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HVERDAGSLUKSUS

Bad i velvære
For noen er badekaret en kilde til ro og egentid.
Andre bruker karbad som lindrende behandling.
For de minste er badekaret synonymt med fryd, lek og mestring.
Vi har skapt badeglede for alle typer
mennesker og alle typer behov i snart 30 år.
Hvert eneste av våre kar er et stykke nøye gjennomtenkt
håndverk, gjennomsyret av historie, kvalitet,
funksjonalitet, teknologi og vakker design.
Dykk ned i utvalget og bli inspirert.
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Det fantastiske med MicroSilk®

BAD DEG TIL FRISK, GLØDENDE HUD

Alle vet at vann er et fantastisk skjønnhetsmiddel. At oksygen har en foryngende og
helsebringende effekt er ikke like velkjent. I dag sverger hudpleiere over hele verden til
oksygenbehandlinger for å gi kundene ung, frisk og skinnende hud.

• Svøper inn kroppen med milliarder av
oksygenrike mikrobobler
• Gir huden en silkemyk følelse

Tilfører fuktighet og renser samtidig
MicroSilk – naturens egen oksygenbehandling
Interform er stolte av å være Norges eneste leverandør
av badekar med den banebrytende mikrobobleteknologien, MicroSilk.
MicroSilk er kort forklart en helt unik kombinasjon av
hydroterapi og oksygenbehandling. Teknikken øker
oksygenet i vannet med hele 70% og fyller vannet med
milliarder av negativt ladede bobler, så små at de peeler
huden, trenger inn i porene, løfter ut urenheter og tilfører fuktighet. De ørsmå boblene bryter ikke overflaten
men forblir i vannet. Det øker kollagenproduksjonen,
gir energi til cellene, stimulerer immunforsvaret, dreper
bakterier og reduserer linjer og rynker.

En sky av oksygen i badekaret
Etterhvert som vi blir eldre, blir huden tørrere. Ytre
påvirkning som kulde, elektrisk oppvarming, klimaanlegg og såpe bidrar også til at huden mister spenst og
glød. Med Mikrosilk får huden den oksygenboosten den
trenger for å gjenopprette vitaliteten og styrken. I tillegg
er følelsen av å bade i sprudlende bobler helt unik.
Jevn, varm temperatur
Mikroboblene gir vannet en herlig, skummende, melkehvit farge og siden boblene aldri bryter vannoverflaten
får vannet en jevn, varm temperatur gjennom hele
badet. Boblenes rensende effekt gjør bruk av såpe og
oljer overflødig. Med myke håndklær, dempet belysning
og et vakkert badekar er spa-følelsen komplett.

• Mikroboblene trenger inn i porene og løfter
ut urenheter
• Åpner porer og tilfører huden fuktighet
• Reduserer linjer og rynker
• Lindrer hudsykdommer som eksem, psoriasis
og iktyose

Et oksygenrikt bad er godt for helsa
•
•
•
•
•

Øker oksygeninnholdet i vannet med opp til 70%
Oksygen øker kollagen produksjonen
Energi til cellene
Stimulerer immunforsvaret
Dreper bakterier

Det positive med negativt ladede ioner
• Bedrer seratonin nivået
• Nøyraliserer frie radikaler
• Gir et rolig sinn og en avslappet kropp

Stabilt varmt vann
• Mikroboblene kollapser under vann og frigir varme
• Opprettholder vanntemperaturen
• Skaper en forbedret «sauna effekt»

MicroSilk® mikrobobler

Ren og Grønn
• Reduserer behovet for såpe og oljer
• Eliminerer behovet for varmeelement

Typisk luftboble
Den vanlige luftboblen i et massasjekar er
50 ganger større enn MicroSilk®-boblene.
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I motsetning til vanlige bobler, er MicroSilk® mikrobobler
små nok til å trenge inn i porer og skylle ut urenheter.
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FØR DU HANDLER

FØR DU HANDLER

Noen
ps
ti
før du handler
Det er lurt å tenke gjennom hvilke
behov som skal dekkes. Ønsker du
badekar eller massasjekar. Skal du
ha dusj i tillegg eller ønsker du en
kombinasjonsløsning hvor du både
kan dusje og bade?

Skrevet ut: 20.10.2016

Perspektivtegning: 2403/1/1 Bad - Alternativ - 1
Prosjekt: morten, interform

ARMATUR
Det finnes mange muligheter til å velge det
perfekte armatur som står til det nye karet.

PLANLEGGING

Karmsundgaten 58,
5529 Haugesund
Telefon: 52806070 Fax: 52806071
Organisasjonsnr.: 981593707

Bademiljø Line
Bademiljø Line

PLANLEGG FARGE

Kunde
morten, interform

Start med å finne størrelse og form som passer
til baderommet ditt. Interform leverer badekar
for enhver smak, enten du foretrekker rette linjer,
runde former, asymmetrisk, frittstående, nedsenket
eller innmurt. Uansett hva du velger kan du være
sikker på at kvaliteten er den beste! Vi har også et
utvalg badekarvegger som er tilpasset flere av våre
modeller.
Line

Tlf.

Fax

Vår ref:

MERK: Tegningen er bare retningsgivende.
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Vår ref:

Side:1 (1)

Stadig flere ønsker å lage en individuell stil på
badet. Dette kan du gjøre ved å velge en annen
farge på panelene til badekaret ditt. Oppgi ønsket
RAL-farge og få et produkt som er unikt for ditt
baderom.

Vi har et utvalg armatur, for montering på karkanten, som er tilpasset våre modeller. Vil du gjerne
benytte en armatur som du har på badet fra før,
så forsikre deg om at det ikke kommer i veien
for karet. Mål etter at det står langt nok oppe på
veggen og at kranen når fram til over kanten av
karet. På noen armatur er det mulig å skifte selve
tappetuten om den ikke når fram.

INNBYGGING AV KAR
Ved innmuring eller innbygging av badekar/
massasjekar, så skal det være minst to luftespalter
tilsvarende 200 x 200 mm eller større fra baderommet og inn under karet. Dette er for at det skal
kunne komme tilstrekkelig luft til pumpene.
Karet må monteres på en slik måte at det fritt
kan løftes opp ved service. Alternativt bør en av
sideveggene kunne fjernes på en enkel måte slik at
karet kan løftes fram.
Det smarteste kan være å vente med innbyggingen til du har mottatt karet, slik at du har muligheten til å fintilpasse «innbyggingen best mulig. I
tillegg kan det være smart å få prøvekjørt karet
slik at du er sikker på at alt fungerer riktig før det
bygges helt inn.
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STANDARD

Sett en ny standard
Standardkolleksjonen består av, rektangulære kar og
hjørnebadekar i alle varianter som er lett å møblere med.
Hvert eneste kar er produsert med
fokus på høy kvalitet og godt håndverk.

IDUN
ODIN
LOKE
LAGUNE
NJORD
CORNER
BADEKARVEGGER
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12
14
16
18
19
20
22

DIMENSJONER

DIMENSJONER

DIMENSJONER

170 x 70 cm
h 62 cm
d 41 cm

160 x 70 cm
h 62 cm
d 41 cm

150 x 70 cm
h 62 cm
d 41 cm

KAPASITET

KAPASITET

KAPASITET

165 liter

160 liter

155 liter

BADEKAR

FRONTPANEL

ENDEPANEL

art.nr. 30710

art.nr. 30750

art.nr. 30760

art.nr. 30610

art.nr. 30650

art.nr. 30660

art.nr. 30510

art.nr. 30550

art.nr. 30560

IDUN

IDUN

IDUN

klikkventil

170X70 160X70 150X70

u/overløp

TILVALG
KOMFORTPAKKE U/RYGGDYSER art. nr. 99110
MICROSILK® art. nr. 99600
RAL-FARGE FRONTPANEL art. nr. 10967
RAL-FARGE FRONT+ ENDEPANEL art. nr. 10968
Les mer om tilvalg og tilgjengelige pakker på side 21.
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DIMENSJONER

DIMENSJONER

DIMENSJONER

180 x 80 cm
h 61 cm
d 43 cm

170 x 80 cm
h 61 cm
d 43 cm

160 x 80 cm
h 61 cm
d 43 cm

KAPASITET

KAPASITET

KAPASITET

250 liter

230 liter

210 liter

BADEKAR

FRONTPANEL

ENDEPANEL

art.nr. 30310

art.nr. 30350

art.nr. 30360

art.nr. 30210

art.nr. 30250

art.nr. 30260

art.nr. 30110

art.nr. 30150

art.nr. 30160

ODIN

ODIN

ODIN

180X80 170X80 160X80

klikkventil

TILVALG
KOMFORTPAKKE art. nr. 99100
VELVÆREPAKKE art. nr. 99200
VELVÆREPAKKE PLUSS art. nr. 99300
MICROSILK® art. nr. 99600
RAL-FARGE FRONTPANEL art. nr. 10967
RAL-FARGE FRONT+ ENDEPANEL art. nr. 10968

Les mer om tilvalg og tilgjengelige pakker på side 21.
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LOKE

LOKE

LOKE

DIMENSJONER

KAPASITET

155 x 100 cm
h 58 cm
d 40 cm

210 liter

Høyre utførelse

Venstre utførelse

BADEKAR

FRONTPANEL

klikkventil
art.nr. 40101 høyre
art.nr. 40102 venstre

art.nr. 40501 høyre
art.nr. 40502 venstre

TILVALG
KOMFORTPAKKE art. nr. 99100
VELVÆREPAKKE art. nr. 99200
VELVÆREPAKKE PLUSS art. nr. 99300
MICROSILK® art. nr. 99600
RAL-FARGE FRONTPANEL art. nr. 10967
Les mer om tilvalg og tilgjengelige pakker på side 21.

høyreutførelse
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NJORD

DIMENSJONER

BADEKAR

150 x 150 cm
h 63 cm
d 50 cm

klikkventil
art.nr. 20510

FRONTPANEL

BADEKAR

FRONTPANEL

DIMENSJONER

art.nr. 20450

120 x 120 cm
h 60 cm
d 40 cm

klikkventil
art.nr. 20550

art.nr. 20410

KAPASITET

KAPASITET

285 liter

160 liter

TILVALG
KOMFORTPAKKE art. nr. 99100
VELVÆREPAKKE art. nr. 99200
VELVÆREPAKKE PLUSS art. nr. 99300
MICROSILK® art. nr. 99600
RAL-FARGE FRONTPANEL art. nr. 10967

NJORD

LAGUNE

LAGUNE

TILVALG
KOMFORTPAKKE U/RYGGDYSER art. nr. 99110
RAL-FARGE FRONTPANEL art. nr. 10967
Les mer om tilvalg og tilgjengelige pakker på side 21.

Les mer om tilvalg og tilgjengelige pakker på side 21.
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DIMENSJONER
141 x 141 cm
h 63 cm
d 47 cm

UTSTYRSPAKKER
STANDARD KOLLEKSJON
BADEKAR

FRONTPANEL

klikkventil
art.nr. 40001

KOMFORTPAKKE STANDARD

VELVÆREPAKKE STANDARD

Vanndysene, som er plassert i sidene på karet, blåser en
blanding av luft og vann som maserer musklene og gir god
punktmassasje. Det varme vannet øker blodsirkulasjonen og
kroppstemperaturen samtidig som det åpner porene i huden.
Intensiteten i dysene kan justeres etter hvor kraftig massasje du
ønsker.

Med maks antall bunn—og sidedyser gir denne pakken den
ultimate opplevelsen av velvære og massasje.

6 microdyser, fordelt i en V, masserer rygg og
2 fotdyser sørger for deilig massasje av ømme fotsåler.

Vanndysene, som er plassert i sidene på karet, blåser en
blanding av luft og vann som maserer musklene og gir god
punktmassasje. Det varme vannet øker blodsirkulasjonen og
kroppstemperaturen samtidig som det åpner porene i huden.
Intensiteten i dysene kan justeres etter hvor kraftig massasje du
ønsker.

art.nr. 40005

KAPASITET
260 liter
TILVALG
KOMFORTPAKKE art. nr. 99100
VELVÆREPAKKE art. nr. 99200
VELVÆREPAKKE PLUSS art. nr. 99300
MICROSILK® art. nr. 99600
RAL-FARGE FRONTPANEL art. nr. 10967
Les mer om tilvalg og tilgjengelige pakker på side 21..

En innebygd ozonator reduserer behovet for bruk av kjemikalier
og sørger for rent og klart badevann. Å benytte ozon til rensing
av massasjekaret er miljøvennlig.
•
•
•
•
•
•
•

6-8 justerbare vanndyser
2 fotdyser
6 microdyser for ryggmassasje
variabel lufttilførsel
ozonator
pneumatisk styring
selvdrenerende

6 microdyser, fordelt i en V, masserer rygg og 2 fotdyser sørger
for deilig massasje av ømme fotsåler.
En innebygd ozonator reduserer behovet for bruk av kjemikalier
og sørger for rent og klart badevann. Å benytte ozon til rensing
av massasjekaret er miljøvennlig.

art.nr. 99100

KOMFORTPAKKE UTEN RYGGDYSER

20
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Luftdysene i bunnen av karet blåser stråler av luft inn i vannet
og gir en behagelig massasje mot rygg, sete og lår. I tillegg løser
de opp ømme og stive muskler.

UTSTYRSPAKKER STANDARD

CORNER

CORNER

(Idun og Njord)

•
•
•
•
•
•
•
•

10 luftdyser
6-8 justerbare vanndyser
2 fotdyser
6 microdyser for ryggmassasje
variabel lufttilførsel
ozonator
pneumatisk styring
selvdrenerende

art.nr. 99110

art.nr. 99200

VELVÆREPAKKE STANDARD PLUSS

MICROSILK®

Samme som velværepakke standard men med elektronisk styring.
Dette for å ha mulighet for tilvalg av varmekolbe og lys.

Unn deg den ultimate SPA-opplevelsen med Microsilk®
Les mer om dette unike produktet på side 6 - 7.

art.nr. 99300

art.nr. 99600

INTERFORM 2020
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BADEKARVEGGER

BADEKARVEGGER

BADEKARVEGGER
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DIMENSJONER

DIMENSJONER

DIMENSJONER

DIMENSJONER

h 156 cm (160 cm m støttestag)
b 84/40 cm

h 155 cm
b 76 cm

h 156 cm (160 cm m støttestag)
b 114 cm

h 156 cm (160 cm m støttestag)
b 92 cm

BADEKARVEGG

BADEKARVEGG

BADEKARVEGG

BADEKARVEGG

6 mm klart herdet glass

6 mm klart herdet glass

6 mm klart herdet glass
universal

6 mm klart herdet glass
universal

BADEKARVEGG FOR ODIN

BADEKARVEGG FOR REKTANGULÆRE KAR

BADEKARVEGG FOR HJØRNEKAR

BADEKARVEGG FOR LOKE

6 mm klart herdet glass

6 mm klart herdet glass

6 mm klart herdet glass

6 mm klart herdet glass

fastfelt + foldedør

innfellbar

fastvegg

fastvegg

art.nr. 35010

art.nr. 35040

art.nr. 35020

art.nr. 35030

STANDARDKOLLEKSJON
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DESIGN
Designet for å vare
og bygd for komfort
Designkolleksjonen består av vakre badekar
med tidløst design og rene linjer.
De klassiske formene tilfører badet sjel og personlighet.
Samtidig er karene særdeles funksjonelle og komfortable.

NEMO 160
NEMO 170
NEMO 180/190
MIME Nyhet!
EMBLA Nyhet!
SAGA
VIENA
CUBE
COPENHAGEN
URBAN
iTub
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26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46

DIMENSJONER

NEMO 160

NEMO 160

NEMO 160
160 x 100/70 cm
h 67 cm
d 50 cm

KAPASITET
300 liter

Høyre utførelse

Venstre utførelse

BADEKAR

PANEL

klikkventil

L-panel
magnetfeste

art.nr. 50411 høyre
art.nr. 50412 venstre

art.nr. 50451 høyre
art.nr. 50452 venstre

TILVALG
KOMFORTPAKKE DESIGN art. nr. 99400
VELVÆREPAKKE DESIGN art. nr. 99500
MICROSILK® art. nr. 99600
RAL-FARGE L-PANEL art. nr. 11063
Les mer om tilvalg og tilgjengelige pakker på side 31.

venstreutførelse
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DIMENSJONER

KAPASITET

170 x 80 cm
h 67 cm
d 50 cm

300 liter

NEMO 170

NEMO 170

NEMO 170

BADEKAR

FRONTPANEL

ENDEPANEL

klikkventil

magnetfeste

magnetfeste

art. nr. 50310

art. nr. 50350

art. nr. 50361 høyre
art. nr. 50362 venstre

TILVALG
KOMFORTPAKKE DESIGN art. nr. 99400
VELVÆREPAKKE DESIGN art. nr. 99500
MICROSILK® art. nr. 99600
RAL-FARGE FRONTPANEL art. nr. 10967
RAL-FARGE FRONT + ENDEPANEL art. nr. 10968
Endepanel høyre

Les mer om tilvalg og tilgjengelige pakker på side 31.

Endepanel høyre

ENDEPANEL HØYRE

ENDEPANEL VENSTRE

Endepanel venstre

Endepanel venstre
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DIMENSJONER

DIMENSJONER

180 x 80 cm
h 67 cm
d 50 cm

190 x 85 cm
h 67 cm
d 50 cm

KAPASITET

KAPASITET

320 liter

340 liter

Endepanel høyre

Endepanel høyre

ENDEPANEL HØYRE

UTSTYRSPAKKER
DESIGN KOLLEKSJON

ENDEPANEL VENSTRE

Endepanel venstre

KOMFORTPAKKE DESIGN

VELVÆREPAKKE DESIGN

6 microdyser, fordelt i en V, masserer rygg. 2 fotdyser masserer
ømme fotsåler og 8 vanndyser i sidene av karet sørger for god
massasje og punktmassasje av resten av kroppen.

Med maks antall bunn—og sidedyser gir denne pakken den
ultimate opplevelsen av velvære og massasje.

Endepanel venstre

En innebygd ozonator eliminerer behovet for bruk av kjemikalier
og sørger for rent og klart badevann.
Å benytte ozon til rensing av massasjekaret er miljøvennlig.

FRONTPANEL

ENDEPANEL

klikkventil

magnetfeste

magnetfeste

art. nr. 50210

art. nr. 50250

art. nr. 50261 høyre
art. nr. 50262 venstre

art. nr. 50110

art. nr. 50150

art. nr. 50161 høyre
art. nr. 50162 venstre

190

180

BADEKAR

TILVALG
KOMFORTPAKKE DESIGN art. nr. 99400
VELVÆREPAKKE DESIGN art. nr. 99500
MICROSILK® art. nr. 99600
RAL-FARGE FRONTPANEL art. nr. 10967
RAL-FARGE FRONT + ENDEPANEL art. nr. 10968

•
•
•
•
•
•
•
•

8 justerbare vanndyser
2 fotdyser
6 microdyser for ryggmassasje
variabel lufttilførsel
ozonator
selvdrenerende
elektronisk styring
ekstra stor pumpe

Luftdysene i bunnen av karet blåser stråler av luft inn i vannet
og gir en behagelig massasje mot rygg, sete og lår. Vanndysene,
som er plassert i sidene på karet, blåser en blanding av luft og
vann som maserer musklene og gir god punktmassasje. Det
varme vannet øker blodsirkulasjonen og kroppstemperaturen
samtidig som det åpner porene i huden. Intensiteten i dysene
kan justeres etter hvor kraftig massasje du ønsker.

UTSTYRSPAKKER DESIGN

NEMO 180/190

NEMO 180/190

6 microdyser, fordelt i en V, masserer rygg og 2 fotdyser sørger
for deilig massasje av ømme fotsåler
En innebygd ozonator reduserer behovet for bruk av kjemikalier
og sørger for rent og klart badevann.

Les mer om tilvalg og tilgjengelige pakker på side 31.

Å benytte ozon til rensing av massasjekaret er miljøvennlig.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

art.nr. 99400

12-16 luftdyser
8 justerbare vanndyser
2 fotdyser
6 microdyser for ryggmassasje
variabel lufttilførsel
ozonator
automatisk tørrblåsing
selvdrenerende
elektronisk styring
ekstra stor pumpe

art.nr. 99500

MICROSILK®
Unn deg den ultimate SPA-opplevelsen med Microsilk®
Les mer om dette unike produktet på side 6 - 7.
art.nr. 99600
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Nyhet!

DIMENSJONER
180 x 78 cm
h 58 cm
d 45 cm

MIME

MIME

Nyheten Mime er et helstøpt badekar i akryl.
Karet kan plasseres inn til vegg eller i et hjørne,
og har god plass til armatur i bakkant.

KAPASITET
350 liter

VEKT
66 kg

BADEKAR
hvit klikkventil
justerbare ben
art.nr. 60010

32

DESIGNKOLLEKSJON

INTERFORM 2020

33

EMBLA

EMBLA

Nyhet!

Embla er et lekkert frittstående badekar i helstøpt akryl.

DIMENSJONER
170 x 80 cm
h 58 cm
d 45 cm

KAPASITET
325 liter

VEKT
57 kg

BADEKAR
hvit klikkventil
justerbare ben
art.nr. 60020
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SAGA

SAGA
DIMENSJONER
165 x 80 cm
h 59 cm
d 47 cm

KAPASITET
250 liter

VEKT
180 kg
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FRITTSTÅENDE BADEKAR
SVART MATT

FRITTSTÅENDE BADEKAR
HVIT MATT

solid surface

solid surface

klikkventil

klikkventil

justerbare ben

justerbare ben

matt overflate

matt overflate

art. nr. 30060

art. nr. 30080
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VIENA
VIENA

DIMENSJONER
163 x 85 cm
h 64 cm
d 45 cm

KAPASITET
290 liter

VEKT
140 kg

FRITTSTÅENDE BADEKAR
SVART MATT
solid surface
klikkventil
justerbare ben
matt overflate
art. nr. 30070

FRITTSTÅENDE BADEKAR
BETONG LOOK
solid surface
klikkventil
justerbare ben
matt overflate
art. nr. 30030

FRITTSTÅENDE BADEKAR
HVIT MATT
solid surface
klikkventil
justerbare ben
matt overflate
art. nr. 30010
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CUBE

CUBE

CUBE

DIMENSJONER
165 x 70 cm
h 60 cm
d 45 cm

KAPASITET
276 liter

VEKT
152 kg

FRITTSTÅENDE BADEKAR
solid surface
matt overflate
klikkventil
justerbare ben
overløp
art. nr. 30040
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DIMENSJONER
180 x 82 cm
h 59 cm
d 47 cm

KAPASITET

COPENHAGEN

COPENHAGEN

210 liter

VEKT
120 kg

FRITTSTÅENDE BADEKAR
solid surface
klikkventil
matt overflate
art. nr. 30090
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DIMENSJONER
158 x 70 cm
h 66 cm
d 53 cm

URBAN

URBAN

KAPASITET
330 liter

VEKT
120 kg

FRITTSTÅENDE BADEKAR
solid surface
matt overflate
klikkventil
justerbare ben
art. nr. 30000
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iTub

iTub
DIMENSJONER
170 x 75 cm
h 67 cm
d 54 cm

KAPASITET
380 liter

VEKT
170 kg

FRITTSTÅENDE BADEKAR
solid surface
matt overflate
klikkventil
justerbare ben
overløp
art. nr. 30020
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TILBEH ØR
Små ting med
stor kjærlighet

Djevelen er i detaljene sies det.
Riktig tilbehør hever uttrykket på badet ditt flere hakk og
bidrar til å gi deg et velfungerende bad år etter år.
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ARMATUR
ANNET TILBEHØR
MATERIALER & TEKNISK INFO
RENGJØRING
OVERSIKT
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52
54
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Vårt utvalg av armatur er nøye tilpasset våre modeller for
montering på badekarskanten. Du kan velge å fylle karet via
dysene (massasjekar), via overløpet (badekar) eller via en
fylletut. Vi forborer gjerne karet for våre armatur uten at du
betaler noe ekstra. Alle armatur leveres klargjort for tilkobling.
Forlengelsesslanger medfølger ikke.

ARMATUR

ARMATUR

ARMATUR

FYLLETUT

FYLLING VIA DYSER

FYLLING VIA OVERLØP

Kan kombineres med alle våre armatur foruten

Til fylling av massasjekar.

Til fylling av badekaret.

art 78000 Vega og 78100 Vega svart

Kan kombineres med alle våre armatur foruten

Kan kombineres med alle våre armatur foruten

art 78000 Vega og 78100 Vega svart

art 78000 Vega og 78100 Vega svart

art.nr. nr 71100

art.nr. 71110

art.nr. 72000
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KARKANTARMATUR

STILO KARKANTARMATUR

MODERN KARKANTARMATUR

VEGA

VEGA SVART MATT

Ettgreps armatur i krom for fylling via dyser,

Ettgreps armatur i krom for fylling via dyser,

Termostatstyrt armatur i krom for fylling via

Ettgreps armatur med fylletut

Ettgreps armatur med fylletut

overløp eller fylletut

overløp eller fylletut

dyser, overløp eller fylletut.

art.nr. 75000

art.nr. 76000

art.nr. 77000

art.nr. 78000

art.nr. 78100

TILBEHØR
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ANNET TILBEHØR
ANNET TILBEHØR

ANNET TILBEHØR

ANNET TILBEHØR

KLIKKVENTIL I MESSING
art.nr. 11086
(Pristillegg ved bytte fra standard)

KRAKK

BADEKARBRO I SOLID SURFACE HVIT

NAKKEPUTE RETT

NAKKEPUTE BUET

Klar akryl

720 mm

760 mm

770 mm

870 mm

Universal, selvklebende pute som kan tilpasses

Universal, selvklebende pute som kan tilpasses

art.nr. 73600

art. nr.
72800

art. nr.
72830

art.
nr.72810

art. nr.
72820

de fleste av våre modeller. Leveres i sort.

de fleste av våre modeller. Leveres i sort.

art.nr. 73200

art.nr. 73300

KOMPLETT KLIKKVENTIL I MESSING
art.nr. 10285

KLIKKVENTIL I MATT SVART

KRAKK

VARMEKOLBE

MICROSILK HÅNDDUSJ

UNDERVANNSLYS

art.nr. 11087

Svart matt kompositt

1,5KW varmekolbe for vedlikehold av

Kun til bruk i badekar med MicroSilk.

Ledlys skaper en fin stemning.

art.nr. 73610

temperaturen i badevannet.

Kobles til MicroSilkdysen og gjør at både

1W, varighet 20 000 timer

Vedlikeholdsvarmeren er justerbar opp til

ansikt og hodebunn kan nyte godt av de

art.nr. 70500

40 grader og aktiviseres automatisk ved bruk

helsebringende microboblene.

av vannmassasje.

art.nr. 71200

(Pristillegg ved bytte fra standard)

KOMPLETT KLIKKVENTIL I SVART
art.nr. 10286
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art.nr.70900
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SANITÆRAKRYL

SOLID SURFACE

Våre bade-/massasjekar er produsert i gjennomfarget sanitærakryl og deretter forsterket med flere
lag glassfiberarmert polyester. Dette gir et badekar
som er solid, men også lett. I tillegg holder det
bedre på varmen enn badekar i stål/emalje. Akryl
er et porefritt og glatt materiale, den blanke, harde
overflaten gjør badekaret hygienisk og meget lett
å gjøre rent. Det blir ikke misfarget av såperester,
kalk eller sollys. Et badekar i sanitærakryl er samtidig svært motstandsdyktig mot riper.

Solid Surface er et komposittmateriale med helt
unike egenskaper. Den massive blandingen, som
består av mineraler og akryl, er slitesterk og svært
holdbar. Dette er stabile, tunge badekar som
holder lenge på varmen. Leveres med klikkventil i
samme utførelse som badekaret. Dette, kombinert
med den silkemyke, matte overflaten gir badekarene et elegant og eksklusivt utseende.

Er det knapt med plass kan både badekar og panel
beskjæres noe.

RAMME OG BEN

Badekarene leveres som standard uten overløp.
Ingen forstyrrende elementer, og som en ekstra
bonus oppnås max badedybde. Skulle man alikevel ha behov for overløp på badekaret monterer vi
selvfølgelig dette.
Badekarene kan kombineres med ulike massasjesystem og med unike Microsilk® for den ultimate
SPA-opplevelsen.
Alle modellene kan leveres med ønsket RAL-farge
på panelene.
Våre frittstående, helstøpte badekarmodeller,
Embla og Mime, er produsert i sanitærakryl fra
Lucite® Badekarene har en sømløs og flott finish,
uten forstyrrende element. Leveres med klikkventil
i hvit utførelse. Vekten på ca 60 kg gjør disse
badekarene svært stabile og stødige

Alle våre modeller er svært stabile og stødige da
de leveres med en kraftig ramme i aluminium
tilpasset hver enkelt modell. Justerbare ben, avløp
og evt. overløp er standard. Alle dyser leveres i
forkrommet abs.

GARANTI
På alle Interform bade-/massasjekar gir vi 5 års
garanti mot fabrikasjonsfeil. Vi tar forbehold om
endringer på teknisk utstyr. Vi gir 2 års garanti på all
utrustning på karet som f.eks armatur, pumper og
elektronikk.
All garanti forutsetter at skader ikke er kommet av
vannskjøtsel.

INNMURING/INNBYGGING AV KAR
Ved innmuring/innbygging av badekar og boblekar skal det være minst to luftespalter tilsvarende
ca 200x200 mm eller større under karet. Karet skal
monteres slik at det fritt kan løftes opp, eller en
sidevegg kan fjernes. Dette forenkler jobben med
å frigjøre karet ved evt. service. Interform er ikke
ansvarlig for kostnader knyttet til innmuring.

54

RENGJØRING
RENGJØRING

TEKNISK INFO & MATERIALER

TEKNISK INFO & MATERIALER

SUN WAC 2
DESINFEKSJONSVÆSKE
1 LITER

SUN WAC 3
KLORTABLETTER
32 STK

PIPE CLEANER
125 ML

CLEANSING CREAM
500 ML

BEAUTY POLISH
500 ML

Boblebad desinfiseres

Sun Wac rensetabletter

For dyptvirkende rengjøring

Rensekrem m/slipemiddel for

Poleringsmiddel som

enkelt ved å bruke Sunwac

brukes for å sikre vann-

av systemets slanger og

akryl. Denne fjerner kalk, fett,

beskytter karets overflate

2. Tilsett væske i henhold til

hygiene i boblebad, spabad

rør benyttes Sun Wac pipe

såpe o.l. fra akryloverflaten.

og gjør at karet blir lettere å

bruksanvisningen og etter

og helsebad med et vann-

cleaner. 125 ml.

Det anbefales å polere karet

holde rent. 500 ml.

få minutter er badet klart til

innhold fra 100-200 l, som

etter bruk av rensekremen.

bruk igjen.

tømmes etter hvert avsluttet

500 ml.

Bør anvendes etter hvert bad.

bad.

art. nr. 71500

art. nr. 71300

art. nr. 71400

Alle våre massasjekar er selvdrenerende. Vannet
blir ikke stående i rørene og du unngår oppblomstring av bakterier. Med riktig rengjøring av karet vil
du ha glede av det i mange år framover.
Karet skal rengjøres regelmessig med vanlige rengjøringsmidler. Bruk ikke midler med alkohol,
løsemiddler eller slipemidler, stålull eller andre
redskaper som riper.

RENGJØRING/VEDLIKEHOLD
AV BADEKAR I SOLID SURFACE
For renhold av de frittstående badekarene som
er produsert i solid surface benytter man vanlige
rengjøringsmidler. Ikke bruk midler med alkohol
eller grove slipemidler, stålull eller andre redskaper
som lager riper. For vanskelige flekker bruk svamp
som medfølger badekaret.

art. nr. 71700

art. nr. 71800

OZONATOR
Å benytte ozon til rensing av ditt massasjekar er
miljøvennlig. Derfor har vi inkludert ozonator som
standard utstyr på alle våre massasjekar utstyrt
med vannmassasje. Ozonator er et skjult innebygd
rensesystem som renser vannet automatisk og
reduserer behovet for bruk av kjemikalier. Den er
mer effektiv og dreper bakterier betydelig hurtigere enn kjemikalier.
Ozon påvirker ikke pH-verdien i vannet og har
heller ingen negativ effekt på huden da den hverken irriterer eller tørker ut. Et massasjekar utstyrt
med ozonator forenkler den daglige rengjøringen
da ozon bryter ned oksidanter i oljer og såpe og
dermed etterlater mindre såperestkanter.
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AKRYL
EMBLA

Mime
Embla

Mime
Embla

MIME

1650

700
570

310

60

1650
1500

900

60
700
570

900

00

310

15

LAGUNE

1650
1500

NEMO 160

00

15

1650

IDUN

NEMO 170

LOKE

NEMO 180

NJORD

NEMO 190

ODIN
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DESIGN KOLLEKSJON AKRYL

Embla

CORNER

STANDARD KOLLEKSJON

STANDARD KOLLEKSJON
AKRYL

Embla

INTERFORM 2020

57

COPENHAGEN
CUBE

DESIGN KOLLEKSJON KOMPOSITT

DESIGN KOLLEKSJON
KOMPOSITT

iTub
SAGA
URBAN
VIENA
Vi tar forbehold om trykkfeil
og eventuelle feil i priser.
Vi tar forbehold om trykkfeil og feil i priser
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