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För vissa är badkaret en källa till lugn och ro och 
egentid. Vissa använder karbad som en lindrande 
behandling. För de minsta är karbad synonymt med 
glädje, lek och att vänja sig vid att vara i vatten. 

Vi har levererat badglädje till alla slags människor 
och alla slags behov i mer än 30 år. Alla våra kar 
är ett resultat av noga genomtänkt hantverk, som 
andas historia, kvalitet, funktionalitet, teknik och 
vacker design.

Titta närmare på vårt urval och bli inspirerad.

Bad för  
välmående
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Bad för  
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BÄSTA TIPS
Interiördesignerns

Material
Välj en kombination av material som skapar balans i rummet. Det är vanligt 
att badrum består av hårda material som kakel, betong och sten. För att 
balansera dessa hårda material kan det vara bra att lägga in material som 
trä, kork eller målade ytor. Genom att kombinera med textilier och många 
detaljer kommer badrummet att framstå som inbjudande och balanserat.

Färger
Välj gärna färger som ger dig lugn och ro och där du känner dig avslappnad. 
Badrummet är också ett rum för välbefinnande och ett rum som kan ge dig 
en skön paus under dagen. Färglägg till exempel målade ytor, detaljer eller 
textilier. Det gör att det är enkelt att göra ändringar om man så önskar.

Inredning
Tänk noga igenom vilka förvaringsbehov du har så att det blir enkelt att 
hålla ordning i badrummet. Genom att tänka igenom detta när du planerar 
badrummet skapar du ett rum som är skräddarsytt för dig och dina behov.

Förvaring
Tänk noga igenom vilka förvaringsbehov du har när det så att det är enkelt 
att hålla ordning i badrummet. Allt bör ligga på sin plats, då blir också 
rengöringen enkel.

Få spakänslan
Det första du bör göra för att skapa spakänsla i badrummet är att investera 
i ett badkar. Badkaret är en plats för lugn och ro och egentid, en källa för 
värme för en kall vinterkropp och ditt lilla andningshål i en hektisk vardag. 
Här kan du fokusera på dig själv och ge dig själv den omsorg du behöver.

Vare sig du har ett litet eller stort bad, låt dig inspireras i samband med resor, 
upplevelser, hotellvistelser och andra övernattningar och ta med dig denna 
inspiration hem för att skapa ditt eget lilla spa.

Hege Magreth Åbelvold
Interiördesigner
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Inspirasion
När Marte Bartberg och hennes sambo skulle totalrenovera 
badet fick de professionell hjälp att välja bra lösningar. 

Resultatet blev tidlös elegans i dämpade färger Ett badkar fanns 
med på önskelistan och Marte valde Copenhagen, ett unikt 
asymmetriskt designbadkar i vit matt komposit. 
"Jag tycker att jag har fått världens finaste bad. Man skulle kunna 
kalla det för min lilla fristad. Rummet skänker mig ro och vila 
samtidigt som det är underbart vackert", berättar Marte Bratberg.

Se mer inspiration på interform.no

Foto: Filippa Tredal // lån från Flisekompaniet



9



10

Det är en god idé att tänka igenom vilka behov 
som ska tillgodoses. Önskar du ett badkar eller ett 
massagekar. Vill du ha även en dusch eller önskar du en 
kombinationslösning där du kan både duscha och bada?

PLANERING 
Börja med att ta reda på vilka storlekar och former som passar i ditt 
badrum. Interform levererar badkar för alla önskemål, oavsett om 
du föredrar räta linjer, runda former, asymmetrisk design, nedsänkt 
eller inmurat kar. Oavsett vad du väljer kan du vara säker på att du 
alltid får högsta kvalitet! Vi har också ett urval badkarsväggar som 
passar till flera av våra modeller.Vi kan anpassa/förkorta badkaret 
så att det passar in på den plats som du har tillgång till.

LÄGG TILL DIN FAVORITFÄRG
Allt fler vill ha en individuell färg på badet. Detta kan du göra 
genom att välja en annan färg på panelerna till ditt badkar. 
Välj den färg på panelen som passar just dig och din stil. Ange 
önskad RAL-kod, matt eller blankt utförande, och få en produkt 
som passar till ditt badrum. 

innan du handlar
Några tips
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ARMATUR 
Det finns många möjligheter att välja den perfekta armaturen till det 
nya karet. Vi har ett urval armaturer för montering på karkanten som är 
anpassade till våra modeller. Vill du ha en armatur som du tidigare haft i 
badrummet bör du försäkra dig om att den inte hamnar i vägen för karet.
Gör mätningar för att se till att armaturen sitter tillräckligt högt på väggen 
och att kranen når över karets kant. På en del armaturer går det att byta ut 
själva utloppspipen om den inte når fram.

INBYGGNAD AV KAR 
Vid inmurning eller inbyggnad av badkar/massagekar ska det finnas minst 
två luftspalter på minst 200 x 200 mm från badrummet och in under karet. 
Detta gör att det kommer tillräckligt mycket luft till pumparna. Karet 
måste monteras så att det fritt kan höjas vid service. Alternativt bör en av 
sidoväggarna kunna tas bort på ett enkelt sätt så att det går att lyfta karet 
framåt. Vi rekommenderar att du väntar med inbyggnaden tills karet är 
levererat så att du kan finjustera "inbyggnaden". Det kan också vara smart 
att provköra karet så att du är säker på att allt fungerar som det ska innan det 
byggs in i sin helhet. Interform ansvarar inte för kostnader i samband med 
inbyggnationer.
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MicroSilk
Alla vet att vatten är ett fantastiskt skönhetsmedel. Att syre 
har en föryngrande och hälsobringande effekt är inte lika 
välkänt. I dag arbetar hudvårdare över hela världen med 
syrebehandlingar för att ge kunderna en ung, frisk hud med 
fin lyster.

MicroSilk – naturens egen syrebehandling
Interform är stolta över att vara Norges enda leverantör av badkar 
med den banbrytande mikrobubbeltekniken, MicroSilk.

I korthet är MicroSilk en helt unik kombination av hydroterapi och 
syrebehandling. Tekniken ökar syret i vattnet med hela 70 % och 
fyller det med miljarder av negativt laddade bubblor, så små att 
de peelar huden, tränger in i porerna, tar bort orenheter och tillför 
fuktighet. De pyttesmå bubblorna bryter inte ytan utan stannar 
nere i vattnet. Detta ökar kollagenproduktionen, ger energi till 
cellerna, stimulerar immunförsvaret, dödar bakterier och minskar 
linjer och rynkor.

Ett hav av syre i badkaret
Efterhand som vi åldras blir huden torrare. Yttre påverkan som 
kyla, eluppvärmning, klimatanläggningar och tvål bidrar också 
till att huden mister sin spänst och glöd. Med Mikrosilk får huden 
den syreboost den behöver för att återfå sin vitalitet och styrka. 
Dessutom är känslan av att bada i härliga bubblor helt unik.

Jämn, varm temperatur
Mikrobubblorna ger vattnet en härlig, skummande, mjölkvit färg 
och genom att bubblorna aldrig tränger igenom vattenytan får 
vattnet en jämn, varm temperatur under hela badet. Bubblornas 
renande effekt gör att det inte behövs någon tvål eller några oljor. 
Med mjuka handdukar, dämpad belysning och ett vackert badkar 
blir spa-upplevelsen fulländad.

MicroSilk® mikrobubblor är så 
små att de tränger in i porerna 

och sköljer ur orenheter. 

De vanliga luftbubblorna i 
ett massagekar är 50 gånger 

större än MicroSilk®-bubblorna.

MicroSilk® mikrobubblor

Typisk luftbubbla

Magiska

®

Bada dig till 
en frisk hud 
med fin lyster
Det fantastiska med MicroSilk®
• Sveper in kroppen med miljarder av 

syrerika mikrobubblor
• Ger huden en silkeslen känsla

Tillför fuktighet och rengör samtidigt
• Mikrobubblorna tränger in i porerna 

och tar bort orenheter
• Öppnar porer och tillför huden 

fuktighet
•  Minskar linjer och rynkor
•  Ger lindring mot hudsjukdomar som 

eksem, psoriasis och iktyos

Ren och Grön
•  Minskar behovet av tvål och oljor
•  Eliminerar behovet av värmeelement 

Ett syrerikt bad är bra för hälsan
•  Ökar syreinnehållet i vattnet med upp 

till 70 %
•  Syre ökar produktionen av kollagen
•  Energi till cellerna
•  Stimulerar immunförsvaret
•  Dödar bakterier

Det positiva med negativt laddade joner
•  Ökar serotonin-nivån
•  Neutraliserar fria radikaler
•  Ger ro för själen och en avslappnad 

kropp

Varmt vatten hela tiden
•  Mikrobubblorna spricker under 

vattnet och frigör värme
•  Bevarar vattentemperaturen
•  Ger en ökad "sauna-effekt"
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Gör val som 
varar …
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Standardkollektionen består av rektangulära 
kar och hörnbadkar i alla varianter.

Vartenda kar har tillverkats med fokus på hög 
kvalitet och gott hantverk.

… med 
badkar från 
Interform
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Seid nyhet BACK TO WALL BADKAR MED KLICKVENTIL

DIMENSIONER
160 x 75 cm
h 60 cm
d 44 cm

KAPACITET
220 liter

BADKAR   

VIT PANEL art. nr. 60030 kr.
SVART PANEL art. nr. 60031  kr. 



17

Frøya nyhet FRISTÅENDE BADKAR MED KLICKVENTIL

DIMENSIONER
160 x 75 cm
h 60 cm
d 44 cm

KAPACITET
220 liter

BADKAR   

VIT PANEL art. nr. 60040 kr.
SVART PANEL art. nr. 60041 (beställningsvara) kr.
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Panel med mikrocement
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Eir BADKAR MED KLICKVENTIL

DIMENSIONER
140 x 80 cm
h 70 cm
d 56 cm

KAPACITET
300 liter

Den begränsade längden kompenseras av extra 
djup för en optimal badupplevelse.

BADKAR art. nr. 30810 kr.
FRONTPANEL art. nr. 30850  kr.
ÄNDPANEL art. nr. 30860  kr. 

TILLVAL
KOMFORTPAKET art. nr. 99100 kr.
VÄLMÅENDEPAKET art. nr. 99200  kr. 
VÄLMÅENDEPAKET PLUS art. nr. 99300  kr. 
MICROSILK® art. nr. 99600 kr.
RAL-FÄRG FRONTPANEL art. nr. 10967 kr. 
RAL-FÄRG FRONT+ ÄNPANEL art. nr. 10968 kr.

Eir levereras utan fotmunstycken. Läs mer om tillval och tillgängliga paket på sid. 28.
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Idun BADKAR MED KLICKVENTIL

DIMENSIONER
170 x 70 cm
h 62 cm
d 41 cm

KAPACITET
165 liter

DIMENSIONER
160 x 70 cm
h 62 cm
d 41 cm

KAPACITET
160 liter

DIMENSIONER
150 x 70 cm
h 62 cm
d 41 cm

KAPACITET
155 liter

BADKAR 150x70 art. nr. 30710  kr.
FRONTPANEL art. nr. 30750   kr.
ÄNDPANEL art. nr. 30760  kr.

BADKAR 160x70 art. nr. 30610  kr.
FRONTPANEL art. nr. 30650   kr.
ÄNDPANEL art. nr. 30660  kr.

BADKAR 170x70 art. nr. 30510  kr.
FRONTPANEL art. nr. 30550   kr.
ÄNDPANEL art. nr. 30560  kr.

TILLVAL
KOMFORTPAKET U/RYGGMUNSTYCKEN art. nr. 99110  kr.
MICROSILK® art. nr. 99600  kr.
RAL-FÄRG FRONTPANEL art. nr. 10967  kr.
RAL-FÄRG FRONT+ ÄNDPANEL art. nr. 10968  kr.

Läs mer om tillval och tillgängliga paket på sid. 28.
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Odin BADKAR MED KLICKVENTIL

DIMENSIONER
180 x 80 cm
h 61 cm
d 43 cm

KAPACITET
250 liter

DIMENSIONER
170 x 80 cm
h 61 cm
d 43 cm

KAPACITET
230 liter

DIMENSIONER
160 x 80 cm
h 61 cm
d 43 cm

KAPACITET
210 liter

Badkarsvägg är tillval

BADKAR 160 art. nr. 30310  kr. 
FRONTPANEL 160 art. nr. 30350  kr.
ÄNDPANEL 160 art. nr. 30360 kr.
BADKAR 170 art. nr. 30210 kr.
FRONTPANEL 170 art. nr. 30250 kr.
ÄNDPANEL 170 art. nr. 30260 kr.

BADKAR 180 art. nr. 30110 kr.
FRONTPANEL 180 art. nr. 30150  kr.
ÄNDPANEL 180 art. nr. 30160 kr. 

TILLVAL
KOMFORTPAKET art. nr. 99100 kr.
VÄLMÅENDEPAKET art. nr. 99200  kr.
VÄLMÅENDEPAKET PLUS art. nr. 99300  kr.
MICROSILK® art. nr. 99600 kr. 
RAL-FÄRG FRONTPANEL art. nr. 10967 kr.
RAL-FÄRG FRONT+ ÄNDPANEL art. nr. 10968 kr.

Läs mer om tillval och tillgängliga paket på sid. 28.
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Loke BADKAR MED KLICKVENTIL

DIMENSIONER
155 x 100 cm
h 58 cm
d 40 cm

KAPACITET
210 liter

Högerutförande Vänsterutförande

Badkarsvägg och armatur är tillval

BADKAR HÖGERUTFÖRANDE art. nr. 40101  kr.
FRONTPANEL art. nr. 40501  kr.

BADKAR VÄNSTERUTFÖRANDE art. nr. 40102 kr.
FRONTPANEL art. nr. 40502 kr.

TILLVAL
KOMFORTPAKET art. nr. 99100 kr.
VÄLMÅENDEPAKET art. nr. 99200  kr.
VÄLMÅENDEPAKET PLUS art. nr. 99300  kr.
MICROSILK® art. nr. 99600 kr.
RAL-FÄRG FRONTPANEL art. nr. 10967 kr.

Läs mer om tillval och tillgängliga paket på sid. 28.
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DIMENSIONER
141 x 141 cm
h 63 cm
d 47 cm

KAPACITET
260 liter

Corner BADKAR MED KLICKVENTIL

Armatur är tillval

BADKAR art. nr. 40001  kr.
FRONTPANEL art. nr. 40005  kr.

TILLVAL
KOMFORTPAKET art. nr. 99100 kr.
VÄLMÅENDEPAKET art. nr. 99200  kr. 
VÄLMÅENDEPAKET PLUS art. nr. 99300  kr.
MICROSILK® art. nr. 99600 kr.
RAL-FÄRG FRONTPANEL art. nr. 10967 kr.

Läs mer om tillval och tillgängliga paket på sid. 28.
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Njord BADKAR KLICKVENTIL 

DIMENSIONER
120 x 120 cm
h 60 cm
d 40 cm

KAPACITET
160 liter

BADKAR art. nr. 20410   kr.
FRONTPANEL art. nr. 20450   kr.

TILLVAL
KOMFORTPAKET U/RYGGMUNSTYCKEN art. nr. 99110  kr.
RAL-FÄRG FRONTPANEL art. nr. 10967  kr. 

Läs mer om tillval och tillgängliga paket på sid. 28.
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Lagune BADKAR MED KLICKVENTIL

DIMENSIONER
150 x 150 cm
h 63 cm
d 50 cm

KAPACITET
285 liter

Armatur är tillval

BADKAR art. nr. 20510  kr.
FRONTPANEL art. nr. 20550  kr.

TILLVAL
KOMFORTPAKET art. nr. 99100 kr.
VÄLMÅENDEPAKET art. nr. 99200  kr.
VÄLMÅENDEPAKET PLUS art. nr. 99300  kr.
MICROSILK® art. nr. 99600 kr.
RAL-FÄRG FRONTPANEL art. nr. 10967 kr.

Läs mer om tillval och tillgängliga paket på sid. 28.
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VÄLMÅENDEPAKET STANDARD PLUS 

Samma som välmåendepaketet men med elektronisk styrning. 

Detta för att ge möjlighet att få tillval som värmare och belysning.

   Utrustningspaket  
Standard Kollektion

KOMFORTPAKET STANDARD 

Vattenmunstyckena som är placerade på karets sidor blåser en 

blandning av luft och vatten som masserar musklerna och ger 

skön punktmassage. Det varma vattnet ökar blodcirkulationen 

och kroppstemperaturen samtidigt som det öppnar porerna i 

huden. Intensiteten i munstyckena kan justeras beroende på 

hur kraftig massage du vill ha.

6 mikromunstycken fördelade i V-form masserar ryggen och  

2 fotmunstycken ger härlig massage åt ömma fotsulor.

En inbyggd ozonator minskar behovet av kemikalier och gör 

badvattnet rent och klart. Att använda ozon för rengöring av 

ditt massagekar är bra för miljön.

• 6-8 justerbara vattenmunstycken

• 2 fotmunstycken

• 6 mikromunstycken för ryggmassage

• variabel lufttillförsel

• ozonator

• pneumatisk styrning

• självdränerande

KOMFORTPAKET UTAN RYGGMUNSTYCKEN 

(Idun och Njord)

MICROSILK® 

Unna dig den ultimata SPA-upplevelsen med MicroSilk®.                          

Läs mer om denna unika produkt på sid. 6-7.

VÄLMÅENDEPAKET STANDARD 

Med maximalt antal botten- och sidomunstycken ger detta 

paket den ultimata upplevelsen av välmående och massage. 

Luftmunstyckena i botten av karet strålar in luft i vattnet och ger 

en behaglig massage på rygg, säte och lår. Dessutom löser de 

upp ömma och stela muskler. 

Vattenmunstyckena som är placerade på karets sidor blåser en 

blandning av luft och vatten som masserar musklerna och ger 

skön punktmassage. Det varma vattnet ökar blodcirkulationen 

och kroppstemperaturen samtidigt som det öppnar porerna i 

huden. Intensiteten i munstyckena kan justeras beroende på 

hur kraftig massage du vill ha. 

6 mikromunstycken fördelade i V-form masserar ryggen och  

2 fotmunstycken ger härlig massage åt ömma fotsulor.

En inbyggd ozonator eliminerar behovet av kemikalier och gör 

badvattnet rent och klart. Att använda ozon för rengöring av 

ditt massagekar är bra för miljön.

• 10 luftmunstycken

• 6-8 justerbara vattenmunstycken

• 2 fotmunstycken

• 6 mikromunstycken för ryggmassage

• variabel lufttillförsel

• ozonator

• pneumatisk styrning

• självdränerande

art.nr. 99200

art.nr. 99600

art.nr. 99110

art.nr. 99100

art.nr. 99300

Kr.

Kr. Kr.

Kr.Kr.
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Vi hade turen att vara med vid renoveringen av några 
rum på Britannia Hotell i Trondheim. Vi visste på 
förhand att Britannia hade renoverats och blivit ett 
hotell i världsklass, så ingenting fick lämnas åt slumpen. 
Vi behövde leverera ett badkar som passade in och 
förstärkte intrycket av de exklusiva badrummen.

Rummen hade tidigare haft duschkabiner och skulle nu få badkar. 
Vi hade begränsat med plats och måste tänka kreativt för att 
designa en kortare modell som samtidigt gav den exklusiva 
spakänslan man vill ha och kräver när man checkar in på ett hotell 
i den här klassen. 

Efter en grundlig designprocess blev resultatet ett badkar med 
extra djup och utsökt sittkomfort. Badkaret kläddes sedan med 
italiensk Carrara-marmor. Detta gjordes för att skapa ett sömlöst 
och harmoniskt uttryck hos badrummen. Ett rum med mycket hög 
funktionsnivå och lika hög lyxfaktor. För att ytterligare framhäva 
det sammansatta och sömlösa uttrycket utrustades badkaret med 
kllickventil i mässing för att matcha mässingsfinishen i badrummet 
i övrigt.

i Trondheim
Britannia  
  hotell
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Designade för 
varaktighet …
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… och byggda 
för komfort

Designkollektionen består av vackra badkar 
med tidlös design och rena linjer.

De klassiska formerna ger badet själ och 
personlighet. Samtidigt är karen mycket 
funktionella och bekväma.
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   Utrustningspaket  
Design kollektion

KOMFORTPAKET DESIGN  

6 mikromunstycken fördelade i V-form, masserar ryggen. 2 fot-

munstycken masserar ömma fotsulor och 8 vattenmunstycken 

på sidorna av karet sörjer for skön massage och punktmassage 

av resten av kroppen. 

En inbyggd ozonator eliminerar behovet av kemikalier och gör 

att badvattnet är rent och klart. Att använda ozon för rengöring 

av ditt massagekar är bra för miljön.

• 8 justerbara vattenmunstycken

• 2 fotmunstycken

• 6 mikromunstycken för ryggmassage

• variabel lufttillförsel

• ozonator

• självdränerande

• elektronisk styrning

• extra stor pump

MICROSILK®  

Unna dig den ultimata SPA-upplevelsen med MicroSilk®.  

Läs mer om denna unika produkt på sid. 6-7.

VÄLMÅENDEPAKET DESIGN 

Med maximalt antal botten- och sidomunstycken ger detta 

paket den ultimata upplevelsen av välmående och massage. 

Luftmunstyckena i botten av karet blåser strålar av luft in i 

vattnet och ger en behaglig massage på rygg, säte och lår. 

Vattenmunstyckena, som är placerade på karets sidor, blåser en 

blandning av luft och vatten som masserar musklerna och ger 

skön punktmassage. Det varma vattnet ökar blodcirkulationen 

och kroppstemperaturen samtidigt som det öppnar porerna i 

huden. Intensiteten i munstyckena kan justeras beroende på 

hur kraftig massage du vill ha. 

6 mikromunstycken, fördelade i V-form masserar ryggen och  

2 fotmunstycken ger härlig massage åt ömma fotsulor

En inbyggd ozonator eliminerar behovet av kemikalier och gör 

badvattnet rent och klart. Att använda ozon för rengöring av 

ditt massagekar är bra för miljön.

• 12-16 luftmunstycken

• 8 justerbara vattenmunstycken

• 2 fotmunstycken

• 6 mikromunstycken för ryggmassage

• variabel lufttillförsel

• ozonator

• automatisk torrblåsning

• självdränerande 

• elektronisk styrning

• extra stor pump

art.nr. 99500

art.nr. 99600

art.nr. 99400

Kr.

Kr.Kr.
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ALLA NEMO-BADKAR FINNS I MATT UTFÖRANDE

FINNS I SVART,
GRÅTT OCH VIT MATT

Matt akryl

Illustration

Ge ditt badkar ett extra lyft med matt akryl. Akryl har länge 
använts i badkar. Den varma och glatta ytan känns behaglig mot 
huden. 
 
Matt akryl har små färgskillnader och nyanser. Detta ger ett mer 
levande och organiskt uttryck hos badkaret utan att det blir alltför 
dominerande. Nyanserna hos matt akryl ger badkaret ett naturligt 
uttryck. Blandningen mellan matt akryl och ett funktionellt och väl 
designat badkar passar perfekt till ett nordiskt badrum.

Vit matt är lagervara, svart och grå är beställningsvaror med viss 
leveranstid.
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Nemo 160
BADKAR MED KLICKVENTIL. PANEL MED MAGNETFÄSTE.

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

KAPACITET
300 liter

HögerutförandeVänsterutförande

HÖGERUTFÖRANDE 
BADKAR art. nr. 50411  kr.
PANEL art. nr. 50451  kr.
BADKAR MATT VIT art. nr. 51411  kr.
PANEL MATT VIT art. nr. 51451  kr.

VÄNSTERUTFÖRANDE 
BADKAR art. nr. 50412  kr.
PANEL MATT VIT art. nr. 50452  kr.
BADKAR MATT VIT art. nr. 51412  kr.
PANEL MATT VIT art. nr. 51452  kr.

TILLVAL
KOMFORTPAKET DESIGN art. nr. 99400 kr.
VÄLMÅENDEPAKET DESIGN art. nr. 99500  kr.
MICROSILK® art. nr. 99600 kr.
RAL-FÄRG L-PANEL art. nr. 11063 kr.

Finns i svart och grå matt som beställningsvara. Se interform.no
Läs mer om tillval och tillgängliga paket på sid. 32.
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Armatur är tillval
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Armatur, nackkuddar och panelfärger är tillvalArmatur är tillval
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Armatur, nackkuddar och panelfärger är tillval

Nemo 170
BADKAR MED KLICKVENTIL. PANEL MED MAGNETFÄSTE.

DIMENSIONER
170 x 80 cm
h 67 cm
d 50 cm

KAPACITET
300 liter

Endepanel høyre

Endepanel venstre

ÄNDPANEL HÖGER

Endepanel høyre

Endepanel venstre
ÄNDPANEL VÄNSTER

BADKAR art. nr. 50310  kr.
FRONTPANEL art. nr. 50350  kr.
ÄNDPANEL HÖGER art. nr. 50361  kr.
ÄNDPANEL VÄNSTER art. nr. 50362  kr.

BADKAR VIT MATT art. nr. 51310  kr.
FRONTPANEL VIT MATT art. nr. 51350  kr.
ÄNDPANEL HÖGER VIT MATT art. nr. 51361  kr.
ÄNDPANEL VÄNSTER VIT MATT art. nr. 51362  kr.

TILLVAL
KOMFORTPAKET DESIGN art. nr. 99400 kr.
VÄLMÅENDE DESIGN art. nr. 99500  kr.
MICROSILK® art. nr. 99600 kr.
RAL-FÄRG FRONTPANEL art. nr. 10967 kr.
RAL-FÄRG FRONT + ÄNDPANEL art. nr. 10968 kr.

Finns i svart och grå matt som beställningsvara. Se interform.no
Läs mer om tillval och tillgängliga paket på sid. 32.
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Badkarsbricka är tillval
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DIMENSIONER
180 x 80 cm
h 67 cm
d 50 cm

KAPACITET
320 liter

DIMENSIONER
190 x 85 cm
h 67 cm
d 50 cm

KAPACITET
340 liter

Nemo 180/190
BADKAR MED KLICKVENTIL. PANEL MED MAGNETFÄSTE.

Endepanel høyre

Endepanel venstre

ÄNDPANEL HÖGER

Endepanel høyre

Endepanel venstre
ÄNDPANEL VÄNSTER

BADKAR 180 art. nr. 50210  kr.
FRONTPANEL 180 art. nr. 50250  kr.
ÄNDPANEL HÖGER 180 art. nr. 50261  kr.
ÄNDPANEL VÄNSTER 180 art. nr. 50262  kr.

BADKAR VIT MATT 180 art. nr. 51210  kr.
FRONTPANEL VIT MATT 180 art. nr. 51250  kr.
ÄNDPANEL HÖGER VIT MATT 180 art. nr. 51261  kr.
ÄNDPANEL VÄNSTER VIT MATT 180 art. nr. 51262  kr.

BADKAR 190 art. nr. 50110  kr.
FRONTPANEL 190 art. nr. 50150  kr.
ÄNDPANEL HÖGER 190 art. nr. 50161  kr.
ÄNDPANEL VÄNSTER 190 art. nr. 50162  kr.

BADKAR VIT MATT 190 art. nr. 51110  kr.
FRONTPANEL VIT MATT 190 art. nr. 51150  kr.
ÄNDANEL HÖGER VIT MATT 190 art. nr. 51161  kr.
ÄNDPANEL VÄNSTER VIT MATT 190 art. nr. 51162 kr.

TILLVAL
KOMFORTPAKET DESIGN art. nr. 99400 kr.
VÄLMÅENDEPAKET DESIGN art. nr. 99500  kr.
MICROSILK® art. nr. 99600 kr.
RAL-FÄRG FRONTPANEL art. nr. 10967 kr. 
RAL-FÄRG FRONT + ÄNDPANEL art. nr. 10968 kr.

Tillgänglig i svart och grå matt som beställningsvara. Se interform.no
Läs mer om tillval och tillgängliga paket på sid. 32.
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Ask nyhet!  
FRISTÅENDE BADKAR I HELGJUTEN AKRYL MED KLICKVENTIL

DIMENSIONER
152 x 72 cm
h 60 cm
d 46 cm

KAPACITET
250 liter

BADKAR art. nr. 60021  kr. 
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Mime 160/180
BACK TO WALL BADKAR I HELGJUTEN AKRYL MED KLICKVENTIL

DIMENSIONER
180 x 78 cm
h 58 cm
d 45 cm

KAPACITET
350 liter

VIKT
66 kg

DIMENSIONER
160 x 75 cm
h 58 cm
d 45 cm

KAPACITET
295 liter

VIKT
66 kg

BADKAR 160 art. nr. 60011  kr.
BADKAR 180 art. nr. 60010  kr.
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Armatur är tillval
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Embla
FRISTÅENDE BADKAR I HELGJUTEN AKRYL MED KLICKVENTIL

DIMENSIONER
170 x 80 cm
h 58 cm
d 45 cm

KAPACITET
325 liter

VIKT
57 kg

BADKAR art. nr. 60020  kr. 
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Solid Surface är ett förstklassigt kompositmaterial med 
mycket hög slitstyrka. Ett stabilt, tungt badkar som 
bibehåller värmen länge. Utsökt sömlös design och en 
silkeslen, matt ytbeläggning ger badkaren ett elegant 
och exklusivt utseende. Varje produkt är unik p.g.a. att 
de tillverkas/poleras för hand.

Solid
Surface
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Saga
BACK TO WALL, BADKAR I SOLID SURFACE MED KLICKVENTIL

DIMENSIONER
165 x 80 cm
h 59 cm
d 47 cm

KAPACITET
250 liter

VIKT
180 kg

Armatur är tillval

BADKAR VIT MATT art. nr. 30080  kr.
BADKAR SVART MATT art. nr. 30060  kr.
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DIMENSIONER
163 x 85 cm
h 65 cm
d 45 cm

KAPACITET
290 liter

VIKT
140 kg

Viena
FRISTÅENDE BADKAR I SOLID SURFACE MED KLICKVENTIL

BADKAR VIT MATT art. nr. 30010  kr.
BADKAR GRÅ MATT art. nr. 30030  kr.
BADKAR SVART MATT art. nr. 30070  kr.
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Copenhagen
FRISTÅENDE BADKAR I SOLID SURFACE MED KLICKVENTIL

DIMENSIONER
180 x 82 cm
h 59 cm
d 47 cm

KAPACITET
210 liter

VIKT
120 kg

BADKAR art. nr. 30090   

kr.
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Urban
FRISTÅENDE BADKAR I SOLID SURFACE MED KLICKVENTIL

DIMENSIONER
158 x 70 cm
h 66 cm
d 53 cm

KAPACITET
330 liter

VIKT
120 kg

BADKAR art. nr. 30000   

kr.



55
Badkarsbricka är tillval
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DIMENSIONER
170 x 75 cm
h 67 cm
d 54 cm

KAPACITET
380 liter

VIKT
170 kg

iTub 
FRISTÅENDE BADKAR I SOLID SURFACE MED KLICKVENTIL

BADKAR art. nr. 30020  kr.
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Små saker …



Armatur

Annat tillbehör

Badkarsväggar

Material & teknisk info

Rengöring
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… med stor 
kärlek

Djävulen ligger i detaljerna säger man.
Rätt tillbehör lyfter ditt badrum flera 
snäpp och bidrar till att ge dig ett väl 
fungerande bad som står sig i många år. 
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ONA SVART MATT
Engreppsarmatur för påfyllning via mun-

stycken, bräddavlopp eller badkarsblandare

art.nr. 79100

kr.

ONA KROM
Engreppsarmatur för påfyllning via mun-

stycken, bräddavlopp eller badkarsblandare

art.nr. 79000

kr.

MODERN KARKANTSARMATUR 
Termostatstyrd armatur i krom för påfyllning 

med munstycken, bräddavlopp eller badkars-

blandare.

art.nr. 77000

kr.

VEGA KROM
Engreppsarmatur med badkarsblandare

art.nr. 78000

kr.

VEGA SVART MATT
Engreppsarmatur med badkarsblandare

art.nr. 78100

kr.

PÅFYLLNING VIA BRÄDDAVLOPP SVART MATT
För påfyllning av badkaret. Kan kombineras 

med alla våra armaturer förutom art 78000 

Vega och 78100 Vega svart

art.nr. 71120

kr.

PÅFYLLNING VIA BRÄDDAVLOPP
För påfyllning av badkaret. Kan kombineras 

med alla våra armaturer förutom art 78000 

Vega och 78100 Vega svart

art.nr. 71110

kr.

STILO KARKANTSARMATUR 
Engreppsarmatur i krom för påfyllning via mun-

stycken, bräddavlopp eller badkarsblandare

art.nr. 76000

kr.

Armatur
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BADKARSBLANDARE
Kan kombineras med alla våra armaturer 

förutom art 78000 Vega och 78100 Vega svart

art.nr. 72000

kr.

PÅFYLLNING VIA MUNSTYCKEN
Till påfyllning av massagekar. Kan kombineras 

med alla våra armaturer förutom art 78000 

Vega och 78100 Vega svart

art.nr. nr 71100 

kr.

Annat 
tillbehör

KLICKVENTIL I MÄSSING
art.nr. 11086

kr.                    (Pristillägg vid byte från standard)

KOMPLETT KLICKVENTIL I MÄSSING
art.nr. 10285

kr.

KOMPLETT KLICKVENTIL I SVART
art.nr. 10286

kr.

KLICKVENTIL I MATT SVART
art.nr. 11087

kr.                    (Pristillägg vid byte från standard)

VÄRMEKOLV
1,5 KW värmekolv som bibehåller temperaturen 

i badvattnet. Underhållsvärmaren är justerbar 

upp till 40 grader och aktiveras automatiskt när 

vattenmassagefunktionen används

art.nr. 70900

kr.

MICROSILK HANDDUSH
Endast för användning i badkar med MicroSilk. 

Kopplas till MicroSilk-munstycket och gör så att 

både ansikte och hårbotten kan dra nytta av de 

hälsosamma mikrobubblorna.

art.nr. 71200

kr.

UNDERVATTENSBELYSNING
Ledljus skapar skön stämning. 

1 W, varar 20 000 timmar

art.nr. 70500

kr. 

BADKARSBRICKA I SOLID SURFACE VIT
720 mm 760 mm 770 mm 870 mm

art. nr. 
72800

art. nr. 
72830

art. nr. 
72810

art. nr. 
72820

kr. kr. kr. kr.

720: Nemo, Odin, Eir och Mime 160
760: Saga, Urban, Mime 180 och Nemo 190
770: iTub
870: Viena, Embla och Copenhagen
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Annat tillbehör

NACKKUDDE BÖJD 
Universal, självfästande kudde som kan 

anpassas till de flesta av våra modeller. 

Levereras i svart.

art.nr. 73300

kr.

NACKKUDDE RAK
Universal, självfästande kudde som kan 

anpassas till de flesta av våra modeller. 

Levereras i svart.

art.nr. 73200

kr.

PALL
Klar akryl

art.nr. 73600

kr.

PALL
Svart matt komposit

art.nr. 73610

kr.
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BADKARSVÄGG ODIN
6 mm klart härdat glass

fast vägg + vikbar dörr

art. nr 35010

kr.

Badkarsväggar

DIMENSIONER
h 156 cm  
(160 cm med stödstag)
b 84/40 cm

BADKARSVÄGG
6 mm klart härdat glas
universal

DIMENSIONER
h 155 cm
b 76 cm

BADKARSVÄGG
6 mm klart härdat glas
universal
svängbar 180 grader

DIMENSIONER
h 156 cm  
(160 cm med stödstag)
b 114 cm

BADKARSVÄGGG
6 mm klart härdat glas
universal

DIMENSIONER
h 156 cm  
(160 cm med stödstag)
b 92 cm

BADKARSVÄGG
6 mm klart härdat glas
universal

BADKARSVÄGG
6 mm klart härdat glas

infällbar

art. nr 35040

kr.

BADKARSVÄGG HÖRNKAR
6 mm klart härdat glas

fast vägg

art. nr 35020

kr.

BADKARSVÄGG LOKE
6 mm klart härdat glas

fast vägg

art. nr 35030

kr.
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Material & teknisk info 

RAM OCH BEN
En solid ram är avgörande för ett fast och stabilt 
badkar. Vi tillverkar alla våra ramar i aluminium, noga 
anpassade till varje badkarsmodell. Justerbara 
ben och avlopp är standard. Badkarets höjd kan 
justeras 3-4 cm (1-2 på kompositkar) - de mått 
som anges i katalogen är minimummått. Alla 
munstycken levereras i förkromad abs-plast.

BLANK SANITÄRAKRYL 
Akryl är ett porfritt och glansigt material. Den 
blanka, hårda ytan gör att badkaret är hygieniskt 
och lätt att rengöra. Dessutom är det mycket 
motståndskraftigt mot repor. Det missfärgas inte av 
tvålrester, kalk eller solljus. 

BLANK OCH MATT SANITÄRAKRYL 
Vi använder genomfärgad sanitärakryl av god kvalitet 
som sedan förstärks med flera lager glasfiberarmerad 
polyester. Detta ger ett solitt badkar som samtidigt är 
lätt och som bevarar värmen bra.

För att få maximalt djup levererar vi badkaren 
utan bräddavlopp. Vill du ha ett bräddavlopp 
på badkaret monterar vi självklart ett sådant. 
Massagekar och badkar med MicroSilk® levereras 
alltid med bräddavlopp. De flesta av badkaren kan 
kombineras med unika MicroSilk® för den ultimata 
SPA-upplevelsen. 

Använd inte medel som innehåller alkohol eller grova 
slipmedel, stålull eller andra redskap som ger repor. 

HELGJUTEN SANITÄRAKRYL
 Våra helgjutna badkar är tillverkade i sanitärakryl 
från Lucite®. Badkaren har en sömlös och elegant 
finish, utan störande element. Levereras med 
klickventil i vitt utförande. Vikten på 60 kg gör 
dessa badkar mycket fasta och stabila.

Blank vs Matt akryl

SOLID SURFACE är ett matt kompositmaterial med helt 
unika egenskaper. Den massiva stenblandningen 
(mineraler och akryl) är mycket slitstark och hållbar. 
Den silkesmjuka, matta ytan ger produkten ett elegant 
och exklusivt utseende. Varje produkt är unik genom 
att de tillverkas/poleras för hand. Det kommer att 
finnas varationer hos de modeller som levereras i 
färgat utförande - svart och grått - där pigment har 
tillsatts stenblandningen. Detta är stabila, tunga badkar 
som bevarar värmen bra. Ytan är hållfast och lätt att 
rengöra. Om oturen skulle vara framme kan man 
enkelt polera bort mindre märken och repor eftersom 
materialet är genomfärgat, homogent och inte poröst. 
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Alla våra massagekar är självdränerande. Vattnet 
stannar inte i rören och du slipper tillväxt av 
bakterier. Med rätt rengöring kommer du att ha 
glädje av det i många år. 

Karet ska rengöras regelbundet med vanliga 
rengöringsmedel. Använd inte medel som 
innehåller alkohol, lösningsmedel eller slipmedel, 
stålull eller andra redskap som ger repor. 

RENGÖRING/UNDERHÅLL  
AV BADKAR MED SOLID SURFACE
För rengöring av de fristående badkar som 
tillverkats med solid surface används vanliga 
rengöringsmedel. Använd inte medel som 
innehåller alkohol eller grova slipmedel, stålull eller 
andra redskap som ger repor. Mot svåra fläckar 
används en svamp som medföljer badkaret. 

OZONATOR
Att använda ozon för rengöring av ditt massage-
kar är bra för miljön. Därför ingår ozonator i 
utrustningen till alla våra massagekar som är 
utrustade med vattenmassage. Ozonator är ett 
dolt inbyggt rengöringssystem som rengör vattnet 
automatiskt och eliminerar behovet av kemikalier. 
Den är effektivare och dödar bakterier betydligt 
snabbare än kemikalier.

Qzon påverkar inte vattnets PH-värde och har 
inte heller någon negativ påverkan på huden i 
form av irritation eller uttorkning. Ett massagekar 
utrustat med en ozonator förenklar den dagliga 
rengöringen genom att ozon bryter ner oxidanter i 
oljor och tvål så att det uppstår färre tvålrestkanter 
i badkaret.

Rengöring

SUN WAC 2  
DESINFEKTIONSVÄTSKA  
1 LITER

SUN WAC 3
KLORTABLETTER
32 ST.

PIPE CLEANER
125 ML

CLEANSING CREAM
500 ML

BEAUTY POLISH
500 ML

Bubbelbadet desinficeras 

enkelt med hjälp av Sunwac 

2. Tillsätt vätskan enligt 

bruksanvisningen så är badet 

färdigt för användning efter 

några minuter.Bör användas 

efter varje bad.

Sun Wac rengöringstabletter 

används för god vatten-

hygien i bubbelbad, spabad 

och hälsobad med ett vatten-

innehåll på 100-200 l, som 

töms efter varje bad.

För djupverkande rengöring 

av systemets slangar och 

rör används SunWac pipe 

cleaner. 125 ml.

Rengöringskräm m/slipmedel 

för akryl. Den tar bort kalk, 

fett, tvål etc. från akrylytan.

Rekommendationen är 

att polera karet efter att 

rengöringskrämen använts.

500 ml.

Poleringsmedel som skyddar 

karets yta gör det lättare att 

hålla det rent. 500 ml.

art. nr. 71500 art. nr. 71300 art. nr. 71400 art. nr. 71700 art. nr. 71800

kr. kr. kr. kr. kr.
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Måttskisser och flera bilder finner du 
på vår webbplats www.interform.no
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Design  
kollektion  

akryl

Design  
kollektion  
komposit
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Måttskisser och flera bilder finner du 
på vår webbplats www.interform.no

GARANTI
Vi lämnar 10 års garanti mot fabrikationsfel på alla Inform bad-/massagekar. 

Med förbehåll för ändringar av den tekniska utrustningen. Vi lämnar 2 års 

garanti på all utrustning till karet, t.ex. armatur, pumpar och elektronik. Alla 

garantier förutsätter att eventuella skador inte beror på vanskötsel.



Øysandvegen 237  ·  7224 Melhus 
Tel 73 82 53 20  ·  post@interform.no

DIN ÅTERFÖRSÄLJARE:

interform.no
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