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vä l k o m m e n

Tradition
trend &
trygghet
Vårt namn talar för sig själv, precis som våra
produkter. 40 års erfarenhet ger resultat. I
vårt sortiment ingår endast marknadens
topprodukter vad gäller kvalitet, funktion
och design. Duschbyggarna har genom
åren utvecklats till ett starkt varumärke som
förknippas med pålitlighet, god service och
snabba leveranser.
Vår filosofi
Vi på Duschbyggarna ser oss som det mindre företaget med den stora kompetensen.
Vår strävan är att kunna erbjuda helhetslösningar för badrum. Tillsammans med
ett brett sortiment har vi både kunskapen
och kapaciteten att kunna tillhandahålla
produkter av hög kvalitet med bibehållen
ekonomi.
Affärsidé
Personalen är vår största tillgång. Och

genom en beslutskedja som är både kort och
effektiv har vi skapat en plattform där vi kan
ge kunden både trygghet och förtroende.
På detta sätt arbetar vi för att gemensamt kunna tillgodose våra kunders olika
behov.
Funktion
Ett ledord för oss på Duschbyggarna. Oavsett hur ditt badrum ser ut skall vi genom
flexibla produkter kunna erbjuda funktionella, vackra och utrymmesbesparande
duschlösningar.
Det skall vara enkelt att göra rent och lätt
att använda. Och genom en gedigen konstruktion skall våra produkter stå för kvalité
och lång livslängd.
Service
Vi står alltid till tjänst och är tillgängliga,
både för dig som konsument och för våra

återförsäljare. Du har kanske ett litet eller
annorlunda duschutrymme att hitta en
lösning på. Vi har lång erfarenhet av
specialtillverkning som är något av vårt
signum.
Med en skiss/ritning över ditt badrum ser
vi till att hitta en praktisk, snygg och funktionell dusch som tar så lite yta som möjligt
i anspråk av ditt badrum.
Leveranser
En av våra absoluta styrkor på Duschbyggarna är pålitliga och snabba leveranser.
Vår logistik är väl utvecklad för att ge
maximalt god service åt alla våra kunder.
Vi lagerhåller därför många av våra
produkter för omgående leverans. Individuella duschlösningar tar naturligtvis
något längre tid, då vi vill försäkra oss om
en genomtänkt och god slutprodukt.
Välkommen att prova oss!
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d u vä l j e r

tre serier
- du väljer!
I vårt sortiment hittar du tre kompletta serier med olika
egenskaper. Designserien, De Luxe-serien och Originalserien. Tillsammans erbjuder de variationsrikedom och
bredd så att alla skall kunna hitta sin dusch.
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 duschen? 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.
Vilken duschvägg skall jag välja?
• 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.
• Små utrymmen. En dusch som går att
fälla undan när du inte använder den är
väldigt praktiskt. På så sätt frigör du utrym-
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me och ett litet badrum behöver då inte
kännas trångt. Väljer du dessutom ett klart,
genomskinligt glas förstärker du ytterligare
intrycket av en luftig duschplats.
• 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.
• Utanpåliggande rör. Flertalet av alla
badrum har synliga vattenledningsrör
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 produkter
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 duschväggsmodeller.
Måttanpassning på dina villkor
Har du ett utrymme som har speciella mått
eller förutsättningar? Vi har över 40-års
erfarenhet av måttanpassningar och
speciallösningar för att förverkliga just dina
idéer. Glas, färger eller mått – vi klarar det
mesta!
Lättare att hålla
efter
Det skall vara enkelt att göra rent din
duschvägg. Du kommer att hitta vår logo
DUSARIT PROTECTION på alla våra de Luxemodeller.
Dessa levereras som standard med
förbehandlade glas där vattnet rinner av
snabbare och underlättar rengöringen.

d u vä l j e r
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designserien
Med mycket glas och vackert kromade gångjärn och
beslag står Designserien för skönhet, renhet och elegans.
Tekniken är ledande med möjligheter till måttanpassning
och special, utskärningar för rörgenomföringar och mycket mer. Ta en extra titt på Designgångjärnen. De svänger
dörrarna både inåt och utåt samtidigt som de lyfter glasen! Dessutom kan du ställa in glasets vinkel mot väggen.
3 smarta egenskaper som gör Designgångjärnet unikt.
Jämför gärna!

Garanti
Våra produkter är av högsta
kvalitet. Vi lämnar därför 15 års garanti
mot fabrikationsfel på samtliga duschväggsmodeller.
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3.

1.

4.

2.

5.

1.Special, snedkapat eller måttanpassning? Designserien klarar det mesta.
Du ger oss måtten – vi ger dig duschen!
2.Design handtag.
3.Design stag.
4. Du kan beställa Design skärmvägg med
urskärning för utanpåliggande rör.
5. Design gångjärn. Innovativt gångjärn
med unika egenskaper. Lyftfunktion både
inåt och utåt! Fri vinkelinställning.
Allt i ett och samma gångjärn.
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designserien

Corny Design
Duschhörna med eleganta, rundade glasdörrar.
Gångjärnen svänger dörrarna både utåt och inåt
samtidigt som de lyfts. Praktiskt och platsbesparande. Genialiskt!

Fakta: Runda duschhörnor i 6 mm härdat säkerhetsglas.
Gångjärn med lyftfunktion och vinkelinställning.
Inåt och utåtgående.
Bredd: 800/900 mm. Kan kombineras som du vill.
Höjd: 1913 mm.
Färg på gångjärn/beslag: Krom.
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Glas
Mått [mm]
800/900

Klarglas

Kombinera
storlek som
du vill!

designserien

Halv Corny Design
För dig som vill ha en enkel och stilren dusch med
endast ett avskärmande parti är halva Corny
Design lösningen.

Fakta: Välvd glasdörr i 6 mm härdat säkerhetsglas. Gångjärn
med lyftfunktion och vinkelinställning. Inåt och utåtgående.
Vänster-/högerhängning ska anges.
Bredd: 640/740 mm.
Höjd: 1913 mm.
Färg på gångjärn/beslag: Krom.

Glas
Mått [mm]
640/740

Klarglas
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designserien

Twin Design
Stor duschplats tack vare räta vinklar. Praktisk och
bekväm att använda, mycket enkel att göra rent!
Gångjärnen lyfter dörrarna både när du öppnar
dem och när du fäller in dem. Smart!

Fakta: Slagdörrar i 6 mm härdat säkerhetsglas. Gångjärn med
lyftfunktion och vinkelinställning. Inåt och utåtgående.
Bredd: 600/650/700/750/800/850/900 mm.
Kan kombineras som du vill.
Höjd: 1913 mm.
Tillverkas även i specialmått, max 1200 x 1200 x 2000 mm
Färg på gångjärn/beslag: Krom.
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Glas
Mått [mm]
600/650/700/750
/800/850/900

Klarglas

Frostat

Isglas

Gråtonat

Kombinera
storlek som
du vill!

Miljömedvetet
engagemang
Gör så du får renare vatten i duschen
Miljön har alltid varit en viktig fråga för
Duschbyggarna. Alltifrån små saker som
egen källsortering och resurssparande
verksamhet till att ställa höga miljökrav
på våra samarbetspartners och leverantörer.

Duschbyggarna är dessutom
anslutna till
REPA, näringslivets system för återvinning av förpackningar. Därigenom tar
vi ansvar för återvinningen av förpack-

ningsmaterialet även efter konsumentens användning.
Vi är stolta över vårt miljöengagemang och kommer att fortsätta vårt
aktiva arbete för att minimera vår
miljöpåverkan.
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designserien

Duo Design
Saloondörrar med mycket glas och diskreta gångjärn med både lyftfunktion och vinkelinställning.
Elegant och läckert.

Fakta: Slagdörrar i 6 mm härdat säkerhetsglas. Gångjärn med
lyftfunktion och vinkelinställning. Inåt och utåtgående.
Bredd: 400 – 1800 mm.
Höjd: 1913 mm samt specialmått.
Färg på gångjärn/beslag: Krom.
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Glas
Mått [mm]
400–1800

Klarglas

Frostat

Isglas

Gråtonat

designserien

Swing Design
Exklusiv slagdörr som tål att användas ofta.
Mycket glas och diskreta gångjärn ger ett luftigt
och elegant intryck.

Fakta: Slagdörrar i 6 mm härdat säkerhetsglas. Gångjärn med
lyftfunktion och vinkelinställning. Inåt och utåtgående.
Bredd dörr: 600/650/700/750/800/850/900 mm.
Höjd: 1913 mm.
Tillverkas även i specialmått, max 1200 x 2000 mm.
Färg på gångjärn/beslag: Krom.

Glas
Mått [mm]
600/650/700/750
/800/850/900

Klarglas

Frostat

Isglas

Gråtonat
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designserien

Swing Design hörna
Luftig och lyxig hörnlösning i räta linjer med
mycket glas och vackert kromade beslag.
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Mått [mm]: 700/800/900

Glas

Klarglas

Frostat

Isglas

Gråtonat

Mått [mm]: 600/650/
700/750 /800/850/900

Fakta: Slagdörrar och skärmväggar i 6 mm härdat säkerhetsglas.
Gångjärn med lyftfunktion och vinkelinställning. Tvärstag för
stabilisering av skärmväggen 1000 mm, kapas till önskad längd
vid monteringen. Takstag finns som tillbehör.
Bredd dörr: 600/650/700/750/800/850/900 mm.
Bredd skärmvägg: 700/800/900 mm Höjd: 1913 mm.
Tillverkas även i specialmått, max 1200 x 2000 mm.
Färg på gångjärn/beslag: Krom.

Kombinera
storlek som
du vill!

designserien

Design skärmvägg
Elegant och läcker skärmvägg delar av ditt
badrum.

Fakta: Skärmvägg i 6 mm härdat säkerhetsglas. Tvärstag för
stabilisering av skärmväggen 1000 mm, kapas till önskad längd
vid monteringen. Takstag finns som tillbehör.
Bredd skärmvägg: 700/800/900 mm.
Höjd: 1913 mm.
Tillverkas även i specialmått, max 1200 x 2200 mm.
Färg på gångjärn/beslag: Krom.

Glas
Mått [mm]
700/800/900

Klarglas

Frostat

Isglas

Gråtonat

Bruntonat
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designserien

Design skärmvägg
Elegant och läcker skärmvägg delar av ditt badrum. Här med takstag

Fakta: Skärmvägg i 6 mm härdat säkerhetsglas. Tvärstag för
stabilisering av skärmväggen 1000 mm, kapas till önskad längd
vid monteringen. Takstag finns som tillbehör.
Bredd skärmvägg: 700/800/900 mm.
Höjd: 1913 mm.
Tillverkas även i specialmått, max 1200 x 2200 mm.
Färg på gångjärn/beslag: Krom.
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Glas
Välj mått [mm]
700/800/900

Klarglas

Frostat

Isglas

Gråtonat

Bruntonat

designserien

Front Design
För finskakaren med lite extra utrymme i badrummet. Walk In dusch i exklusivt utförande med eleganta detaljer. Rent, luftigt och innovativt!

Fakta: Skärmvägg i 8 mm härdat säkerhetsglas. Beslag i krom.
Två stabiliserande stag 1000 mm, kapas till önskad längd vid
monteringen.
Bredd: 1000/1200 mm.
Höjd: 1908 mm.
Tillverkas även i specialmått, max 1400 x 2200 mm.
Färg på gångjärn/beslag: Krom.

Glas
Mått [mm]
1000/1200

Klarglas

Frostat

Isglas

Gråtonat

Bruntonat
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de luxe-serien
Oavsett ditt badrums karaktär; rymligt och generöst,
trångt, vinklat eller på annat sätt speciellt så finns det
lösningar i De Luxe-Serien. Den välutvecklade tekniken
som t.ex lyftgångjärn med vinkelinställning, vridbara
stag, dubbelt vikbara dörrar, flexibla magneter skapar
förutsättningar för alla badrum. Lägg därtill kromade
detaljer och beslag, blanka eller mattborstade profiler,
Dusarit Protection glasbehandling så har du alla ingredienser till en funktionell och vacker dusch för många
år framöver.

Det skall vara enkelt 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 underlättar rengöringen.
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Garanti
Våra produkter är av högsta
kvalitet. Vi lämnar därför 15 års garanti
mot fabrikationsfel på samtliga duschväggsmodeller.

3.

1.

4.

2.

5.

1.Special, snedkapat eller måttanpassning? De Luxe-serien klarar det mesta.
Du ger oss måtten – vi ger dig duschen!
2. De Luxe handtag
3. Unikt gångjärn med både lyftfunktion
och vinkelinställning.
4.I De Luxe-serien är detaljer och beslag
vackert kromade. Profilerna i kromoptik
är extra blanka för att ge en matchande
effekt.
5. I De Luxe-serien används gedigna
massiva kromade stag för att stabilisera
skärmväggar.
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de luxe-s erien

Corny de Luxe
Rund duschhörna med eleganta profiler i högblank kromoptik eller silvermatt. Förbehandlade glas med Dusarit Protection så att vattnet
rinner av snabbare och därmed underlättar
rengöringen! Genialt!

Fakta: Runda duschhörnor i 6 mm härdat säkerhetsglas. Gångjärn
med lyftfunktion och vinkelinställning. Massiva handtag i krom och
Dusarit Protection glasbehandling för lättare rengöring. Inåt och
utåtgående.
Bredd: 700/800/900/1000 mm. Kan kombineras som du vill.
Höjd: 1900 mm.
Profilfärger: Kromoptik, Silvermatt.
20

de luxe-s erien

Corny de Luxe Blocks
Dekorativt glasmönster på din Corny de Luxe.
Vi kallar det Blocks!

Glas
Välj mått [mm]
700/800/900/1000

Klarglas

Blocks

Kombinera
storlek som
du vill!
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Tack vare flexibiliteten
kan du sätta din Corny
de Luxe på andra mått
än de tänkta.
900 mm

900 mm

900 mm

800 mm

700 mm

600 mm

Corny de Luxe 900 x 900

900 mm

900 mm

Kan även sitta på 600 x 900

600 mm
700 mm
800 mm
900 mm

Eller varför inte på 900 x 700
Möjligheterna är oändliga

Corny de Luxe

Möjligheternas dusch!

Har du trångt i badrummet men vill ändå ha en stilfull och funktionell duschvägg? Corny de Luxe är konstruerad med ställbara
gångjärn och flexibel magnetstängning som gör att den kan
användas i trånga och knepiga utrymmen, tex om det sitter ett
fönster nära hörnet.
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En 900x900 på 900x600? Javisst! Tack vare flexibiliteten kan du
sätta din Corny de Luxe på andra mått än de tänkta. Allt som
händer är att duschen får en annan form. Sammanlagda avvikelsen ska dock inte vara större än 300 mm. Det innebär t.ex att
en 900x900 kan sitta på 600x900, 740x900, 830x900 etc. Smart!

de luxe-s erien

Corny de Luxe i nisch
Samma teknik ger också möjlighet att använda
Corny de Luxe i en nisch som bilden visar. Perfekt i
ett duschutrymme med begränsat djup!

Fakta: Välvda duschdörrar i 6 mm härdat säkerhetsglas. Gångjärn med lyftfunktion och vinkelinställning. Massiva handtag i
krom och Dusarit Protection glasbehandling för lättare rengöring. Inåt och utåtgående.
Bredd: 950-1050, 1100-1200, 1250-1350, 1400-1500 mm.
Höjd: 1900 mm.
Profilfärger: Kromoptik, Silvermatt.

Glas

Klarglas

Blocks

Mått [mm]
950-1050/
1100-1200/
1250-1350/
1400-1500
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de luxe-s erien

Halv Corny de Luxe
Välvd dörr med gångjärn som lyfter både när
du öppnar och fäller in den. Finns i ett flertal
storlekar.

Fakta: Välvd glasdörr i 6 mm härdat säkerhetsglas. Dusarit
Protection glasbehandling för lättare rengöring. Gångjärn med
lyftfunktion och vinkelinställning. Inåt och utåtgående.
Bredd: 550/650/750/850 mm
Höjd: 1900 mm.
Profilfärger: Kromoptik, Silvermatt.
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Glas
Mått [mm]
550/650/750/850

Klarglas

Blocks

de luxe-s erien

Round de Luxe
Runt, rymligt och generöst. Round de Luxe ger
många möjligheter med sina infällbara dörrar.
Stora glasytor och blänkande profiler ger ett stiligt
intryck.

Fakta: Rund duschhörna i 6 mm härdat säkerhetsglas. Två fasta
partier med stabilserande stag och två välvda dörrar. Dusarit
Protection glasbehandling för lättare rengöring. Gångjärn med
lyftfunktion. Inåt och utåtgående.
Bredd: 780 x 780, 880 x 880 mm samt specialmått. Max 1200 mm.
Höjd: 1900 eller 2000 mm.
Profilfärger: Kromoptik,Silvermatt. Stag och knopp är alltid i
krom.

Glas
Mått [mm]
780 x 780/
880 x 880

Klarglas
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de luxe-s erien

Twin de Luxe
Duschplats i räta vinklar ger extra utrymme.
Praktiskt att använda, enkelt att göra rent!

Fakta: Slagdörrar i 6 mm härdat säkerhetsglas.
Dusarit Protection glasbehandling för lättare rengöring.
Gångjärn med lyftfunktion. Inåt och utåtgående.
Bredd: 700/750/800/850/900/950/1000 mm.
Kombineras som du vill.
Höjd: 1900 mm.
Tillverkas även i specialmått, max 1200 x 2000 mm.
Profilfärger: Kromoptik, Silvermatt.
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Glas
Mått [mm]
700/750/800/850/
900/950/1000

Klarglas

Chinchilla

Bruntonat

Secret

Isglas

Gråtonat

Dia

Stripes

Spegelglas

Kombinera
storlek som
du vill!

kromoptik
När det ska vara riktigt blankt i badrummet

Vi får ofta höra att man vill matcha sin
duschväggs profiler med sina övriga
detaljer i badrummet. Blandare, takduschar, handdukstorkar och accessoa-

rer är ofta blankkromade men det är
svårt att hitta duschväggar med riktigt
blanka profiler. I vår ”de Luxe” serie har
vi kostat på profilytan lite extra för att

ge den en blankhet nära krom. Vi kallar
det Kromoptik! Jämför gärna så förstår
du skillnaden.
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de luxe-s erien

Swing de Luxe
Slagdörr för nisch med lyxkänsla!
Smart, praktisk och elegant.

Fakta: Slagdörrar och skärmväggar i 6 mm härdat säkerhetsglas.
Gångjärn med lyftfunktion och vinkelinställning. Massiva handtag i
krom och Dusarit Protection glasbehandling för lättare rengöring. Dörr
och skärmvägg kan kombineras i hörn och linjemontage. Både dörr
och skärmvägg kan snedkapas.
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Bredd dörr: 700/750/800/850/900/950/1000 mm.
Bredd skärmvägg: 700/800/900/1000 mm.
Höjd: 1900 mm.
Tillverkas även i specialmått, max 1200 x 2000 mm.
Profilfärger: Silvermatt, Kromoptik

de luxe-s erien

Swing de Luxe Hörna
Luftig och lyxig hörnlösning i räta linjer med
mycket glas. Vackert kromade profiler och
beslag.

Mått [mm]
700/750/800/850/
900/950/1000

Klarglas

Chinchilla

Bruntonat

Secret

Isglas

Gråtonat

Dia

Stripes

Spegelglas

Mått [mm]: 700/750/
800/850/900/950/1000

Mått [mm]: 700/800/900/1000

Glas

Kombinera
storlek som
du vill!
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de luxe-s erien

Duo de Luxe
Exklusiva saloondörrar för finsmakaren. Kan
användas i nisch och som hörna i kombination
med skärmväggar. Duo de Luxe gör det svåra
enkelt!

Fakta: Dubbeldörrar i 6 mm härdat säkerhetsglas. Gångjärn med
lyftfunktion och vinkelinställning. Massiva handtag i krom och Dusarit
Protection glasbehandling för lättare rengöring. Inåt och utåtgående.
Kan kombineras med skärmväggar i hörn och linjemontage. Duo de
Luxe går även bra att montera snedställd.
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Bredd saloondörr: 700/750/800/850/900/950/1000 mm.
Bredd skärmvägg: 700/800/900/1000 mm.
Höjd: 1900 mm. Tillverkas även i specialmått,
Saloondörr max 2000 x 2000 mm, Vägg max 1200 x 2000 mm.
Profilfärger: Silvermatt, Kromoptik.

de luxe-s erien

Duo de Luxe Hörna
Hörnlösning i räta linjer med mycket glas.
Vackert kromade profiler och beslag.

Mått [mm]
700/750/800/850/
900/950/1000

Klarglas

Chinchilla

Bruntonat

Secret

Spegelglas

Mått [mm]: 700/750/
800/850/900/950/1000

Mått [mm]: 700/800/900/1000

Glas

Kombinera
storlek som
du vill!
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de luxe-s erien

Walk In de Luxe
Walk In är en vidareutveckling av en rund hörna där vi lagt till två fasta skärmväggar. För att
frigöra plats när du inte duschar går dörrarna
naturligtvis att fälla in. Inte dumt, eller hur?
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Glas
Bredd
Djup

Fakta: Duschlösning i 6 mm härdat säkerhetsglas. Dusarit Protection glasbehandling för
lättare rengöring. Lyftgångjärn. Inåt och utåtgående dörrar.
Bredd & djup: 905 x 900 mm, 1050 x 975 mm, 1190 x1045 mm.
Fasta partierna är 610 mm. De kan specialanpassas för att få andra djupmått.
Höjd: 1900 mm.
Profilfärger: Kromoptik, Silvermatt. Stag och knopp är alltid i krom.

Klarglas

de luxe-s erien

Walk In de Luxe Hörna
Walk In de Luxe med endast ett fast parti skapar
nya möjligheter för placering i hörn.

Glas
Bredd
Djup

Fakta: Duschlösning i 6 mm härdat säkerhetsglas. Dusarit Protection glasbehandling för
lättare rengöring. Lyftgångjärn. Inåt och utåtgående dörrar.
Bredd & djup: 945 x 900 mm, 1090 x 975 mm, 1230 x1045 mm.
Fasta partiet är 600 mm. Det kan specialanpassas för att få andra djupmått.
Höjd: 1900 mm.
Profilfärger: Kromoptik, Silvermatt. Stag och knopp är alltid i krom.

Klarglas
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de luxe-s erien

Palladium de Luxe
Vår serie Palladium de Luxe står för skönhet
kombinerad med praktisk nytta. Eleganta
punktgångjärn och nätta profiler ger mycket
glas som skapar rymd och trivsel. Palladium
har stor flexibilitet och skräddarsys efter dina
behov. Ett självklart alternativ!

Fakta: Slagdörrar och skärmväggar i 6 mm härdat säkerhetsglas.
Lyftgångjärn. Dusarit Protection glasbehandling för lättare rengöring.
Dörrar och skärmväggar kan kombineras på många olika sätt. Höger
eller vänsterhängning skall anges. Såväl dörr som skärmvägg kan
snedkapas.
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Bredd dörr: 500–1000 mm.
Bredd skärmväggar: 200–1200 mm.
Höjd: 1900 mm samt specialmått.
Profilfärger: Silvermatt, Kromoptik.
Gångjärn, knopp och ev väggstöd är alltid i krom.

de luxe-s erien

Palladium de Luxe
Vår serie Palladium de Luxe går att anpassa
och skräddarsy på en mängd olika sätt.

Glas

Klarglas

Chinchilla

Bruntonat

Secret

Isglas

Gråtonat

Dia

Stripes

Duschvägg efter
dina önskemål!
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de luxe-s erien

Palladium de Luxe Plus
Tänk att ha en rymlig duschplats i räta vinklar och
ändå kunna fälla undan duschen helt och frigöra
plats! Palladium de Luxe Plus gör det möjligt med sin
innovativa gångjärnsteknik!

Fakta: Vikdörrar i 6 mm härdat säkerhetsglas.
Dusarit Protection glasbehandling för lättare rengöring.
Gångjärn med lyftfunktion. Inåt och utåtgående samt vikbara.
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Bredd vikdörrar: 500 – 1200 mm.
Höjd: 1900 mm samt specialmått (max 2000 mm)
Profilfärger: Kromoptik, Silvermatt.
Knopp och gångjärn är alltid i krom.

de luxe-s erien

Palladium de Luxe Plus
Fäll undan och vik ihop. Dubbla gångjärn frigör
maximalt med plats!

Glas
Mått [mm]
500 – 1200

Klarglas

Chinchilla

Secret

Isglas

Dia

Stripes

Kombinera
storlek som
du vill!
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de luxe-s erien

Palladium de Luxe Plus
Elegant vikdörr med maximalt insteg tack vare den
innovativa gångjärnstekniken. Perfekt för det lilla
utrymmet!

Fakta: Vikdörrar och skärmväggar i 6 mm härdat säkerhetsglas.
Dusarit Protection glasbehandling för lättare rengöring.
Gångjärn med lyftfunktion. Inåt och utåtgående samt vikbara.
Kombinera som dörr/skärmvägg i hörn eller dörr i nisch.
Skärmväggen kan snedkapas.
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Bredd vikdörrar: 500 – 1200 mm.
Bredd skärmväggar: 200 – 1200 mm.
Höjd: 1900 mm samt specialmått (max 2000 mm)
Profilfärger: Kromoptik, Silvermatt.
Knopp och gångjärn är alltid i krom

de luxe-s erien

Palladium de Luxe Plus
Hörna med vikdörr och skärmvägg. Praktiskt
om det är trångt.

Mått [mm]: 200 – 1200
Mått [mm]
500 – 1200

Klarglas

Chinchilla

Secret

Isglas

Dia

Stripes

Mått [mm]: 500 – 1200

Glas

Kombinera
storlek som
du vill!
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de luxe-s erien

Espacio de Luxe
Glasren duschvägg med ett fast parti
och en skjutdörr.

Fakta: Rak duschvägg med ett fast parti och en skjutdörr.
8 mm härdat säkerhetsglas. Dusarit Protection glasbehandling
för lättare rengöring. Måttanpassas alltid.
Bredd: 1200 –1900 mm.
Höjd: 2000 mm samt specialmått.
Profilfärg : Kromoptik.

Glas
Mått [mm]
1200 –1900

Klarglas

Isglas
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Secret

Med mer än 40 års erfarenhet
kan vi tryggt säga att våra duschväggar är av högsta kvalitet.
Vi lämnar därför 15 års garanti
mot fabrikationsfel på samtliga
duschväggar.
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de luxe-s erien

Entré de Luxe
Glasren duschvägg med två fasta partier
och två rörliga skjutdörrar. Du väljer om du vill
ha Entré med eller utan golvskena under de
rörliga dörrarna.

Fakta: Rak duschvägg för nischmontage i 6 mm härdat säkerhetsglas.
Två fasta partier och två rörliga skjutdörrar. Med eller utan golvskena under
de rörliga dörrarna, anges vid beställning.
Bredd: 1100 – 2000 mm.
Höjd: 2000 mm samt specialmått.
Profilfärg: Kromoptik.
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de luxe-s erien

Entré de Luxe
Glasren duschvägg med två fasta partier och
två rörliga skjutdörrar utan golvskena.

Glas
Mått [mm]
1100 – 2000

Klarglas

Chinchilla

Secret

Isglas

Dia

Stripes
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de luxe-s erien

Neo de Luxe
Stilig och glasren duschskärm
skapar en känsla av lyx.

Fakta: Skärmvägg i 6 mm härdat säkerhetsglas. Stabiliserande
tvärstag 1200 mm, kapas till önskad längd vid monteringen.
Dusarit Protection glasbehandling för lättare rengöring. Takstag
finns att beställa som tillbehör. Snedkapning möjlig.
Bredd: 300 – 1400 mm
Höjd: 2000 mm samt specialmått.
Profilfärg: Kromoptik.
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Glas
Mått [mm]
300 – 1400

Klarglas

Chinchilla

Secret

Isglas

Dia

Stipes

Spegelglas

de luxe-s erien

Neo de Luxe Front
Walk In dusch för dig med lite extra utrymme i
badrummet. Luftigt och innovativt!

Fakta: Skärmvägg i 6 mm härdat säkerhetsglas.
Två stabiliserande stag 1200 mm, kapas till önskad
längd vid monteringen.
Dusarit Protection glasbehandling för lättare rengöring.
Bredd: 300 – 1400 mm
Höjd: 2000 mm samt specialmått.
Profilfärger: Kromoptik.

Glas
Mått [mm]
300 – 1400

Klarglas

Chinchilla

Secret

Isglas

Dia

Stipes

Spegelglas
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de luxe-s erien

Yara de Luxe
Yara välver vackert i det stora badrummet
och unnar dig extra plats och komfort då du
duschar!
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Mått [mm]: 1500

Glas

Klarglas

Mått [mm]: 1000

Fakta: Duschplats med skärmväggar i 6 mm härdat
säkerhetsglas. Stabiliserande stag medföljer.
Dusarit Protection glasbehandling för lättare rengöring.
Bredd: 1500 x 1000 mm.
Höjd: 2000 mm.
Profilfärger: Kromoptik.

Illustration: Istockphoto

Du ger oss måtten
– vi ger dig duschen
Har du ett utrymme som har speciella mått eller förutsättningar? Vi har 40-års erfarenhet av måttanpassningar och
speciallösningar för att förverkliga just dina idéer.
Duschbyggarna är stolta över att erbjuda
ett sortiment som ger dig som kund närmast oändliga möjligheter att välja dusch.
Inte bara det att vi har ett brett spektrum
av modeller utan också att variationsmöjligheterna inom de olika serierna är stort.
Om du har ett utrymme som har speciella mått eller förutsättningar kan det vara
svårt att hitta något som fungerar eftersom

huvuddelen av marknaden endast erbjuder standardiserade lösningar.
Duschbyggarna har sedan tidigt 70-tal
jobbat med måttanpassningar som ett av
sina viktigaste affärsområden och utvecklat det till sitt adelsmärke. De snart 40 åren
har samlat på oss erfarenhet som vi gärna
delar med oss av. Glas, färger eller mått
– vi klarar det mesta!
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Originalserien
Vår trotjänare som ständigt förnyas och utvecklas.
Variationen i glas, mått och utföranden är närmast
oändlig. Stabila och genomtänkta modeller med
generöst tilltaget material skapar gedigna duschar.
Lägg därtill smarta lösningar som t ex profiler med
täcklister som både underlättar montage och döljer
skruvar.

Garanti
Våra produkter är av högsta
kvalitet. Vi lämnar därför 15 års garanti
mot fabrikationsfel på samtliga duschväggsmodeller.
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3.

1.

4.

2.

5.

1.Integrerade stag håller skärmväggarna
på plats.
2.Täcklister döljer alla skruvar och ger
släta ytor som är lätta att hålla rent. Inte
dumt!
3.Diskret golvbeslag till Solo skärmvägg.
4. Original knopp finns både i matt och
blankt.
5.Smart lösning för att stabilisera din
skärmvägg mot tak.
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Originalserien

Corny Original
Vår duschhörna som blivit ett begrepp. Med
sina variationsmöjligheter och flexibilitet har
den blivit en av marknadens mest omtyckta
duschhörnor.

Fakta: Runda duschhörnor i 6 mm härdat säkerhetsglas.
Gångjärn med lyftfunktion. Inåt och utåtgående.
Bredd klarglas/frostat: 700/800/900/1000 mm
Bredd isglas/gråtonat/schack: 700/800/900 mm
Bredd schack: 800/900 mm Bredd rings: 900 mm
Bredderna kombineras valfritt.
Höjd: 1870 mm Profilfärger: Silvermatt, Silverblank.
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Glas
Välj mått [mm]
700/800/900/1000

Klarglas

Frostat

Rings

Isglas

Schack

Gråtonat

Kombinera
storlek som
du vill!

Originalserien

Schack

Rings

Frost

Gråtonat

Isglas
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Originalserien

Halv Corny Original
I de fall då du bara vill skärma av din duschplats med en enkel vägg är detta en praktisk
lösning.

Fakta: Välvd glasdörr i 6 mm härdat säkerhetsglas.
Gångjärn med lyftfunktion. Inåt och utåtgående.
Bredd klarglas/frostat: 520/620/720/820 mm
Bredd isglas/gråtonat/schack: 520/620/720 mm
Bredd rings: 720 mm
Höjd: 1870 mm
Profilfärger: Silvermatt, Silverblank.
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Glas
Välj mått [mm]
520/620/720/820

Klarglas

Frostat

Rings

Isglas

Schack

Gråtonat

corny paketen – först igen
Idén att kunder som köper duschväggar
även byter blandare och duschset är
helt naturlig. I takt med att de rundade
duschhörnorna växte i popularitet tog

Duschbyggarna nästa steg och skapade paketlösningar där duschhörna,
takdusch och blandare ingick i ett förmånligt paketpris. Vi kallar dem CORNY

paketen och har utvecklat dem till en
mångfald med stora valmöjligheter. Alla
paket med förmånliga priser hittar du i
vår separata CORNY broschyr.
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Originalserien

Twin Original
Stor duschplats, praktisk att använda,
enkel att göra rent!

Fakta: Slagdörrar i 6 mm härdat säkerhetsglas.
Lyftgångjärn. Inåt och utåtgående.
Bredd: 700/750/800/850/900 mm
(Schack och Rings endast 900 mm)
Kan kombineras som du vill.
Höjd: 1870 mm.
Tillverkas även i specialmått, max 1200 x 1870 mm.
Profilfärger: Silvermatt, Silverblank.
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Glas
Välj mått [mm]
700/750/800/
850/900

Klarglas

Frostat

Rings

Isglas

Schack

Gråtonat

Kombinera
storlek som
du vill!

Originalserien

Smarty Original

Fakta: En rak och en böjd slagdörr i 6 mm härdat säkerhetsglas.
Gångjärn med lyftfunktion. Inåt och utåtgående.
Bredd böjd dörr: 650/750/850 mm
Bredd rak dörr: 750/800/850/900/950/1000/1050 mm
Rak dörr finns även i specialmått.
Kombineras valfritt
Höjd: 1870 mm
Profilfärger: Silvermatt, Silverblank

Glas

Klarglas

Frostat

Isglas*

Gråtonat*

* Endast i vissa storlekar.
Se www.duschbyggarna.se

Mått [mm]: 750/800/850/
900/950/1000/1050

Runda av ena sidan med en böjd dörr och
kombinera med en rak. Duschplatsen blir rymlig
och lättplacerad.

Mått [mm]: 650/750/850

Kombinera
storlek som
du vill!
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Originalserien

Swing Original
Slagdörren för slott eller koja – tålig och robust!

Fakta: Slagdörrar och skärmväggar i 6 mm härdat säkerhetsglas. Gångjärn med lyftfunktion.
Dörr och skärmvägg kan kombineras i hörn. Både dörr och skärmvägg kan snedkapas.
Bredd dörr: 650/700/750/800/850/900/950 mm.
Bredd skärmvägg: 780/880 mm.
Höjd: 1870 mm. Tillverkas även i specialmått,
Dörr max 1200 x 1870 mm, Vägg max 900 x 1870 mm
Profilfärger: Silvermatt, Silverblank.
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Originalserien

Swing Original Hörna

Glas
Mått [mm]
650/700/750/800/
850/900/950

Klarglas

Frostat

Gråtonat

Isglas

Stripes*

* Endast dörr.

Mått [mm]: 650/700/750/
800/850/900/950

Luftig och stabil hörnlösning i räta linjer med
mycket glas. Snyggt och praktiskt.

Mått [mm]: 780/880

Kombinera
storlek som
du vill!
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Originalserien

Duo Original
Duo är en duschlösning med många variationsmöjligheter. Dörrarna kan svängas både utåt och
inåt vilket ger en rymlig öppning utan att kräva så
mycket plats.

Fakta: Dubbeldörrar i 6 mm härdat säkerhetsglas.
Gångjärn med lyftfunktion. Inåt och utåtgående.
Bredd saloondörr: 700/750/800/850 mm
Höjd: 1870 mm.
Tillverkas även i specialmått, max 2000 x 1870 mm.
Profilfärger: Silvermatt, Silverblank.
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Glas
Mått [mm]
700/750/800/850

Klarglas

Frostat

Isglas

Stripes*

Gråtonat

* Endast vissa storlekar

härdat glas
– hårt, säkert och ofarligt

Glasen i alla våra duschar är härdat. Det innebär att de
genomgår en speciell härdningsprocess som gör dem
mycket starkare än ett vanligt glas.
Om ett härdat glas ändå skulle gå sönder så granulerar
det och bildar små små bitar istället för vassa skärvor.
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Originalserien

Walk In 200 Original
Duschplats mot en rak vägg – Walk I n 200!
Smart alternativ i alla de badrum som saknar
ett naturligt hörn eller nisch!
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Glas
Bredd
Djup

Fakta: Duschlösning i 6 mm härdat säkerhetsglas. Gångjärn
med lyftfunktion. Inåt och utåtgående.
Bredd x djup: 960 x 870 mm, 1100 x 950 mm, 1240 x 1020 mm.
Fasta partierna är 625 mm.
De kan specialanpassas för att få andra djupmått.
Höjd: 1870 mm.
Profilfärger: Silvermatt.

Klarglas

Gråtonat

Isglas

Frostat

Originalserien

Noblesse Original
Rund hörna
Med få profiler och den välvda dörren är Noblesse Rund
generös med sina glasytor, den rymliga känslan är påtaglig!

Fakta: Rundad duschhörna i 6 mm härdat säkerhetsglas.
Gångjärn med lyftfunktion. Stabiliserande stag.
Bredd: 700/800/900/1000 mm
Storlekarna kombineras liksidigt eller oliksidigt
Höjd: 1870 mm.
Tillverkas även i specialmått, max 1200 x 1200 x 1870 mm
Profilfärger: Silvermatt.

Glas
Välj mått [mm]
700/800/900/1000

Klarglas

Kombinera
storlek som
du vill!

Isglas
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Originalserien

Noblesse Original
Rak hörna
Noblesse förenar funktion med design och öppnar många möjligheter. Enkeldörr eller platsbesparande dubbeldörrar? Du väljer!

Fakta: Rak duschhörna med enkel- eller dubbeldörr. 6 mm härdat säkerhetsglas.
Gångjärn med lyftfunktion. Stabiliserande stag.
Bredd: 700/800/900/1000 mm.
Storlekarna kombineras liksidigt eller oliksidigt.
Höjd: 1870 mm.
Tillverkas även i specialmått, max 1200 x 1200 x 1870 mm.
Profilfärger: Silvermatt.
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Originalserien

Noblesse Original
Rak hörna
Noblesse förenar funktion med design och öppnar många möjligheter. Enkeldörr eller platsbesparande dubbeldörrar? Du väljer!

Glas

Klarglas

Gråtonat

Isglas

Frostat

Välj mått [mm]
700/800/900/1000

Välj mått [mm]
700/800/900/1000

Kombinera
storlek som
du vill!

Kombinera
storlek som
du vill!
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Originalserien

Noblesse Original Linje
Noblesse serien erbjuder skärmväggar och
slagdörrar för dig som är ute efter ett mer stilfullt
linjemontage i nisch. Här är kombinationsmöjligheterna många! Enkel dörr eller dubbeldörrar?

Fakta: Slagdörrar, dubbeldörrar och skärmväggar i 6 mm
härdat säkerhetsglas. Kombinera som du vill.
Gångjärn med lyftfunktion.
Stabiliserande stag.
Bredd: Måttanpassas
Höjd: 1870 mm samt specialmått.
Profilfärger: Silvermatt.
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Originalserien

Noblesse Original Linje
Enkel dörr eller dubbeldörrar? Du väljer.
Kombinationsmöjligheterna många!

Glas
Måttanpassas

Klarglas

Gråtonat

Isglas

Frostat

Måttanpassas
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Originalserien

Noblesse Original
Diagonalhörna
Diagonalhörnan ger maximal duschyta. Storlekarna kan kombineras till liksidiga eller oliksidiga
hörnor, allt efter dina önskemål.

Fakta: Duschhörna i 6 mm härdat säkerhetsglas. Gångjärn med
lyftfunktion. Inåt- och utåtgående dörrar. Stabiliserande stag.
Bredd: 700/800/900/1000 mm.
Storlekarna kombineras liksidigt eller oliksidigt
Höjd: 1870 mm.
Tillverkas även i specialmått, max 1400 x 1400 x 1870 mm
Profilfärger: Silvermatt.
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Glas
Mått [mm]
700/800/900/1000

Klarglas

Gråtonat

Isglas

Frostat

Kombinera
storlek som
du vill!

Originalserien

Solo Original
Glasren skärmvägg som förenar praktisk nytta och sober
design. Få beslag och mycket glas gör det lätt att hålla
rent!

Med takstag.

Fakta: Skärmvägg i 6 mm härdat säkerhetsglas. Tvärstag för
stabilisering av skärmväggen 1000 mm, kapas till önskad längd
vid monteringen. Takstag finns som tillbehör. Profil för rörgenomföring finns som tillbehör.
Bredd: 700/800/900 mm.
Höjd: 2000 mm.
Tillverkas även i specialmått, max 1200 x 2000 mm.
Profilfärger: Silvermatt.

Glas
Mått [mm]
700/800/900

Klarglas

Gråtonat

Isglas

Frostat

Bruntonat
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Originalserien

Victory Original
Idealiskt alternativ för dig som både vill ha en tät
och utrymmesbesparande duschhörna. Med en
snedställd skjutdörr mellan två fasta partier passar den in i de flesta badrum.

Fakta: Duschhörna i 6 mm härdat säkerhetsglas.
Storlekarna kan kombineras liksidigt eller oliksidigt,
dock ej 700 x 700, 700 x 800, 800 x 800 då
ingångsöppningen blir för liten.
Bredd: 700/800/900/1000 mm.
Höjd: 1950 mm.
Profilfärger: Silvermatt, Silverblank.
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Glas
Mått [mm]
700/800/900/1000

Klarglas

Gråtonat

Isglas

Frostat

Välj rätt Blandare

I vår broschyr Blandarboken hittar du en mångfald
av blandare och takduschar som passar perfekt i
kombination med våra duschväggar. Ta gärna en titt.

Originalserien

Favorit Original
Den 3-delade dörren skapar extra stor öppning
och med en enkel knapptryckning frigörs dörrbladen för lätt och bekväm rengöring.

Fakta: 3-delad skjutdörr (öppningsbar åt båda hållen). Magnetband sluter tätt då du stänger dörrarna. Favorit skjutdörr
kan kombineras med skärmvägg i hörn, linje eller U-montage.
Dörrbladen går att frigöras från bottenskenan. Skärmväggen
kan även användas separat tillsammans med framkantsstolpe
till tak.
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Bredd skjutdörrar: 750/800/850/900/950/1000/1100/
1200/1300/1400/1500/1600 mm.
Bredd skärmväggar: 700/800/900/1000 mm.
Höjd: 1900 mm. Tillverkas även i specialmått.
Dörr: Max 1800 x 2000 mm, Vägg max 1200 x 2000 mm
Profilfärger: Silvermatt,

Originalserien

Favorit Original Hörna

Glas

Klarglas

Isglas

Mått [mm]
750/800/850/
900/950/1000/
1100/1200/1300/
1400/1500/1600

Chinchilla

Lätt att hålla rent!

Mått [mm]: 750/800/850/
900/950/1000/1100/1200/
1300/1400/1500/1600

I kombination med en skärmvägg bildar den
3-delade dörren en rymlig, stabil och robust
duschhörna.

Mått [mm]: 700/800/900/1000

Kombinera
storlek som
du vill!
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Originalserien

Perfekt Original
Perfekt har dubbla dörrar som viks ihop och som
tar minimalt utrymme i anspråk. Den har många
kombinationsmöjligheter och tillverkas efter just
dina behov.

Fakta: Perfekt finns som vikdörr, skärmvägg och badkarsskärmar. Vikdörren kan kombineras med skärmväggen i både hörn,
linje- och U-montage.
Bredd Vikdörr: 700 – 1200 mm.
Bredd skärmvägg: 200 – 1200 mm.
Höjd: 1900 mm samt specialmått.
Profilfärger: Silvermatt, Vit.
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Glas
Mått [mm]
700 – 1200

Klarglas

Chinchilla

Originalserien

Perfekt Original
Passar perfekt i utrymmen med snedtak!
Anpassas efter just dina behov.

Duschvägg efter
dina önskemål!
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Originalserien

Perfekt Original 900
Har du ett badkar men tycker att det stänker på
golvet? Då blir det perfekt med en badkarsskärm.

Fakta: Perfekt 900 badkarsskärm i klarglas. Den kan svängas
både inåt och utåt samt vikas ihop.
Mått: 900x1400 mm,
Profilfärger: Kromoptik
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Glas

Klarglas

Originalserien

Perfekt Original 750
Inget stänk när du duschar i badkaret.

Fakta: Perfekt 750 badkarsskärm i klarglas som kan svängas
både inåt och utåt.
Mått: 750x1400 mm.
Profilfärger: Kromoptik

Glas

Klarglas

Perfekt Original 720
Skapa en duschplats i badkaret.

Fakta: Perfekt 720 badkarsskärm i klarglas som kan svängas
både inåt och utåt.
Mått: 720x1400 mm, vit eller silvermatt, klarglas
Profilfärger: Vit eller silvermatt.

Glas

Klarglas
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Originalserien

Corny Eco
Ett ekonomiskt alternativ för dig som söker en
duschhörna i klarglas och något av måtten 800 x
800 eller 900 x 900 mm. Corny Eco är stilfull, enkel
att hålla ren och av hög kvalitet.

Fakta: Rund duschhörna i 6 mm härdat säkerhetsglas.
Gångjärn med lyftfunktion. Inåt och utåtgående.
Bredd: 800x800 och 900x900 mm
Höjd: 1900 mm.
Profilfärger: Kromoptik
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Glas
Mått [mm]
800x800/
900x900

Klarglas

Duschbyggarna – pionjärer i duschbranschen
I snart 40 år har Duschbyggarna bedrivit sin verksamhet.
I skuggan av oljekrisen på tidigt
70-tal insåg bröderna Christer och
Tommy Ljungqvist att en marknad för
duschväggar skulle växa fram då de,
vid den tiden, dominerande badkaren slukade mycket energi.
Duschbyggarna startades och
ganska snabbt etablerades en växande försäljning runtom i Sverige. Med
framgången växte och utvecklades
verksamheten. Redan tidigt togs en
inriktning om att erbjuda specialan-

passningar utöver de vanliga standardlösningarna.
”Du ger oss måtten – vi ger dig duschen” och ”Tumstockarnas favorit” är
två slogans som har fört fram Duschbyggarnas budskap i tidsperioder.
Otaliga är de duschväggar som måt�tanpassats och installerats i svenska
hem och på hotell.
Special och måttanpassning är fortfarande ett prioriterat affärsområde
för Duschbyggarna. Det ger dig med
speciella förutsättningar möjlighet att
hitta ett bra alternativ på en marknad

som domineras av standardiserade
lösningar.
Med tiden etablerades även nya
produktområden till verksamheten.
Blandare och takduschar vävdes in
som ett starkt komplement till duschväggarna och skapade en ny helhet.
Duschbyggarna är fortfarande
ett helägt familjeföretag som med
sin långa historia vittnar om en stark
marknadsposition med en samlad
gedigen kunskap och erfarenhet.
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g l as

glas
På följande sidor visas de olika glasen i större format.
Det ger en bra bild av hur mönster och frostningar
verkligen ser ut.
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G l as

Schack

Rings

Blocks
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g l as

Secret

Dia

Stripes
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g l as

Klarglas

Frostat

Isglas

Gråtonat

Bruntonat

Spegelglas
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tillbehör
Här presenterasett antal grepp, tillbehör och ljuspunkter
som passar utmärkt ihop med våra duschserier.
Tillsammans skapar de harmoni och funktion.
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tillbehör

Design grepp

Espacio Grepp

Original Grepp

ORION Ljusramp

Fällbar duschstol

De Luxe Grepp

Fyrkantig kosmetikspegel med LED belysning,
3 ggr förstoring

Rund kosmetikspegel med LED belysning,
3 ggr förstoring

Victory/Noblesse Rund grepp
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