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Takduschar



Takduschset 160 c/c, 

med termostatblandare

Takduschset med 3-funktions 
handdusch och termostatblandare 
med ecofunktion samt integrerad 
omkastare för tak-/handdusch i 
fl ödesvredet. Höj- och sänkbart tak-
duschrör med rund takduschsil av 
metall 200mm diameter. Justerbart 
väggfäste 50-150mm ut från vägg. 
Termostatblandaren har säkerhets- 
spärr för 38°C och keramisk av-
stängning. Inbyggda backventiler 
samt smutsfi lter. Anslutning M26 
utvändig gänga.

Artikelnr   8282805

Takduschset 150 c/c, 

med termostatblandare

Takduschset med 3-funktions 
handdusch och termostatblandare 
med ecofunktion samt integrerad 
omkastare för tak-/handdusch i 
fl ödesvredet. Höj- och sänkbart tak-
duschrör med rund takduschsil av 
metall 200mm diameter. Justerbart 
väggfäste 50-150mm ut från vägg. 
Termostatblandaren har säker-
hetsspärr för 38°C  och keramisk 
avstängning. Inbyggda backventiler 
samt smutsfi lter. Anslutning G20 
invändig gänga.

Artikelnr   8282806

Takduschar

Takduschset 

med termost

Takduschset med 3
handdusch och term
med ecofunktion sa
omkastare för tak-/
fl ödesvredet. Höj- o
duschrör med rund
metall 200mm diam
väggfäste 50-150m
Termostatblandare
spärr för 38°C och k
stängning. Inbyggd
samt smutsfi lter. A
utvändig gänga.

Artikelnr   8282805

Takduschset 

med termost

Takduschset med 3
handdusch och ter
med ecofunktion s
omkastare för tak-/
fl ödesvredet. Höj- o
duschrör med rund
metall 200mm diam
väggfäste 50-150m
Termostatblandare
hetsspärr för 38°C 
avstängning. Inbyg
samt smutsfi lter. A
invändig gänga.

Artikelnr   8282806





Takduschset med omkastare

Takduschset med 3-funktions handdusch och omkastare för montering på 
befi ntlig blandare .Takduschrör med rund takduschsil av metall 200mm 
diameter.Övre väggfästet justerbart. 

Artikelnr   8320080

(Justerbart mått)

Takduschset med omkastare

Med rektangulär duschhandtag och takduschhuvud. Takduschset med 
3-funktions handdusch och omkastare för montering på befi ntlig blan-
dare.Takduschrör med rund takduschsil av metall 200 mm diameter. 
Övre väggfästet justerbart.

Teknisk data

• Färg: Krom
• Slanglängd: 1.5 m
• Takduschdiameter: 200 mm
• Utförande: Tak-/handusch 

med omkastare

Artikelnr  8320143



Takduschar

Takduschset 150 c/c, 

med termostatblandare

Med rektangulär duschhandtag 
och takduschhuvud. Takduschset 
med 3-funktionshanddusch och 
termostatblandare med eco funktion 
samt integrerad omkastare för tak/
hand dusch i fl ödesvredet. Höj- och 
sänkbart takduschrör med rund tak-
duschsil av metall 200 mm diameter. 
Justerbart väggfäste 50-150mm 
ut från vägg. Termostatblandaren 
har säkerhetsspärr för 38 °C och 
keramisk avstängning. Inbyggda 
backventiler samt smutsfi lter.

Teknisk data

• Invändig gänga: G20
• Utförande: Tak-/handusch med 

blandare
• Centrumavstånd: 150 mm
• Färg: Krom

Artikelnr  8282895

Takduschset 160 c/c, 

med termostatblandare

Med rektangulär duschhandtag 
och takduschhuvud. Takduschset 
med 3-funktions handdusch och 
termostatblandare med eco funktion 
samt integrerad omkastare för tak/
hand dusch i fl ödesvredet. Höj- och 
sänkbart takduschrör med rund tak-
duschsil av metall 200 mm diameter. 
Justerbart väggfäste 50-150mm 
ut från vägg. Termostatblandaren 
har säkerhetsspärr för 38 °C och 
keramisk avstängning. Inbyggda 
backventiler samt smutsfi lter.

Teknisk data

• Utvändig gänga: M26
• Utförande: Tak-/handusch med 

blandare
• Centrumavstånd: 160 mm
• Färg: Krom

Artikelnr  8282894

Takduschset 160 

med termostatbl

Med rektangulär duschh
och takduschhuvud. Takd
med 3-funktions handdu
termostatblandare med 
samt integrerad omkasta
hand dusch i fl ödesvrede
sänkbart takduschrör me
duschsil av metall 200 m
Justerbart väggfäste 50-
ut från vägg. Termostatb
har säkerhetsspärr för 38
keramisk avstängning. In
backventiler samt smuts

Teknisk data

• Utvändig gänga: M26
• Utförande:Tak-/handus

blandare
• Centrumavstånd: 160 m
• Färg: Krom

Artikelnr  8282894

Takduschset 150 c

med termostatbla

Med rektangulär duschha
och takduschhuvud. Takdu
med 3-funktionshanddus
termostatblandare med e
samt integrerad omkasta
hand dusch i fl ödesvrede
sänkbart takduschrör med
duschsil av metall 200 mm
Justerbart väggfäste 50-1
ut från vägg. Termostatbla
har säkerhetsspärr för 38 
keramisk avstängning. In
backventiler samt smutsfi

Teknisk data

• Invändig gänga: G20
• Utförande: Tak-/handusc

blandare
• Centrumavstånd: 150 m
• Färg: Krom

Artikelnr 8282895



Tvål och schampohylla

Tvål och schampohylla i förkromad plast som kan eftermonteras på alla typer 
av duschstänger med medföljande snäppfästen som monteras utan verktyg. 
Mått 250 x 100 x 30 mm. Med snäppfästen Ø18-19-20,6-22-24-25 mm i krom

Artikelnr   8892139

Reservdelar för takduschar 

Duschrör 

Förkromat. Passande duschhuvuden med en diameter av 200mm. Längd 
800mm, ställbart. Stångens diameter 20,5mm. Levereras med fäste och 4st 
förlängningar.

Artikel nr   8314151

Omkastare

Förkromad med utvändig 15-gänga uppåt och bakåt, samt 
invändig gänga G15 med lekande mutter nedåt.

Artikel nr   8348111



Runt takduschhuvud Diameter 200 mm
Med invändig gänga G15, krom.  

Artikel nr   8237353

Takduschuvud Diameter 150mm
Med invändig gänga G15 krom

Artikel nr   8237403

Lösa takduschsilar

Runt takduschhuvud Diameter 100 mm
Med invändig gänga G15, krom.  

Artikel nr   8237402

Runt takduschhuvud Diameter 300 mm
Med invändig gänga G15, krom.  

Artikel nr   8237354

Reservdelar för takduschar 

Rektangulärt takduschhuvud 200x200 mm
Med invändig gänga G15, krom.  

Artikel nr   8237355

Artikelnr Benämning

8351083 Termostatblandare 150c/c, reversibel

8362014 Termostatblandare 160c/c, reversibel

7335218 Termostatinsats till blandare 

8348105V Omkastare/pådrags insats till termostatblandare med 2 utlopp

8489939 Väggfäste med 4 förlängningar till takduschset 8282805,06,94,95

8489947 Extra väggfäste till takduschset 24mm rör, inkl 4 förlängningar

8489940 Väggfäste för takduschset utan blandare, 8320080, 8320143.

4376322 Glider för handdusch till takduschset med blandare

4376321 Glider för handdusch till takduschset utan blandare

8320166 Handdusch a-collection (rund) för 8282885 & 8282886

8320167 Handdusch a-collection (rekt) för 828295, 8282894 & 8320143

8348109 Omkastare för Takdusch 8320143 och 8320080

19038785 Slang G15, 500mm till takduschseten
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a-collection är ett varumärke från Ahlsell

www.ahlsell.se


