka
B: 350 H: 350 D: 260 mm.
20070122, vit 2.195:–

Väggskåp med lucka  
i frostat glas
B: 350 H: 350 D: 260 mm.
200 701 24, vit 2.495:–

en liten köphjälp

motion, fortsättning
westerbergs
motion

tvättställ i vit gjutmarmor

westerbergs
möblera & förvara – köphjälp
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jump

westerbergs
wave

westerbergs
norden sign

westerbergs
smart

Jump Multiskåp
B: 400 H: 250 D: 200 mm.
200 704 40, vit högblank 1.995:–
200 707 40, mörk ek 1.995:–

westerbergs
möblera & förvara – köphjälp forts. 

Underskåp 900
Vit, inkl handtag. B: 900 
H: 450 D: 390/503 mm. 
200 702 14 8.595:–

Underskåp 1200
Vit, inkl handtag. B: 1200 
H: 450 D: 390/503 mm.
200 702 15 11.295:–

Spegelskåp 900
Vit. B: 900 H: 700 
D: 132/235 mm.
200 702 60 9.695:–

Spegelskåp 1200
Vit. B: 1200 H: 700  
D: 132/235 mm.
200 702 61 10.795:–

Spegel 900
B: 900 H: 600 D: 22 mm.
200 702 40 2.395:–

Spegel 1200
B: 1200 H: 600 D: 22 mm.
200 702 41 3.195:–

Högskåp
Vit, inkl. handtag.
420 H: 1500 D: 320 mm.
200 702 32, vit 7.495:–

Hylla 900
Vit. H: 25 D: 90/140 mm. 
200 702 50 1.495:–

Hylla 1200
Vit. H: 25 D: 90/140 mm.
200 702 51 1.595:–

Lysramp 900
Vit. B: 900 H: 25/85 
D: 115/180 mm.
200 702 48 1.495:–

Lysramp 1200
Vit. B: 1200 H: 25/85 
D: 115/180 mm.
200 702 49 1.595:–

tvättställ i porslin

Tvättställ 900
B: 920 H: 85/170  
D: 400/500 mm. 
200 702 00 9.695:–

Tvättställ 1200
B: 1220.
H: 85/170 D: 410/530 mm. 
200 702 01 12.395:–

tvättställ i gjutmarmor

Tvättställ 900
B: 920 H: 85/170  
D: 400/500 mm. 
200 702 02 7.495:–

Tvättställ 1200
B: 1220.
H: 85/170 D: 410/530 mm. 
200 702 03 9.105:–

Tvättställ 450
B: 450 H: 50/160 D: 350 mm.
200 300 00, 1.495:–

Tvättställsskåp 450
B: 425 H: 575 D: 240 mm.
200 703 16, vit högblank 2.005:–
200 706 16, svart 2.005:–

Spegelskåp 550
B: 555 H: 670  
D: 140/280 mm.
200 703 35, vit högblank 3.795:–
200 706 35, svart 3.795:–

tvättställ i vit porslin

Tvättställsskåp 550
B: 540 H: 650 D: 290 mm.
200 703 15, vit högblank 2.595:–
200 706 15, svart 3.105:–

Spegel 450
B: 425 H: 575  
D: 100/180 mm.
200 703 36, vit högblank 1.995:–
200 706 36, svart 1.995:–

Tvättställ 550
B: 560 H: 60/175 D: 430 mm.
200 011 01, 1.095:–

Tvättställ 490
B: 490 H: 15/160 D: 335 mm.
200 623 05, 2.195:–

Tvättställsskåp 490
B: 475 H: 565 D: 332 mm.
Vänster öppning 
200 70470, vit högblank 2.800:–
200 704 75, olive ash faner 2.800:–
Höger öppning
200 70471, vit högblank 2.800:–
200 704 76, olive ash faner 2.800:–

Spegelskåp 490
B: 475 H: 690  
D: 135 mm.
Vänster öppning
200 70480, vit högblank 3.995:–
200 704 85, olive ash faner 3.995:–
Höger öppning
200 704 81, vit högblank 3.995:–
200 704 86, olive ash faner 3.995:–

tvättställ i vit porslin
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westerbergs
natal

westerbergs
bahia

Spegelskåp 1200
Vit. B: 1200 H: 700  
D: 132/235 mm.
200 702 61 10.795:–

Underskåp 900
Med fyra luckor.
B: 900 H: 635 D: 490 mm.
200 010 38, ek 5.695:–

Underskåp 1200
Med fyra luckor.
B: 1200 H: 635 D: 490 mm.
200 010 36, ek 5.995:–

Spegelskåp 900
B: 600 H: 635 D: 270 mm.
200 009 90, ek 8.595:–

Spegelskåp 1200
B: 1200 H: 635 D: 270 mm
200 009 88, ek 9.995:–

Spegel 900
Med halogenbelysning.
B: 900 H: 800 D: 200 mm.
200 009 85, ek 4.295:–

Spegel 1200
Med halogenbelysning.
B: 1200 H: 800 D: 200 mm.
200 009 83, ek 4.595:–

200 010 23 
ek 4.895:–

Väggskåp 
Med glashyllor.
B: 300 H: 635 D: 144 mm.
200 010 14, ek 1.695:–

Högskåp
B: 300
H: 1761
D: 330 mm.

200 010 27 
ek 5.895:–

200 010 25 
ek 5.195:–

Tvättställ 900
B: 900 D: 340/495 mm.
200 010 78 3.995:–

Tvättställ 1200
B: 1200 D: 340/495 mm.
200 010 75 4.195:–

– tvättställ i vit gjutmarmor

Tvättställ 600
B: 600 D: 340/460 mm.
200 010 72 2.195:–

Tvättställ 900 vänster
B: 900 D: 340/460 mm.
200 010 74 4.795:–

Tvättställ 900 höger
B: 900 D: 340/460 mm.
200 010 73 4.795:–

Underskåp 600
Med två luckor.
B: 600 H: 635 D: 330 mm.
200 602 00, valnöt 2.505:–
200 010 21, ek 2.505:–

Underskåp 300
Med en lucka och en låda.
B: 300 H: 635 D: 330 mm.
200 010 19, ek 1.795:–

Underskåp 300
Med hög lucka.
B: 300 H:635 D:330 mm.
200 010 17, ek 1.495:–

Underskåp 300
Med 4 lådor.
B: 300 H:635 D:330 mm.
200 010 15, ek 2.595:–

Spegelskåp 900
Med halogenbelysning.
B: 900 H: 635 D: 270 mm.
200 009 90, ek 8.595:–

Spegelskåp 1200
Med halogenbelysning.
B: 1200 H: 635 D: 270 mm.
200 009 88, ek 9.995:–

Spegelskåp 600
Med halogenbelysning.
B: 600 H: 635 D: 270 mm.
200 602 01, valnöt 5.295:–
200 009 89, ek 5.295:–

Spegel 900
Med halogenbelysning.
B: 900 H: 800 D: 200 mm.
200 009 85, ek 4.295:–

Spegel 1200
Med halogenbelysning.
B: 1200 H: 800 D: 200 mm.
200 009 83, ek 4.595:–

Spegel 600
Med halogenbelysning.
B: 600 H: 800 D: 200 mm.
200 602 03, valnöt 3.295:–
200 009 84, ek 3.295:–

200 602 05, 
valnöt 
4.895:–

200 010 23 
ek 4.895:–

Högskåp
B: 300
H: 1761
D: 330 mm

200 010 27 
ek 5.895:–

200 010 25 
ek 5.195:–

Väggskåp 
Med glashyllor.
B: 300 H: 635 D: 144 mm.
200 010 14, ek 1.695:–

Tvättställ 1200
B: 1200 D: 340/460 mm.
200 010 71 4.895:–

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

Rengör med ett milt rengöringsmedel och fuktig trasa. Inget 
annat behövs. Kom ihåg att inte placera möblerna mot ditt 
badkar eller dusch så håller du fukten borta.

Sanitetsporslin: Ta en mjuk borste med rengöringsmedel. 
Ättiks- och vinsyra tar bort missfärgningar.

Gjutmarmortvättställ: Använd Clean & Shine rengöringscreme 
som rengör och skyddar utan att repa. Fungerar även på hårt 
sittande smuts. Undvik medel som kan repa, det är viktigt att 
ytskiktet av gel coat hålls blankt.

Blandare: Ta dagligen bort tvål- och kalkrester med en fuktig trasa.

westerbergs 
badrumsmöbler

westerbergs 
bubbelbadkar och badkar

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

westerbergs
rengöring & skötsel



westerbergs 
dusch

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

westerbergs 
rengöringsprodukter

• Clean Cream (rengör badkarets yta) 20001205 150:-

• Clean System (rengör systemets rör och slangar) 20001207 460:-

• Clean Shine (polering av badkar) 20001209 150:-

• Clean Cure (desinfektionstabletter till badkar) 20001211 180:-

• Clean Kit (en flaska Clean Cream, Shine, Cure, System) 20001898  900:-

• Clean & Shine (rengöring för gjutmarmor, 110 ml) 20070800  205:-

• Reparationskit (för akrylbadkar) 80000703  420:-

• Clear Clean System (förseglar du glasytan med 

 i din dusch för lättare rengöring)  20055000 635:-

tysta bubbelbadkar
en nyhet på westerbergs sedan 1981
På Westerbergs hittar du några av världens bästa bubbelbadkar. Tysta, kraftfulla, och 
väldesignade. Efter snart 30 år i branschen är vi helt enkelt experter på bubbelbad. Och du ska 
veta att vi anstränger oss för att hitta bästa möjliga badupplevelse - vi provar hundratals funktioner 
och olika passformer för att kunna välja ut de badrumsprodukter som ger bästa känslan. Vi 
fortsätter kontinuerligt med vårt långsiktiga arbete med att vidareutveckla våra massagesystem, 
vår design och komponenter. För att ge dig en ännu tystare badupplevelse.
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www.westerbergs.com

A
rt. nr. 91 000 011

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

ny katalog hösten 2010 bubbelbad badkar
design dusch steamers porslin  blandare
möbler inspiration www.westerbergs.com

b
a
d

katalog hösten 2010

motion 160 l

fr 22.995:–
Läs mer på sid 12–13

Din Westerbergs butik:

w
w

w
.w

e
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ergs.com

westerbergs
det svenska originalet

det svenska 
originalet

westerbergs
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