
3    

Duschväggsystemet
INNEHÅLL

XXL Solo Glasvägg S. 12

Fördelarna S. 13

Montering S. 14–15

Sortiment S. 15

Runddusch S. 10Nischdörr S. 8–9

Femhörnsdusch S. 11

Hörnlösningen S. 6–7Hörninsteg S. 4–5

Duschhörnan CarmargueVario är enkel att montera. Den 
består av bara tre delar: en sidodel, en öppningsbar del och 
en monteringsprofi l. Delarna kan monteras på valfri sida 
och handtagen kan höger – eller vänstermonteras. Syste-
men fi nns i olika storlekar.
 CamargueVario duschsystem är mycket fl exibla och er-
bjuder en lösning för i stort sett varje behov. En fristående 
dusch, en hörnlösning, eller ett begränsat nischutrymme – 
Camargue har lösningarna. Därtill kan Camargue erbjuda 
två  kompletta duschar och två Solo glasväggsystem.
 Lycka till med planeringen av din CamargueVario dusch-
hörna – en kvalitetsprodukt från Tyskland.
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Med två öppningsbara sidodelar skapas 
ett  system med en stor öppning som gör det 
bekvämt att använda duschhörnan. Alla delar 
fi nns i olika storlekar i färgerna vitt eller 
silver, som kan kombineras med varandra. 
 Duschsystemen från CamargueVario kan 
monteras antingen på ett duschkar eller direkt 
mot golvet. Med hjälp av utjämningsprofi ler 
kan inbyggnadsmåtten ändras. Mer informa-
tion om detta fi nns på sidan 14.

Produktbeskrivning 

Öppnings-
bar del

Färg/
Art.Nr.

Färg/
Art.Nr.

750 mm Silver/
S1

Vit/
W1

800 mm Silver/
S2

Vit/
W2

900 mm Silver/
S3

Vit/
W3

1000 mm Silver/
S4

Vit/
W4

HÖRNSYSTEM

Kombination:
1 öppningsbar del  + 1 öppningsbar del

=+

Öppnings-
bar del

Öppnings-
bar del

1.
95

0 
m

m

Kan 
vänster- eller 

högermonteras, 
ytbeläggning på 

båda sidor
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CarmargueVarios öppningsbara sidodel kombinerad 
med en sidodel  ger den perfekta lösningen för varje 
tänkbart hörn i badrumet. Delarna kan höger- eller 
vänstermonteras. Det innebär att duschhörnan kan 
byggas för tillträde från antingen vänstra eller högra 
sidan. Alla delar finns i olika storlekar i färgerna vitt 
eller silver och kan kombineras med varandra. 
 Duschsystemen från CamargueVario kan monteras 
antingen på ett duschkar eller direkt mot golvet. Med 
hjälp av utjämningsprofiler kan inbyggnadsmåtten 
ändras. Mer information om detta finns på sidan 14.

HÖRNLÖSNING

Produktbeskrivning 

Öppnings-
bar del

Färg/ 
Art.Nr.

Färg/ 
Art.Nr.

750 mm Silver/ 
S1

Vit/ 
W1

800 mm Silver/ 
S2

Vit/ 
W2

900 mm Silver/ 
S3

Vit/ 
W3

1000 mm Silver/ 
S4

Vit/ 
W4

Sidodel Färg/ 
Art.Nr.

Färg/ 
Art.Nr.

750 mm Silver/ 
S5

Vit/ 
W5

800 mm Silver/ 
S6

Vit/ 
W6

900 mm Silver/ 
S7

Vit/ 
W7

1000 mm Silver/ 
S8

Vit/ 
W8

Kombination: 
1 öppningsbar del +  
1 sidodel

==+

Öppnings- 
bar del

Sidodel

1.
95

0 
m

m

Kan höger-  
eller vänster-

monteras

Två inbyggnadsmöjligheter 
med samma system
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9    NISCHDÖRR

Produktbeskrivning 

Öppnings-
bar del

Färg/ 
Art.Nr.

Färg/ 
Art.Nr.

750 mm Silver/ 
S1

Vit/ 
W1

800 mm Silver/ 
S2

Vit/ 
W2

900 mm Silver/ 
S3

Vit/ 
W3

1000 mm Silver/ 
S4

Vit/ 
W4

Profil Färg/ 
Art.Nr.

Färg/ 
Art.Nr.

Silver/ 
S9

Vit/ 
W9

Kombination: 
1 öppningsbar del +  
1 monteringsprofil

=
=+

Öppnings- 
bar del

Monterings-
profil

1.
95

0 
m

m

Ofta finns det bara en nisch med begränsat utrymme till förfogande för att bygga en dusch. Även här har 
CamargueVario systemet en lösning. De ingående delarna kan vänster- eller högermonteras, eftersom de har 
ytbeläggning på båda sidor. Med endast en öppningsbar del kan nischer med så små mått som 750 mm utnyt-
tjas för att bygga en praktisk och väl fungerande dusch.  
 Duschsystemen från CamargueVario kan monteras antingen på ett duschkar eller direkt mot golvet. Med 
hjälp av utjämningsprofiler kan inbyggnadsmåtten ändras. Mer information om detta finns på sidan 14.

Kan  
vänster- eller 

högermonteras, 
ytbeläggning på 

båda sidor
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FEMHÖRNSDUSCH



RUND DUSCH

RundduschFemhörnsdusch

CamargueVarios duschhörnsystem 
erbjuder två olika kompletta system: 
rundhörnsystem eller femhörnsys-
tem, båda i färgerna silver eller 
vitt. Båda typerna har fritt öpp-
ningsbara dörrelement och passar 
för montering både på duschkar 
och direkt på golvet. Med hjälp av 
utjämningsprofi ler kan inbyggnads-
måtten justeras. Mer information 
om detta fi nns på sidan 14.

Radie 500 mm
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XXL SOLO GLASWAND

XXL Solo Glasvägg
CamargueVario XXL glasvägg skapar elegans. Den lätta 
och transparenta lösningen ger en raffinerad miljö i varje 
badrum. Den öppna varianten betyder rymd och ljus.

12



VORTEILE

Alla Camargue Vario delar med WonderClean® 
produkter ger en ren och försluten yta.

 Hygien och renlighet på nolltid
 Hållbar glans, bestående fräschör och hygien
 Städning utan ansträngning
 Inga kalk- eller smutsavlagringar

Torka med en torr trasa före första användning. För rengöring fi nns 
andra kommersiella rengöringsmedel tillgängliga. Dessa är ej lämpliga 
då de är slipande eller aggressiva rengöringsmedel, änvänd heller inte 
utrusning som gör yt-intrång eller koncentrerad avloppsrens. För 
beslag och stål är rengöringsmedel för toalett är inte lämpliga. 

FördelarnaFördelarna

 Modern design: mycket glas – aluminiumprofi l av högsta kvalitet, 
handtag av metall

 Extra hög: 195 cm (avsedd för golvmonterad dusch)
 Säkerhetsglas: 6 mm, klarglas
 Alla delar kan kombineras
 Inbyggnadsmåtten kan justeras med hjälp av utjämningsprofi ler
 Profi lerna har höj- och sänkfunktion
 Magnetlåsning
 5 års garanti
 Tillverkad i Tyskland
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a) Montering på duschkar

InbyggnadsmåttInbyggnadsmått

Montering
Innan du beställer ditt CamargueVario duschhörnsystem, måste monteringsvillkoren av-
göras. Det fi nns två möjligheter: a) montering på duschkar, b) montering direkt på golvet. 
Även om inbyggnadsmåtten vid duschkarmontering är större än vid golvmontering, är 
måtten för de respektive systemdelarna lika stora.

Hörninsteg

System-
Element

Inbyggnadsmått (mm)
Montering 

duschkar
Montering 

mot golv
S1/W1 735–755 695–715
S2/W2 785–805 745–765
S3/W3 885–905 845–865
S4/W4 985–1005 945–965

Hörnlösning 

System-
Element

Inbyggnadsmått (mm)
Montering 

duschkar
Montering 

mot golv
S5/W5 735–755 695–715
S6/W6 785–805 745–765
S7/W7 885–905 845–865
S8/W8 985–1005 945–965

Runddusch 

System-
Element

Inbyggnadsmått (mm)
Montering 

duschkar
Montering 

mot golv
S10/
W10 885–905 845–865
S11/
W11 985–1005 945–965

Femhörnsdusch 

System-
Element

Inbyggnadsmått (mm)
Montering 

duschkar
Montering 

mot golv
S12/
W12 885–905 845–865

Inbyggnadsmått

Inbyggnadsmått
Inbyggnadsmått

In
by

gg
na

ds
m

åt
t

In
by

gg
na

ds
m

åt
t

b) Montering mot golv

InbyggnadsmåttInbyggnadsmått
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Montering

Sortiment 

Systemelement 
De olika systemdelarna kan 
fritt kombineras mellan olika stor-
lekar i färgerna vitt och silver. 

Kompletta duschar 
Rund- och 
femhörnsduschar 
i silver och vit

Runddusch Femhörnsdusch XXL Solo 
Glasvägg

Sidodel Monterings-
profi l

Öppnings-
bar del

Sortiment 

Förutom sortimentet 
med duschhörnsystem 
erbjuder Camargue ett 
stort sortiment med 
duschkar, badkar och 
bubbelpooler.

Duschhörnsystem  från CamargueVario kan monteras 
på duschkar eller direkt på golvet. Inbyggnadsmåtten 
kann justeras med hjälp av utjämningsprofi ler. 
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Badrum med känsla


