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Alle priser er inkl. MVA

Baderomsmøbler, speil og speilskap
Alterna baderomsmøbler finnes i både tidløs og moderne design.
Møblene er av god kvalitet og gir deg mye for pengene. Baderomsmøblene har
mange praktiske løsninger, og det finnes flere størrelser og stiler å velge mellom.

AllDay håndkleholder

AllDay 90, hvit

AllDay oppbevaringsbokser

Nå også
i Natur!
AllDay møbelserie
– har smarte løsninger, og eksklusive
detaljer. Både høyskap og sideskap
kan settes tett inntil hverandre for
å danne en elegant og praktisk
skaprekke. Alle skuffer og dører er
myktstengende.

Baderomsmøbler og speil
AllDay underskap 120
AllDay porselensservant 120 enkel
AllDay sideskap 105 høyrehengslet
AllDay håndkleholder krom
AllDay oppbevaringsbokser, sett
m/3 bokser (1 sett inkl. i møbel)
NewDay speilskap 110 m/stikkontakt
NewDay sidepanel for speilskap, 2-pk
NewDay LED-spot 10 x 10 for skap

Farge
Natur
Hvit
Natur

Mål (B x D x H cm)
119 x 50,7 x 52,5
121 x 51,5 x 1,5
35 x 30,5 x 103,4

NRF nr.
7011609
6070544
7011615
7011534
7011535

Pris
10500,6120,5690,520,360,-

Natur

110 x 14,8 x 70,2
14,8 x 1,8 x 70,2
10 x 10 x 3

7011487
7011616
7011498

8020,645,1430,-

AllDay underskap 85
AllDay komposittservant 85
BirthDay Speilskap 80

Hvit
Hvit

84 x 50,7 x 52,5
84,3 x 51 x 2
80 x 15 x 65

7011504
6070547
7011551

9600,3490,8020,-

Produktvarianter

Farger Hvit høyglans / Tre + hvit høyglans / Grå matt / Natur

Sideskap 35 Høyskap 35

Underskap med servant 70 / 85 / 105 / 120 /120 dobbel

NewDay speilskap
45 / 55 / 75 / 95 / 110

Komplett pris uten
servantbatteri:

24.150,,-

Atina møbelserie
Ny, elegant møbelserie. Består av
underskap, høyskap, speilskap,
speil, lystopp og porselensservant.
Fås i 4 bredder og 3 utførelser;
hvit høyglans, grå høyglans og
kremfarget struktur.

Baderomsmøbler og speil
Atina underskap 120 dobbel
Atina porselensservant 120 dobbel
Atina speil 120 med integrert LED
Easy klosettskål
Easy klosettsete
Flex Icon trykknapp

Farge
Hvit høyglans

Mål (B x D x H cm)
118,5 x 44 x 53
120 x 45 x 2
120 x 3 x 70

Produktvarianter

Farger Hvit høyglans / Grå høyglans / Kremfarget struktur

Underskap med servant 65/85/100/120

Atina Speil m/lys 120

NRF nr.
7011581
6070555
7011605
6070037
6070043
6070116

Pris
6850,7730,5130,2690,960,790,-

Komplett pris uten
servantbatteri:

10.860,,Malin møbelserie
– kommer i mange bredder og
dybder, og finnes både med
skapdører og skuffer. Justerbare
hylleplater og midtstilte håndtak
for god symmetri. Skuffene er
i metall, og gir verdifull lagringsplass.
Servanten er i tynt porselen,
og har godt med avstillingsplass.

Baderomsmøbler og speil
Farge
Malin underskap 60 x 46 m/2 skuffer
Hvit høyglans
Malin porselensservant 60 x 46
Pearl speil m/LED-lys og forstørrelsesspeil

Mål (B x D x H cm)
60 x 45 x 55
61 x 46 x 2
60 x 80

NRF nr.
7011405
7011401
7010981

Pris
4140,2030,4690,-

Produktvarianter

Farger Hvit høyglans / Grå matt

Pearl speil m/LED-lys og forstørrelsesspeil
60 / 80 / 100

Underskap med servant 60 / 80 / 100 /120, D: 46 med dører
60 / 80 / 100 / 120, D: 46 med skuffer
60 / 80 / 100, D: 39 med skuffer. 60, D: 35 med skuffer

4.020,-

2.000,-

Malin høyskap
Hvit høyglans
30 x 30 x 148 cm
NRF nr. 7011409
Finnes også i grå matt

Malin overskap
Grå matt
30 x 16 x 75 cm
NRF nr. 7011601
Finnes også i hvit høyglans

NB! Alle komplett møbelbilder er priset uten servantbatteri.

Laufen baderomsmøbler
Stilrent og moderne design av god kvalitet.

Komplett pris uten
servantbatteri:

16.325,,-

Baderomsmøbler, speilskap og høyskap
Pro S servant
Pro S servantskap
Pro N høyskap 350 venstre hengslet

Farge
Hvit
Lys eik
Lys eik

Mål (B x D x H cm)
60 x 46,5
60 x 45
35 x 33,5

NRF nr.
6132316
7034891
7034915

* Speil har utgått av sortimentet.

Laufen Pro S
Laufen Pro S finnes i hvit høyglans
og lys eik i følgende størrelser:
60, 85, 105 og 130 cm.
Servanter i porselen, 130 cm
som dobbelservant.

Produktvarianter

Lagerførte farger Hvit høyglans / Lys eik
Underskap med servant leveres i str.: 60 / 85 / 105 / 130 cm og dobbelservant i 130 cm
Speilskap leveres i str.: 80 cm
Høyskap leveres i str.: 35 x 33,5 x 165 cm
Overskap leveres i str.: 35 x 18 x 85 cm. Sideskap leveres i str.: 35 x 33,5 x 100 cm

Pris
1425,7450,7450,-

Perfekt til
små bad!

Komplett pris uten
servantbatteri:

7.865,-

Laufen Pro N minimøbel
Laufen Pro N minimøbel
Laufen Pro N servant

Farge
Hvit matt

Mål (B x D x H cm)
47 x 27,5
48 x 28

NRF nr.
7034884
6121944

Pris
6465,1400,-

Komplett pris uten
servantbatteri:

29.840,-

Laufen Living
Laufen Living finnes i hvit matt og
eik i størrelser: 90 og 130 cm.
Servanter i porselen, 130 cm både
som dobbel eller enkel.

Baderomsmøbler og speilskap
Laufen Living servant
Laufen Living underskap
Laufen Frame speilskap

Farge
Hvit matt
Hvit matt

Produktvarianter

Lagerførte farger Hvit matt / Eik
Underskap med servant leveres i str.: 90 / 130 cm
Speilskap leveres i str.: 100 cm

Mål (B x D x H cm)
90 x 48
90
100 x 75 x 15

NRF nr.
6132301
7013001
7034902

Pris
6175,10665,13000,-

Komplett pris:

5.320,Quadro
– er en møbelpakke med fokus på fine
detaljer. Moderne design kombinert
med høy funksjonalitet kjennetegner
disse produktene. Lystopp med
LED-belysning kan bestilles separat.

Baderomsmøbler og speil
Quadro møbelpakke 45 cm 3-i-1
Quadro LED lysstopp 45 cm IP44

Farge
Hvit høyglans
Hvit høyglans

Mål (B x D x H cm)
45 x 31 x 60
44,2 x 23,5 x 3

NRF nr.
7011441
7011443

Pris
3590,1730,-

Produktvarianter

Farger Hvit høyglans / Sort høyglans

Møbelpakke 3-i-1
Underskap, servant og speilskap

Tilbehør Lystopp

Speil og speilskap
Alterna har et stort utvalg av speil, speilskap og lamper – helt fra enkle speilglass til de
mest sofistikerte speilene med innebygd lys og spennende funksjoner. Et speil har mye
å si for helhetsinntrykket på et bad. Her vil du finne et stort utvalg av speilløsninger.

Elegante
& tidløse
Speil 100 med ramme
(lampe kjøpes separat)

Komplett pris:

6.360,-

Speil 60 m/integrert lys

DayLight speil med jevn, varmhvit bakgrunnsbelysning i LED,
energiklasse A. Speilet glir rett inn med alle Day by Day møblene
for en gjennomført stil og utrykk. Fås i mange størrelser. LED-spot
til å feste på speil for ekstra god belysning.
Speil og LED-spot
DayLight speil 85
DayLight LED-spot

Mål (B x D x H cm) NRF nr.
85 x 3 x 70
7011556
31 x 4 x 1,2
7011499

Pris
5070,1290,-

Med
anti-dugg
funksjon
Pearl LED-speil med mange eksklusive fordeler. I tillegg til godt
varmhvitt lys byr dette speilet på et innebygd forstørrelsesglass med
lys, anti-dugg funksjon på egen bryter samt infrarød av/på-bryter
på høyre side. I tillegg er speilet laget slik at det ikke vil oppstå
glassplinter dersom speilet skulle knuse. 220V CE N IP44. Fåes
også i 80 og 100 cm bredde.

4.690,Pearl speil
m/LED-lys og forstørrelsesspeil
60 x 80 cm
NRF nr. 7010981

Speilskap 60 m/integrert lys i
dørene

Speilskap 120 m/3 dører

Atina speil og speilskap er elegante og tidløse. Velg mellom speil med lekker ramme, eller speil og speilskap
med integrert LED-lys. Passer fint sammen med de tidløse og elegante Atina møblene.
Speilskap
Atina speil 60 med ramme
Atina speil 80 med ramme
Atina speil 100 med ramme
Atina speil 120 med ramme
Atina speil 60 m/integrert LED-lys
Atina speil 80 m/integrert LED-lys
Atina speil 100 m/integrert LED-lys
Atina speil 120 m/integrert LED-lys
Atina speilskap 60 m/2 dører *
Atina speilskap 80 m/2 dører *
Atina speilskap 100 m/2 dører *
Atina speilskap 120 m/3 dører *
Atina lystopp m/LED

Farge
Ramme i sølv
Ramme i sølv
Ramme i sølv
Ramme i sølv

Krom

* m/integrert lys, stikk og bryter, speil på skrog

Mål (B x D x H cm)
60 x 3 x 70
80 x 3 x 70
100 x 3 x 70
120 x 3 x 70
60 x 4 x 70
80 x 4 x 70
100 x 4 x 70
120 x 4 x 70
60 x 14 x 72
80 x 14 x 72
100 x 14 x 72
120 x 14 x 72
28 x 11,5 x 1,5

NRF nr.
7011559
7011561
7011562
7011563
7011602
7011603
7011604
7011605
7011573
7011574
7011575
7011576
7080968

Pris
2020,2150,2420,2630,4340,4620,4850,5130,8380,8770,9150,11600,1970,-

Kroker og knagger
Stilrent tilbehør til baderommet. Designet i høykvalitets messing
med forkrommet overflate.

Day by Day knagg enkel og dobbel

350,-

610,-

640,-

Knagg dobbel
Selvklebende (3M)
NRF nr. 7080128

Knaggrekke med 4 knagger
Selvklebende (3M)
Fås også som 2
NRF nr. 7080129

Dusjhylle stor
24 x 14 x 8 cm
NRF nr. 7080033

770,Toalettbørste vegghengt
10 x 13 x 37 cm
NRF nr. 7080024

165,-

240,-

470,-

Knagg/holder for nal
NRF nr. 7080126

Holder for dusjvegg for nal
6/8/10 mm
NRF nr. 7080123

Nal smal
24 cm
NRF nr. 7080124

Servantkraner
Servantkraner i ulike varianter, og med ulike funksjoner. Noe for enhver smak!

1.320,-

1.830,-

1.700,-

1.900,-

Barolo servantbatteri, lavt
Høyde: 16 cm
NRF nr. 4364954

Barolo servantbatteri, høyt
Høyde: 31 cm
NRF nr. 4364949

Corvina servantbatteri, lavt
Høyde: 16 cm
NRF nr. 4364953

Corvina servantbatteri, høyt
Høyde: 31,7 cm
NRF nr. 4364952

Barolo og Corvina servantbatterier
Moderne og stilrene servantbatterier med anti kalk-perlator, og
opptil 50 % vannbesparende funksjon i patronen. VA-godkjent.

Med
energisparende
funksjoner!

2.230,-

1.190,-

Eco servantbatteri
D: 17 H: 27 cm
NRF nr. 4364935

Eco servantbatteri
D: 10 H: 14 cm
NRF nr. 4364934

295,-

310,-

Alterna servantventil
Push open, krom
NRF nr. 4364999

Alterna servantventil
Push-open, hvit porselen
NRF nr. 4364997

Nyhet!
Nå i hvit
porselen

Dusjløsninger
Alterna har dusjløsninger for enhver smak. Det finnes både dusjer
med innsvingbare dører, dusjhjørner, nisjedører og dusjkabinetter.
Dusjkabinett er en sikker løsning om det ikke er fall til sluket.

PureDay håndtak

PureDay gulvskinne og hjul med høydejustering

PureDay dørstopper og stabilatorstag

Komplett pris:

14.880,-

PureDay walk-in dusjhjørne
Walk-in fastfelt for skyvedør, venstre
Walk-in skyvedør venstre 110–120 x 200 cm
Sidefelt 90 x 200 cm

NRF nr. Pris
6310671 6870,6310672 3530,6310661 4480,-

Finnes også i størrelsene 120–140, 140–160 og 160–180 cm

PureDay walk-in dusjsystem
Nyt det rene designet og åpenheten med en walk-in dusj. Den innovative dusjen, designet av Phoenix Design, kombinerer
fordelene med skyvedører og en luftig romfølelse. Dusjsystemet kan kombineres i mange løsninger – bruk den som
walk-in, nisjedør eller dusjhjørne. Plassering av veggprofilen på walk-in skyvedør bestemmer om man trenger høyreeller venstremontert dusj. Vinner av designprisen Red Dot Award 2015 og German Design Award 2016.

Nyhet!
Pyxis dusjhjørne med skrueløs innfesting!

Pyxis dusjhjørne:

5.880,Komplett pris:

5.740,Rette dører kjøpes
enkeltvis.
Lett å mikse størrelser,
lett å håndtere.

Pyxis dusjhjørne
Pyxis dusjdør Rett 70 cm
Pyxis dusjdør Rett 70 cm

NRF nr.
6310438
6310438

Pris
2870,2870,-

NB! Dusjkar er ikke å få kjøpt.
Finnes også i størrelsene 80, 90 og 100 cm

Pyxis dusjhjørne
– er stilrene dusjhjørner med inn- og utsvingbare dører som gir ekstra plass
i rommet. Skrueløs innfesting av døren gjør den svært enkel å montere.
Med easyfix klipses døren enkelt på plass i ønsket posisjon. Etterlater ingen
skruehull på siden av profilen. Man kan fint kombinere ulike størrelser på
de rette dørene hvis man ønsker det, som f.eks 70 x 90 cm.

Pyxis dusjhjørne
Pyxis buet 78 x 78 cm

NRF nr.
6310444

Pris
5880,-

Komplett, 2 dører i pakken
Finnes også i størrelsene 88 x 88 og 98 x 98 cm

Komplett pris 90 x 90:

9.260,Primeo dusjkabinett kommer i både rett og buet modell
med hvite profiler. Dusjsett er inkludert, og kabinettet er
forborret for blandebatteri som ikke er inkludert. Dusjkar
i akryl med avtagbart frontpanel. 4 mm klart herdet glass
i front, og etset herdet glass i bakveggene. Finnes også i
80 x 80 og 70 x 90 cm.
Primeo
Frontpakke hvit/klar buet, 90 x 90 cm
Bakvegg hvit/Frost buet, 90 x 90 cm
Dusjkar hvit buet, 90 x 90 cm

NRF nr.
6310639
6310641
6310642

Pris
3190,3340,2730,-

Enkel
montering!

1.170,Sensation dusjsett
NRF nr. 4501627

700,Mezzo dusjsett
NRF nr. 4501622

595,Sirius slukrist
NRF nr. 3406111

595,Stratos slukrist
NRF nr. 3406112

595,Supernova slukrist
NRF nr. 3406113

Komplett pris:

5.030,-

Ine takdusj inkl.
dusjtermostat
Ine takdusj

NRF nr.

Pris

4364944

5030,-

Dusjtermostat inkludert i pakken

595,Stella slukrist
NRF nr. 3406114

Dusj- og badekararmatur
Alterna har flere alternativer som passer til din dusj og/eller badekar.

Neo termostatbatterier m/Cool Touch
Neo termostatbatterier er minimalistiske og moderne termostatbatterier. Cool Touch-funksjonen
gjør at dusjbatteriet aldri blir mer enn lunkent. Batteriene er også utstyrt med skoldesperre på 38°C
og tilbakeslagsventiler. Monteres på c/c 150 mm. Leveres uten rosetter.

1.520,Neo dusjtermostat
B: 28 D: 8,5 cm
NRF nr. 4364941

2.400,Neo kar-/dusjtermostat
Med uttak for hånddusj, og vender på håndtaket.
B: 28 D: 16,5 cm
NRF nr. 4364942

Ine termostatbatterier
Ine termostatbatterier leveres med skoldesperre og innebygde tilbakeslagsventiler.
Leveres uten rosetter, og monteres på c/c 150 mm.

1.330,-

2.600,-

Ine dusjtermostat
26,7 x 5,3 x 5,3 cm
NRF nr. 4364945

Ine kar-/dusjtermostat
Med uttak for hånddusj, samt integrert vender
26,7 x 16 x 5,3 cm
NRF nr. 4364946

Badekar
Ro i sjelen og senkede skuldre. I en hektisk hverdag er det viktig å koble av iblant.
Badekaret kan fungere som det perfekte tilfluktssted.

MyDay badekar

13.400,-

MyDay badekar
158 x 74 x 57 cm
NRF nr. 6219225
Finnes også i 180x80 cm

MyDay badekar er et nytt, elegant badekar i
Day by Day-serien. Det nye karet har en smalere linje
enn de nåværende karene i sortimentet, noe som er
veldig i tiden. Et lett badekar som er enkelt å håndtere.

Nostalgi med
løveføtter

Amor badekar

8.040,-

Amor badekar er et lekkert og nostalgisk badekar i akryl
som virkelig setter særpreg på badet ditt. Løveføtter
bestilles separat, og kan fås i krom, hvit og sort utførelse.
Et lett badekar som er enkelt å håndtere.
Amor badekar
NRF nr. Pris
Amor badekar 160 x 72 x 75 cm 6219221 7030,Amor løveføtter krom
6219222 1010,-

Toaletter, seter og innbygningsisterner
Alterna har et bredt utvalg av toaletter, seter og innbygningsisterner.

One veggskål m/sete

4.800,-

One veggskål m/sete
One veggskål
One sete

Mål (B x D x H cm) NRF nr.
36 x 51
7050115
7050117

Pris
2970,1830,-

One veggskål for innbyggingssisterne har
et moderne, rundt design. De rene overflatene gjør rengjøringen mye enklere. 18 cm
boltavstand. Spyling 3/4, 5 L. One sete med
myktstengende lokk passer godt til skålen.

Enkel rengjøring!

Laufen Pro N m/sete

Laufen Pro-S m/sete

4.515,-

4.950,-

Laufen Pro N gulvtoalett med åpen s-lås.
Toalettsete med soft-close og quick-release.

Laufen Pro-S veggskål rimless, boltavstand
180 mm. Med skjult feste.

Laufen Pro N
Laufen Pro S veggskål
Laufen Pro toalettsete

Laufen Pro S
Laufen Pro S veggskål
Laufen Pro toalettsete

NRF nr.
6121917
6121906

Pris
3250,1265,-

NRF nr.
6121955
6121903

Pris
3375,1575,-

Prisgunstige produkter!

Passer
til Nika
745,Omikron sete hvit
NRF nr. 7010075

790,-

Nika veggskål m/sete

1.450,-

Nika veggskål i et klassisk design. 18 cm boltavstand. Nika sete er et
klassisk sete i hardplast som passer til Nika veggskål. Setet har soft-close og
quick-release, og på grunn av sin enkle overflate er den enkel å rengjøre. Omikron
sete i hardplast med soft-close og quick-release passer også til denne skålen.
Nika veggskål m/sete Mål (B x D x H cm) NRF nr.
Nika veggskål
35,5 x 53
6070041
Nika sete
37,3 x 44,7 x 3,3
6070042

Finnes også som oval
Komplett pris inkl. sete

3.760,-

Dayly’S veggskål firkantet
inkl. sete med myktstengende funksjon.
Skjult oppheng.
35,5 x 53 cm
Dayly’S
Dayly'S veggskål
Dayly’S sete

NRF nr.
6070056
6070057

Pris
2820,940,-

Pris
1140,310,-

Omikron sete sort
NRF nr. 7010076

Og bak veggen
trenger du en sisterne!

2.210,Novi innbygningssisterne
inkl. trykknapp Wave.
En rimelig innbygningssisterne som passer
til alle typer vegghengte klosettskåler.
50 x 14 x 115 cm
NRF nr. 6070122

640,-

825,-

Flex Chic trykkplate
Krom
25,5 x 0,65 x 15 cm
NRF nr. 6070114

Flex Chic trykkplate
Sort
25,5 x 18 cm
NRF nr. 6070115

790,-

1.120,-

Flex Icon trykkplate
Krom
23 x 7,35 x 14,6 cm
NRF nr. 6070116

Flex Icon trykkplate
Sort m/sort
23 x 7,35 x 14,6 cm
NRF nr. 6070118

3.030,- 3.030,Flex Ice glass trykkplate
Hvit
23 x 7,35 x 14,6 cm
NRF nr. 6070119

Flex Ice glass trykkplate
Sort
23 x 7,35 x 14,6 cm
NRF nr. 6070121

Kjøkkenkran og vaskekar
Alterna har kjøkkenbatterier og vaskekar i ulike prisklasser, med stilrent design
og funksjonalitet som passer de fleste kjøkken.

Extend kjøkkenbatteri

4.290,-

Extend kjøkkenbatteri
m/uttrekk
D: 21 H: 29 cm
NRF nr. 4364938

Extend kjøkkenkran er et ettgreps kjøkkenarmatur
med uttrekkbar hånddusj. Totrinns vannstyring med
temperaturbegrensning. Kranen er svingbar, og det
moderne designet og de praktiske løsningene gjør
dette til en svært anvendelig kjøkkenkran.

Går under overskap
på kjøkkenet
4.850,Move kjøkkenbatteri
D: 22 H: 50 cm
NRF nr. 4364939

Move kjøkkenkran er et stilfullt kjøkkenbatteri med
justerbar hånddusj som har to stråleinnstillinger. Den
praktiske løsningen med bevegelig og høy tut gjør det
enkelt å skylle av selv store ting. Høyden på 50 cm gjør
at kranen passer under de fleste overskap.

Uni vaskekar og utslagsvask
Uni utslagsvask med bøtterist er en svært praktisk utslagsvask i polert stål
med bøtterist, bakplate, veggfeste og sil inkludert. Uni vegghengt vaskekar
kommer i polert stål med oppheng, propp og sil inkludert.

1.990,Utslagsvask med bøtterist
46 x 35 x 23 cm
NRF nr. 6326305

Praktisk utslagsvask
i polert stål!

1.660,-

885,-

1-pk vegghengt vaskekar
55 x 45 x 21 cm
NRF nr. 6326307

Pro veggbatteri m/svingtut
NRF nr. 4364958

For mer inspirasjon:
www.daybyday.no og www.alternabad.no
Produktene i denne brosjyren distribueres
eksklusivt av Brødrene Dahl AS, og kan
bestilles hos din lokale rørlegger.
Med forbehold om trykkfeil, og endringer i priser
og produktspesifikasjoner. Priser inkl. mva.
Brosjyren kan bestilles på NRF nr. 997013

Distribueres av Brødrene Dahl.
NRF nr. 997013

