
corny-serien från Duschbyggarna är en unik presentation av paketlösningar till din 
duschhörna. 10 olika grundpaket med stora variationsmöjligheter till mycket förmånliga 
priser. i varje paket ingår duschhörna, takdusch och termostatblandare. Du väljer fritt 
mellan olika storlekar, utföranden och modeller så att det passar just ditt badrum.
cornypaketet – endast från Duschbyggarna!

CornY
En sEriE PrisVärDa DusChPaKEt
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i corny eco paketet ingår corny eco duschhörna med profil i kromoptik 
och klart glas i storlek 800 x 800 eller 900 x 900. easy, soft, rain eller 
shiny takdusch samt en termostatblandare för dusch. 

Corny Eco-paketet             
8 990:- (Värde ca 11 990:-)

Endast Corny Eco  
duschvägg
4 995:-Längre bak i broschyren visas flera takduschmodeller. 

Översikt och prisinformation på sid 20-23.

corny eco -paketet:  kl argl as

800 x 800 
900 x 900

Corny Eco duschhörna 
med klarglas och Easy 
takdusch.

välj mått [mm]
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corny eco – det ekonomiska alternativet. Möt vår nya medlem av Cornyfamiljen, Corny Eco!
Du får samma fina kvalitet som på storebror Corny de Luxe. Vi erbjuder Corny Eco i bredderna 800 x 800 och  
900 x 900. Klarglas och profiler i kromoptik ger dig en riktigt bra, snygg och modern duschhörna till ett av  
marknadens bästa priser. Corny Eco är enkel att hålla ren, har ett stilrent utförande och är av hög kvalitet.   
Vi hälsar Corny Eco välkommen till Cornyfamiljen.

corny eco -paketet:  kl argl as
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i corny paketet ingår corny duschhörna i silvermatt profil och klart glas 
i valfri storlek 700/800/900/1000. easy, soft, rain eller shiny takdusch 
samt en termostatblandare för dusch. 

Corny-paketet 
10 990:- (Värde ca 14 990:-)

Endast Corny  
duschvägg
6 995:-Längre bak i broschyren visas flera takduschmodeller. 

Översikt och prisinformation på sid 20-23.

corny-paketet:  kl argl as

Corny  duschhörna 
med klarglas och shiny 
takdusch.

Kombinera
storlek som  
du vill!

välj mått [mm] 
700/800/900/1000
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i corny paketet ingår corny duschhörna i silvermatt profil och frostat glas 
i valfri storlek 700/800/900/1000. easy, soft, rain eller shiny takdusch 
samt en termostatblandare för dusch. 

Corny-paketet 
10 990:- (Värde ca 14 990:-)

Endast Corny  
duschvägg
6 995:-Längre bak i broschyren visas flera takduschmodeller. 

Översikt och prisinformation på sid 20-23. 

corny-paketet:  frostat

Corny  duschhörna 
med frostat glas och 
soft takdusch.

Kombinera
storlek som  
du vill!

välj mått [mm] 
700/800/900/1000
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i corny paketet ingår corny duschhörna i silvermatt profil och dekorglas 
schack i storlekarna 800x800, 800x900 eller 900x900 . easy, soft, rain 
eller shiny takdusch samt en termostatblandare för dusch. 

Corny-paketet 
11 990:- (Värde ca 14 990:-)

Endast Corny  
duschvägg
7 995:-Längre bak i broschyren visas flera takduschmodeller. 

Översikt och prisinformation på sid 20-23.

corny-paketet:  schack

Corny  duschhörna 
med dekorglas schack 
och Easy takdusch.

Kombinera
storlek som  
du vill!

välj mått [mm] 
800/900
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i corny paketet ingår corny duschhörna i silvermatt profil och dekorglas 
rings i storlek 900x900. easy, soft, rain eller shiny takdusch samt en 
termostatblandare för dusch. 

Corny-paketet 
11 990:- (Värde ca 14 990:-)

Endast Corny  
duschvägg
7 995:-Längre bak i broschyren visas flera takduschmodeller. 

Översikt och prisinformation på sid 20-23.

900 x 900

corny-paketet:  rings

Corny  duschhörna 
med dekorglas rings 
och Easy takdusch.

mått [mm] 
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corny-paketet:  isgl as

i corny paketet ingår corny duschhörna i silvermatt profil och isglas 
i valfri storlek 700/800/900. easy, soft, rain eller shiny takdusch 
samt en termostatblandare för dusch. 

Corny-paketet 
11 990:- (Värde ca 14 990:-)

Endast Corny  
duschvägg
7 995:-Längre bak i broschyren visas flera takduschmodeller. 

Översikt och prisinformation på sid 20-23.

Corny  duschhörna 
med isglas och rain 
takdusch.

Kombinera
storlek som  
du vill!

välj mått [mm] 
700/800/900
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i corny paketet ingår corny duschhörna i silvermatt profil och gråtonat 
glas i valfri storlek 700/800/900. easy, soft, rain eller shiny takdusch 
samt en termostatblandare för dusch. 

Längre bak i broschyren visas flera takduschmodeller. 
Översikt och prisinformation på sid 20-23.

corny-paketet:  gr åtonat

Corny-paketet 
12 990:- (Värde ca 14 990:-)

Endast Corny  
duschvägg
8 995:-

Corny  duschhörna 
med gråtonat glas och 
Easy takdusch.

Kombinera
storlek som  
du vill!

välj mått [mm] 
700/800/900
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i corny de luxe paketet ingår corny de luxe duschhörna i klarglas och profil 
i silvermatt eller högblank kromoptik i valfri storlek 700/800/900/1000. easy, 
soft, rain eller shiny takdusch samt en termostatblandare för dusch.

Längre bak i broschyren visas flera takduschmodeller. 
Översikt och prisinformation på sid 20-23.

corny de luxe-paketet:  kl argl as

Corny de Luxe-paketet
12 990:- (Värde ca 15 990:-)

Endast Corny de Luxe
duschvägg
8 995:-

Corny de luxe  dusch-
hörna med klarglas och 
soft takdusch.

Kombinera
storlek som  
du vill!

välj mått [mm] 
700/800/900/1000
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corny de luxe-paketet:  kl argl as

Vacker profil 
i högblank 

kromoptik eller 
silvermatt!

Massiva 
handtag 

i krom!

Gångjärn 
med lyft-
funktion 

och  vinkel-
inställning!

Förbehand-
lade glas där 

vattnet rinner 
av snabbare 

– underlättar  
rengöringen!

Dusarit 
 Protection
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corny de luxe dekor-paketet:  blocks

i corny de luxe dekor-paketet ingår corny de luxe duschhörna i 
dekorglas blocks, profil i silvermatt eller högblank kromoptik i valfri storlek 
700/800/900/1000. easy, soft, rain eller shiny takdusch samt en 
termostatblandare för dusch.
Längre bak i broschyren visas flera takduschmodeller. 
Översikt och prisinformation på sid 20-23.

Corny de Luxe dekor-paketet
13 990:- (Värde ca 16 990:-)

Endast Corny de Luxe dekor
duschvägg
9 995:-

Corny de luxe  duschhörna 
med dekorglas Blocks och 
Easy takdusch.

Kombinera
storlek som  
du vill!

välj mått [mm] 
700/800/900/1000
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corny de luxe dekor-paketet:  blocks

Vacker profil 
i högblank 

kromoptik eller 
silvermatt!

Massiva 
handtag 

i krom!

Gångjärn 
med lyft-
funktion 

och  vinkel-
inställning!

Förbehand-
lade glas där 

vattnet rinner 
av snabbare 

– underlättar  
rengöringen!

Dusarit 
 Protection
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corny design-paketet:  kl argl as

i corny design paketet ingår corny design duschhörna med 
kromade beslag och klart glas i storlek 800 x 800, 800 x 900  
eller 900 x 900. easy, soft, rain eller shiny takdusch samt en 
termostatblandare för dusch.

Corny Design-paketet
13 990:- (Värde ca 16 990:-)

Endast Corny Design
duschvägg
9 995:-Längre bak i broschyren visas flera takduschmodeller. 

Översikt och prisinformation på sid 20-23.

Kombinera
storlek som  
du vill!

välj mått [mm] 
800/900

Corny design dusch-
hörna med klarglas och 
Easy takdusch.
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corny design-paketet:  kl argl as

Praktiskt och platsbesparande, gångjärnen lyfter dörrarna  
– både utåt och inåt! Fri vinkelinställning

Nya funktioner i Corny design

Corny design dusch-
hörna med klarglas och 
kvadrat 200 takdusch
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Välj själv! Till det paket du bestämmer dig för väljer du en av takduscharna easy, soft, rain eller shiny, det ingår i paketpriset.

Easy
n takdusch och handdusch i kromat utförande
n takdusch med regneffekt Ø 173 mm
n omkopplare mellan handdusch och takdusch
n  Monteras på plan vägg. Fästen för hörnmontage 

finns som tillbehör, art.nr 62119. Pris 340:-

Easy
3 995:- (exkl. hörnbeslag)

Termo blandare
1 716:-

Soft
n takdusch och handdusch i kromat utförande.
n takdusch med regneffekt Ø 173 mm
n omkopplare mellan handdusch och takdusch
n  Monteras på plan vägg. Fästen för hörnmontage 

finns som tillbehör, art.nr 62119. Pris 340:-

Soft
3 995:- (exkl. hörnbeslag)

Termo blandare
1 716:-

easy soft
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En termostatblandare för dusch ingår i alla paket. Takduscharna kan även köpas separat till ovanstående priser.

Rain
3 995:-
Termo blandare
1 716:-

Shiny
3 995:-
Termo blandare
1 716:-

Rain
n stor takdusch med regneffekt Ø 220 mm
n handdusch med omställbara strålar
n omkopplare mellan takdusch och handdusch
n schampohylla
n Fästen för montering på plan vägg eller i hörn medföljer

Shiny
n stor takdusch med regneffekt Ø 220 mm
n handdusch med omställbara strålar
n omkopplare mellan takdusch och handdusch
n schampohylla
n Fästen för montering på plan vägg eller i hörn medföljer

r ain shiny
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Rondo 200
n  stor takdusch med regn-

effekt Ø 200 mm
n  Duschrör med reglerbar 

höjdinställning.  
Kan även vikas åt sidan.

n  omkopplare mellan hand-
dusch och takdusch

Klassisk
n  stor takdusch med regn-

effekt Ø 200 mm
n  Duschrör med reglerbar 

höjdinställning.  
Kan även vikas åt sidan.

n  omkopplare mellan hand-
dusch och takdusch

Kvadrat 200
n  stor takdusch med regneffekt 

200 x 200 mm
n  Duschrör med reglerbar höjdinställning. 

Kan även vikas åt sidan.
n   omkopplare mellan handdusch och takdusch

Kvadrat 200
4 995:- 

Termo blandare
1 995:-

Rondo 200
4 995:- 

Termo blandare
1 995:-

Klassisk 
4 995:- 

Termo blandare
1 995:-

k vadr at 200 rondo 200

kl assisk

Takduscharna ovan kan du köpa separat till ovanstående priser eller välja till ditt Corny Paket.  Översikt paketpriser – se nästa uppslag.
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Kvadrat 300
n   stor takdusch med regneffekt 

300 x 300 mm
n  Duschrör med reglerbar höjdinställning. 

Kan även vikas åt sidan.
n  omkopplare mellan handdusch och takdusch

Klassisk 
4 995:- 

Termo blandare
1 995:-

Rondo 300
7 995:-
Termo blandare
1 995:-

Kvadrat 300
7 995:-
Termo blandare
1 995:-

rondo 300k vadr at 300

Takduscharna ovan kan du köpa separat till ovanstående priser eller välja till ditt Corny Paket.  Översikt paketpriser – se nästa uppslag.

Rondo 300
n  stor takdusch med regneffekt Ø 300 mm
n   Duschrör med reglerbar höjdinställning. 

Kan även vikas åt sidan.
n  omkopplare mellan handdusch och takdusch
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prisinformation cornypaketen

corny-paketet: 
kl argl as   
 
Med Easy, soft, rain eller shiny  
takdusch 10 990:-

Med Kvadrat 200, rondo 200 
eller Klassisk takdusch 11 990:-

Med Kvadrat 300 eller 
rondo 300 takdusch 14 990:-

i paketet ingår:
n   Corny duschhörna i silvermatt profi l, klart 

glas i valfri storlek 700/800/900/1000.
höjd 1870.

n  takdusch enligt val. 
n  termostatblandare för dusch.

corny-paketet: 
frostat   
 
Med Easy, soft, rain eller shiny  
takdusch 10 990:-

Med Kvadrat 200, rondo 200 
eller Klassisk takdusch 11 990:-

Med Kvadrat 300 eller 
rondo 300 takdusch 14 990:-

i paketet ingår:
n   Corny duschhörna i silvermatt profi l, 

frostat glas i valfri storlek 
700/800/900/1000.
höjd 1870.

n  takdusch enligt val. 
n  termostatblandare för dusch.

corny eco -paketet:
kl argl as

Med Easy, soft, rain eller shiny 
takdusch 8 990:-

Med Kvadrat 200, rondo 200 
eller Klassisk takdusch 9 990:-

Med Kvadrat 300 eller 
rondo 300 takdusch 12 990:-

i paketet ingår:
n   Corny Eco duschhörna med 

profi l i kromoptik och klart glas 
i storlek 800 x 800 eller 
900 x 900. höjd 1900.

n  takdusch enligt val. 
n  termostatblandare för dusch.

15 års
GAR ANT I !

Våra produkter är av högsta kvalitet. 
Vi lämnar 15 års garanti mot alla fabrikationsfel.
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corny-paketet: 
schack   
 
Med Easy, soft, rain eller shiny  
takdusch 11 990:-

Med Kvadrat 200, rondo 200 
eller Klassisk takdusch 12 990:-

Med Kvadrat 300 eller 
rondo 300 takdusch 15  990:-

i paketet ingår:
n   Corny duschhörna i silvermatt profi l, 

dekorglas schack i valfri storlek 800 x 800, 
800 x 900 eller 900 x 900.
höjd 1870.

n  takdusch enligt val. 
n  termostatblandare för dusch.

corny-paketet: 
isgl as   
 
Med Easy, soft, rain eller shiny  
takdusch 11 990:-

Med Kvadrat 200, rondo 200 
eller Klassisk takdusch 12 990:-

Med Kvadrat 300 eller 
rondo 300 takdusch 15  990:-

i paketet ingår:
n   Corny duschhörna i silvermatt profi l, isglas 

i valfri storlek 700/800/900.
höjd 1870.

n  takdusch enligt val. 
n  termostatblandare för dusch.

corny-paketet: 
rings   
 
Med Easy, soft, rain eller shiny  
takdusch 11 990:-

Med Kvadrat 200, rondo 200 
eller Klassisk takdusch 12 990:-

Med Kvadrat 300 eller 
rondo 300 takdusch 15  990:-

i paketet ingår:
n   Corny duschhörna i silvermatt profi l, 

dekorglas rings i storlek  900 x 900.
höjd 1870.

n  takdusch enligt val. 
n  termostatblandare för dusch.

15 års
GAR ANT I !

Våra produkter är av högsta kvalitet. 
Vi lämnar 15 års garanti mot alla fabrikationsfel.
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prisinformation cornypaketen

15 års
GAR ANT I !

Våra produkter är av högsta kvalitet. 
Vi lämnar 15 års garanti mot alla fabrikationsfel.

corny de luxe-paketet:
kl argl as

Med Easy, soft, rain eller shiny 
takdusch 12 990:-

Med Kvadrat 200, rondo 200 
eller Klassisk takdusch 13 990:-

Med Kvadrat 300 eller 
rondo 300 takdusch 16 990:-

i paketet ingår:
n   Corny de Luxe duschhörna med 

profi l i silvermatt eller högblank kromoptik 
och klart glas i storlek 700/800/900/1000. 
höjd 1900.

n  takdusch enligt val. 
n  termostatblandare för dusch.

corny de luxe-paketet:
blocks

Med Easy, soft, rain eller shiny 
takdusch 13 990:-

Med Kvadrat 200, rondo 200 
eller Klassisk takdusch 14 990:-

Med Kvadrat 300 eller 
rondo 300 takdusch 17 990:-

i paketet ingår:
n   Corny de Luxe duschhörna med 

profi l i silvermatt eller högblank kro-
moptik och dekorglas Blocks i storlek 
700/800/900/1000. höjd 1900.

n  takdusch enligt val. 
n  termostatblandare för dusch.

corny-paketet: 
tonat   
 
Med Easy, soft, rain eller shiny  
takdusch 12 990:-

Med Kvadrat 200, rondo 200 
eller Klassisk takdusch 13 990:-

Med Kvadrat 300 eller 
rondo 300 takdusch 16  990:-

i paketet ingår:
n   Corny duschhörna i silvermatt profi l, 

gråtonat glas i valfri storlek 700/800/900.
höjd 1870.

n  takdusch enligt val. 
n  termostatblandare för dusch.
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corny design-paketet:
kl argl as

Med Easy, soft, rain eller shiny 
takdusch 13 990:-

Med Kvadrat 200, rondo 200 
eller Klassisk takdusch 14 990:-

Med Kvadrat 300 eller  
rondo 300 takdusch 17 990:-

i paketet ingår: 
n   Corny Design duschhörna med kromade 

beslag och klart glas i storlek 800 x 800,  
800 x 900 eller 900 x 900. höjd 1900.

n  takdusch enligt val. 
n  termostatblandare för dusch.

tiPs & iDéEr oM DusChVäggar, 
FunKtion, ForM oCh Färg
nyttig information helt enkelt
Vilken duschvägg skall jag välja?
Berätta för oss vad du är ute efter och 
vad som känns viktigt för dig. Vi har ett 
av marknadens mest flexibla sortiment 
av duschväggar, men valet kan vara 
svårt. hur ofta skall jag använda du-
schen? är vi en flerbarnsfamilj?

Duschen skall vara praktisk och 
funktionell men också passa in i form 
och färg för att förhöja känslan i ditt 
badrum. 

För att hjälpa dig att hitta rätt ger vi 
dig här några tips att tänka på när du 
planerar din nya dusch. 
 
n  Planering. har du möjlighet, välj din 
dusch innan du bygger om eller gör ett 
nytt badrum.  För att få golvfallet så 
perfekt som möjligt tillhandahåller vi 
gärna en måttskiss över den duschvägg 
du bestämt dig för.  
 
n  små utrymmen. En dusch som går 
att fälla undan när du inte använder 
den är väldigt praktiskt. På så sätt 
frigör du utrymme och ett litet badrum 
behöver då inte kännas trångt. Väljer du 
dessutom ett klart, genomskinligt glas 
förstärker  du ytterligare intrycket av en 
luftig duschplats.  
 
n  stora, rena glasytor har blivit mycket 
populärt och visst är det vackert.  tänk 
på att mer glas och färre profiler ställer 
högre krav på väggar och golv. 
 
n  utanpåliggande rör. Flertalet av alla 
badrum har synliga vattenlednings-
rör längs väggarna. De flesta av våra 
produkter är väl anpassade för detta och 
klarar rörgenomföring.  
 
Kvalitet
alla våra duschväggar genomgår en 
lång kedja av kvalitetskontroller. På våra 
fabriker utvecklas och testas alla produk-
ter kontinuerligt. Varje färdig produkt 
genomgår en slutkontroll innan den 
emballeras och levereras från fabrik. 

Garanti
Våra produkter är av högsta kvalitet.  
Vi lämnar därför 15 års garanti mot  
fabrikationsfel på samtliga dusch-
modeller. 
 
Teknik
Din duschvägg skall hålla i många år. Vi 
ställer därför höga konstruktionskrav på 
våra fabriker. Många av våra modeller 
har tekniska finesser.  släta rena profi-
lytor och täcklister över skruvar gör det 
svårare för tvålrester och kalkavlagringar 
att fastna.
 Vändbara gångjärn i metall med 
lyftfunktion och vinkelinställning, förbe-
handlade glas för enkel rengöring, mag-
netlås och släplister som är utbytbara 
är några av de detaljer som ger en lång 
livslängd åt våra duschväggar. 
 
DUSARIT PROTECTION 

Det skall vara en-
kelt att göra rent 

din duschvägg. Du kommer att hitta vår 
logo Dusarit ProtECtion på alla våra 
de Luxe- modeller. Dessa levereras som 
standard med förbehandlade glas där 
vattnet rinner av snabbare och underlät-
tar rengöringen. 
 
Återförsäljare
Många av våra återförsäljare har sam-
arbetat med oss under lång tid.

Vi vill varmt rekommendera dig som 
vill lära känna våra  
produkter lite närmare att kontakta oss 
för att få mer information om var du hit-
tar oss på din ort. Besök också gärna vår 
hemsida, www.duschbyggarna.se. 
 
Profiler & Glas
Form och färger är viktiga detaljer som 
hjälper till att skapa en unik miljö. unna 
dig att kliva in i ditt nya badrum med en 
känsla av trivsel och lyx. 



återförsäljare:

Priserna i denna broschyr ingår i aktiviteten Cornyfamiljen. För ordinarie priser och övrigt sortiment se www.duschbyggarna.se. 
Vi förbehåller oss rätten till förändringar gällande modeller och teknik. Priserna är inklusive moms och gäller tom 31/12 2010
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Vi reserverar oss för eventuella tryckfel eller tekniska förändringar.

årsta skolgränd 20, 117 43 stockholm | telefon: 08-442 76 60  fax: 08-442 76 69 | info@duschbyggarna.se  


