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För många är badkaret en plats för avkoppling och egentid. 
Andra använder karbad som lindrande behandling. 
För de minsta är badkaret synonymt med glädje, lek och ge-
menskap. 
  

Vi har skapat badglädje för alla slags människor och alla typer av 
behov i snart 30 år.  
 Vartenda ett av våra badkar är resultatet av ett noga 
genomtänkt hantverk som återspeglar vår historia och vår syn 
på kvalitet, funktionalitet, teknologi och vacker design. 

Dyk ner i utbudet och låt dig inspireras.

Bad och
välbefinn-
ande
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Bad och
välbefinn-
ande
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FRISK & SKIMRANDE HUD 
Alla vet att vatten är ett fantastiskt skönhetsmedel. Att syre har 
en föryngrande och hälsosam effekt är inte lika välkänt.  
I dag används syrebehandling av hudterapeuter världen över för 
att ge sina kunder en ungdomlig, fräsch och skimrande hud.

MicroSilk – naturens egen syrebehandling
På Interform är vi stolta över att kunna erbjuda den banbrytande 
teknologin med mikrobubblor, MicroSilk.

Enkelt uttryckt är MicroSilk en spaupplevelse där vattenterapi 
kombineras med en unik syrebehandling. Systemet ökar syrehalten 
i vattnet med hela 70 % och fyller vattnet med miljarder negativt 
laddade bubblor som är så små att de peelar huden, tränger in i 
porerna, rengör och återfuktar. MikroSilk innesluter kroppen i ett 
skummande moln av syre i vattnet. Mikrobubblorna ökar produk-
tionen av kollagen, ger cellerna energi, stimulerar immunförsvaret, 
dödar bakterier och reducerar rynkor och fina linjer

När vi blir äldre blir vår hud torrare. Yttre faktorer som kyla, elektrisk 
uppvärmning, klimatanläggningar och tvål bidrar också till att hud-
en förlorar sin spänst och lyster. Mikrosilk ger huden den syreboost 
den behöver för att återfå vitaliteten och styrkan. Att bada i ett 
skummande, ångande moln av bubblor är en helt unik känsla.

Jämn och varm temperatur
Mikrobubblorna ger vattnet en härlig, skummande, vit färg och 
eftersom bubblorna inte bryter vattenytan bibehålls temperaturen 
i spabadet. Bubblornas rengörande effekt gör tvål och oljor över-
flödiga. En mjuk badhandduk, dämpad belysning och ett vackert 
badkar gör spaupplevelsen komplett.

Det fantastiska MICROSILK®-systemet®
•  Sveper in din kropp i ett moln av miljarder  
 syrerika mikrobubblor
•  Ger dig silkeslen hud

Återfuktar och rengör. 
•  Mikrobubblorna tränger in i porerna och  
 rengör på djupet
•  Öppnar porerna och återfuktar huden
•  Reducerar rynkor och fina linjer
•  Symptomlindring vid eksem, psoriasis och  
 iktyos

Bra för miljön
•  Minskar behovet av tvål- och oljeprodukter
•  Eliminerar behovet av värmeelement 

Ett syrerikt bad är bra för hälsan
•  Ökar syrehalten i vattnet med upp till 70 %
•  Syre stimulerar produktionen av kollagen
•  Energi till cellerna
•  Stimulerar immunförsvaret
•  Dödar bakterier

Det positiva med negativt laddade joner
•  Ökar produktionen av serotonin
•  Neutraliserar fria radikaler
•  Lugnar dina sinnen och får kroppen att  
 slappna av

Håller vattnet varmt
•  Mikrobubblorna kollapsar under vatten  
 och frigör värme
•  Upprätthåller vattentemperaturen
•  Ger en förbättrad "sauna-effekt"

MicroSilk® mikrobubblor är så 
små att de tränger in i porerna 
och rengör huden på djupet. 

Luftbubblorna i ett vanligt 
massagebadkar är 50 ggr 

större än MicroSilk®-bubblorna.

MicroSilk® mikrobubblor

Vanlig luftbubbla

®Magiska
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®

Det fantastiske med MicroSilk®
• Svøper inn kroppen med milliarder av  

oksygenrike mikrobobler

• Gir huden en silkemyk følelse

Tilfører fuktighet og renser samtidig
• 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»

Ren og Grønn
• Reduserer behovet for såpe og oljer

• Eliminerer behovet for varmeelement
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innan du beställer
Tänk igenom vilka behov du har. Vill du ha ett badkar 
eller ett massagebadkar?  Ska du ha dusch också, eller 
kanske en kombinationslösning med både dusch och 
badkar?

PLANERING 
Börja med att hitta ett badkar med lämpliga mått och storlek för 
ditt badrum. Interform har badkar för alla badrum, oavsett om 
du föredrar rena linjer eller runda former, eller ett asymmetriskt, 
fristående, nedsänkt eller inmurat badkar. Vad du än väljer kan du 
känna dig säker på att du får ett badkar med hög kvalitet! Vi har 
också badkarsväggar som passar till flera av våra modeller.

FÄRGVAL
Allt fler väljer en personlig och individuell stil i badrummet. Det 
kan du till exempel göra genom att välja en annan färg på bad-
karets front. Ange önskad RAL-färg och skapa ett unikt badrum. En 
NYHET för året är badkar i matt akryl! Finns i vitt, svart och grått.

Finns i svart, grått
och matt vit

Färg på fronten? Välj bland flera hundra RAL-färger.

Några tips
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BLANDARE 
Vi erbjuder blandare som passar perfekt till ditt nya badkar. Våra sargmon-
terade blandare är anpassade till våra badkarsmodeller. Vill du använda 
en blandare som du redan har i badrummet? Kontrollera då att den inte 
hamnar i vägen för ditt nya badkar.
 
Mät hur långt upp på väggen den sitter och kontrollera att
pipen når fram över badkarets kant. På vissa blandare kan
pipen bytas ut om den är för kort för att nå fram.

INBYGGDA BADKAR 
Vid inbyggnad av badkar/massagebadkar ska det vara minst två luftintag 
motsvarande 200 x 200 mm under badkaret. Detta krävs för att det ska kom-
ma tillräckligt med luft till pumpen. Badkaret måste monteras så att det fritt 
kan lyftas upp vid service. Alternativt bör en av sidoväggarna kunna tas bort 
på ett enkelt sätt så att badkaret kan lyftas fram. Vi rekommenderar att du 
väntar med inbyggnadsarbetet tills badkaret har levererats, så att du kan fin-
justera måtten. Det kan också vara bra att "provköra" badkaret så att du säker 
på att allt fungerar som det ska innan det byggs in. Interform ansvarar inte för 
kostnader i samband med inbyggnad.
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NEMO 170

INSPIRATION

Viena i matt vit 

Loke med badkarsvägg och Vega svart blandare Viena i svart matt
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Loke med badekarvegg
Inbyggt Nemo 170

Nemo 180 med badkarshylla och dusch Nedsänkt Nemo 170

Viena i grå matt "betong-look"

Mime helgjutet badkar
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Standardkollektionen består av rektangulära badkar
och hörnbadkar i alla varianter. 

Alla våra badkar håller högsta kvalitet med
hantverksmässig finish. 

Sätt en
ny standard



Standardkollektionen består av rektangulära badkar
och hörnbadkar i alla varianter. 

Alla våra badkar håller högsta kvalitet med
hantverksmässig finish. 

STANDARD
IDUN 

ODIN

LOKE 

LAGUNE

NJORD 

CORNER 

14
16
18
20
21
22

Sätt en
ny standard
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IDUN

BADKAR FRONT GAVEL
bottenventil Pop Up  

utan bräddavlopp

15
0X

70 Art.nr. 30710 Art.nr. 30750 Art.nr. 30760 

16
0X

70 Art.nr. 30610 Art.nr. 30650 Art.nr. 30660 

17
0X

70 Art.nr. 30510 Art.nr. 30550 Art.nr. 30560 

DIMENSIONER
170 x 70 cm
h 62 cm
d 41 cm

VATTENVOLYM
165 liter

DIMENSIONER
160 x 70 cm
h 62 cm
d 41 cm

VATTENVOLYM
160 liter

DIMENSIONER
150 x 70 cm
h 62 cm
d 41 cm

VATTENVOLYM
155 liter

TILLVAL
KOMFORTPAKET UTAN RYGGJETS Art.nr. 99110  
MICROSILK® Art.nr. 99600  
FRONT I RAL-FÄRG Art.nr. 10967  
FRONT + GAVEL I RAL-FÄRG Art.nr. 10968   

Läs mer om tillval och tillgängliga produkter på sidan 23.
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BADKAR FRONT GAVEL
bottenventil Pop Up  

utan bräddavlopp

15
0X

70 Art.nr. 30710 Art.nr. 30750 Art.nr. 30760 

16
0X

70 Art.nr. 30610 Art.nr. 30650 Art.nr. 30660 

17
0X

70 Art.nr. 30510 Art.nr. 30550 Art.nr. 30560 

ID
U

N

Blandare är tillval
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ODIN

BADKAR FRONT GAVEL
bottenventil Pop Up

16
0X

80 Art.nr. 30310 Art.nr. 30350 Art.nr. 30360 

17
0X

80 Art.nr. 30210 Art.nr. 30250 Art.nr. 30260 

18
0X

80 Art.nr. 30110 Art.nr. 30150 Art.nr. 30160 

DIMENSIONER
180 x 80 cm
h 61 cm
d 43 cm

VATTENVOLYM
250 liter

DIMENSIONER
170 x 80 cm
h 61 cm
d 43 cm

VATTENVOLYM
230 liter

DIMENSIONER
160 x 80 cm
h 61 cm
d 43 cm

VATTENVOLYM
210 liter

TILLVAL
KOMFORTPAKET Art.nr. 99100  
WELLNESS-PAKET Art.nr. 99200  
WELLNESS-PAKET PLUS Art.nr. 99300  
MICROSILK® Art.nr. 99600  
FRONT I RAL-FÄRG Art.nr. 10967   
FRONT + GAVEL I RAL-FÄRG Art.nr. 10968  

Läs mer om tillval och tillgängliga produkter på sidan 21.
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O
D

IN

Vega svart sargmonterad blandare, Odin badkarsvägg och svart pall i komposit från Interform är tillval.
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Loke i høyreutførelse. Armatur er ikke med i prisen

LOKE

DIMENSIONER
155 x 100 cm
h 58 cm
d 40 cm

VATTENVOLYM
210 liter

BADKAR FRONT
bottenventil Pop Up 

Art.nr. 40101 höger
Art.nr. 40102 vänster

Art.nr. 40501 höger
Art.nr. 40502 vänster

  

TILLVAL
KOMFORTPAKET Art.nr. 99100 

WELLNESS-PAKET Art.nr. 99200  
WELLNESS-PAKET PLUS Art.nr. 99300  
MICROSILK® Art.nr. 99600  
FRONT I RAL-FÄRG Art.nr. 10967  

Läs mer om tillval och tillgängliga produkter på sidan 21.

Högerutförande

Vänsterutförande



19Badkar i högerutförande. Blandare är tillval.



20Blandare är tillval

LAGUNE

BADKAR FRONT
bottenventil Pop Up

Art.nr. 20510 Art.nr. 20550

TTILLVAL
KOMFORTPAKET Art.nr. 99100    
WELLNESS-PAKET Art.nr. 99200   
WELLNESS-PAKET PLUS Art.nr. 99300    
MICROSILK® Art.nr. 99600   
FRONT I RAL-FÄRG  Art.nr. 10967  

Läs mer om tillval och tillgängliga produkter på sidan 23.

DIMENSIONER
150 x 150 cm
h 63 cm
d 50 cm

VATTENVOLYM
285 liter
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NJORD

Svart Pop Up-bottenventil och blandare är tillval

BADKAR FRONT
bottenventil Pop Up

Art.nr. 20410 Art.nr. 20450

TILLVAL
KOMFORTPAKET UTAN RYGGJETS Art.nr. 99110   
FRONT I RAL-FÄRG  Art.nr. 10967   

Läs mer om tillval och tillgängliga produkter på sidan 23.

DIMENSIONER
120 x 120 cm
h 60 cm
d 40 cm

VATTENVOLYM
160 liter
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CORNER

Blandare är tillval

BADKAR FRONT
bottenventil Pop Up

Art.nr. 40001 Art.nr. 40005

TILLVAL
KOMFORTPAKET Art.nr. 99100     
WELLNESS-PAKET Art.nr. 99200    
WELLNESS-PAKET PLUS Art.nr. 99300     
MICROSILK® Art.nr. 99600    
FRONT I RAL-FÄRG  Art.nr. 10967   

Läs mer om tillval och tillgängliga produkter på sidan 23.

DIMENSIONER
141 x 141 cm
h 63 cm
d 50 cm

VATTENVOLYM
285 liter
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WELLNESS-PAKET STANDARD PLUS 

Samma som wellness-paket standard men med elektronisk 

styrning. Det ger dig möjlighet att välja till värmare och belysning.

UTRUSTNINGSPAKET
STANDARDKOLLEKTION

KOMFORTPAKET STANDARD 

Jetmunstycken i sidorna blåser en blandning av luft och vatten 

som masserar musklerna och ger en skön punktmassage. Det 

varma vattnet ökar blodcirkulationen och kroppstemperaturen 

och öppnar samtidigt porerna i huden. Intensiteten kan justeras 

efter hur kraftig massage du önskar.

6 mikrojets, placerade i V-formation, masserar ryggen och 2 

fotjets ger en härlig massage av fötterna.

Det inbyggda ozonatorsystemet ser till att badvattnet blir rent 

och klart och minskar behovet av kemikalier. Ozon är miljövän-

ligt och håller badkaret rent.

• 6–8 justerbara vattenjets

• 2 fotjets

• 6 mikrojets för ryggmassage

• variabel lufttillförsel

• ozonator

• pneumatisk styrning

• självdränerande

KOMFORTPAKET UTAN RYGGJETS  (Idun och Njord)

MICROSILK® 

Unna dig den ultimata SPA-upplevelsen med Microsilk®  

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

WELLNESS-PAKET STANDARD 

Med max. antal botten- och sidojets får du en härlig massage- 

och spaupplevelse.  

Detta system är utrustat med luftstimulans från bottenjets som 

ger kroppen en behaglig massage och mjukar upp ömma och 

spända muskler. 

Jetmunstycken i sidorna blåser en blandning av luft och vatten 

som masserar musklerna och ger en välgörande punktmassage. 

Det varma vattnet ökar blodcirkulationen och kroppstempera-

turen och öppnar samtidigt porerna i huden. Intensiteten kan 

justeras efter hur kraftig massage du önskar. 

6 mikrojets, placerade i V-formation, masserar ryggen och 2 

fotjets ger en härlig massage av fötterna.

Det inbyggda ozonatorsystemet ser till att badvattnet blir rent 

och klart och minskar behovet av kemikalier. Ozon är miljövän-

ligt och håller badkaret rent.

• 10–16 luftjets

• 6–8 justerbara vattenjets

• 2 fotjets

• 6 mikrojets för ryggmassage

• variabel lufttillförsel

• ozonator

• pneumatisk styrning

• självdränerande

art.nr. 99200

art.nr. 99600

art.nr. 99110

art.nr. 99100

art.nr. 99300
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I vår designkollektion hittar du vackra badkar med
tidlös design och rena linjer. 

Den klassiska formgivningen tillför själ och personlighet
åt badrummet. Samtidigt är dessa badkar funktionella
och bekväma.

Designat för
att hålla
och byggt
för komfort



I vår designkollektion hittar du vackra badkar med
tidlös design och rena linjer. 

Den klassiska formgivningen tillför själ och personlighet
åt badrummet. Samtidigt är dessa badkar funktionella
och bekväma.

NEMO MATT AKRYL Nyhet! 

NEMO 

MIME 

EMBLA 

SAGA 

VIENA 

COPENHAGEN 

URBAN 

iTub

DESIGN
28
32
38
40
44
46
48
50
52

Designat för
att hålla
och byggt
för komfort
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• Badkar och front i genomfärgad akryl
• Finns som vanligt badkar, massagebadkar eller med MICROSILK®
• Matta badkar kan kombineras med front i valfri RAL-färg
• Kan förborras för sargmonterad blandare
• Matt kvalitetsakryl
• Kan byggas in

ALLA NEMO BADKAR FINNS NU I SVART,
GRÅ OCH VIT MATT AKRYL

FINNS I SVART,
GRÅTT OCH VITT 

Nyhet
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• Badkar och front i genomfärgad akryl
• Finns som vanligt badkar, massagebadkar eller med MICROSILK®
• Matta badkar kan kombineras med front i valfri RAL-färg
• Kan förborras för sargmonterad blandare
• Matt kvalitetsakryl
• Kan byggas in

Illustration
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TILLVAL
KOMFORTPAKET DESIGN  Art.nr. 99400    
WELLNESS-PAKET DESIGN  Art.nr. 99500    
MICROSILK® Art.nr. 99600    
L-FRONT i RAL-FÄRG Art.nr. 11063    

Läs mer om tillval och tillgängliga produkter på sidan 37.

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

VATTENVOLYM
300 liter

HÖGERUTFÖRANDEVÄNSTERUTFÖRANDE

Blandare är tillval

MATT AKRYL

SVART/GRÅ VIT

Nyhet

BADKAR L-FRONT
bottenventil Pop Up magnetfäste

Art.nr. 52411 höger svart
Art.nr. 53411 höger grå
Art.nr. 52412 vänster svart
Art.nr. 53412 vänster grå

Art.nr. 52451 höger svart
Art.nr. 53451 höger grå
Art.nr. 52452 vänster svart
Art.nr. 53452 vänster grå

BADKAR L-FRONT
bottenventil Pop Up magnetfäste

Art.nr. 51411 höger
Art.nr. 51412 vänster 

Art.nr. 51451 höger
Art.nr. 51452 vänster



29Blandare är tillval

NEMO 170
MATT AKRYL

SVART/GRÅ VIT

DIMENSIONER
170 x 80 cm
h 67 cm
d 50 cm

VATTENVOLYM
300 liter

TILLVAL
KOMFORTPAKET DESIGN  Art.nr. 99400    
WELLNESS-PAKET DESIGN Art.nr. 99500    
MICROSILK® Art.nr. 99600    
FRONT I RAL-FÄRG  Art.nr. 10967    
FRONT + GAVEL I RAL-FÄRG Art.nr. 10968    
Läs mer om tillval och tillgängliga produkter på sidan 37.

Nyhet

BADKAR FRONT GAVEL
bottenventil Pop Up magnetfäste magnetfäste

Art.nr. 52310 svart
Art.nr. 53310 grå

Art.nr. 52350 svart
Art.nr. 53350 grå

Art.nr. 52361 höger svart
Art.nr. 53361 höger grå
Art.nr. 52362 vänster svart
Art.nr. 53362 vänster grå

BADKAR FRONT GAVEL
bottenventil Pop Up magnetfäste magnetfäste

Art.nr. 51310 vit Art.nr. 51350 Art.nr. 51361 höger
Art.nr. 51362 vänster

Endepanel høyre

Endepanel venstre

GAVEL HÖGER

Endepanel høyre

Endepanel venstre
GAVEL VÄNSTER
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NEMO 180/190
MATT AKRYL

DIMENSIONER
180 x 80 cm
h 67 cm
d 50 cm

VATTENVOLYM
320 liter

Blandare, badkarskudde och massagepaket är tillval

Nyhet

BADKAR FRONT GAVEL
bottenventil Pop Up magnetfäste magnetfäste

18
0

Art.nr. 52210 svart
Art.nr. 53210 grå

Art.nr. 52250 svart
Art.nr. 53250 grå

Art.nr. 52261 svart höger
Art.nr. 53261 grå höger
Art.nr. 52262 svart vänster
Art.nr. 53262 grå vänster

19
0

Art.nr. 52110 svart
Art.nr. 53110 grå

Art.nr. 52150 svart
Art.nr. 53150 grå

Art.nr. 52161 svart höger
Art.nr. 53161 grå höger
Art.nr. 52162 svart vänster
Art.nr. 53162 grå vänster

BADKAR FRONT GAVEL
bottenventil Pop Up magnetfäste magnetfäste

Art.nr. 51210 Art.nr. 51250 Art.nr. 51261 höger
Art.nr. 51262 vänster

Art.nr. 51110 Art.nr. 51150 Art.nr. 51161 höger
Art.nr. 51162 vänster

SVART/GRÅ VIT
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TILLVAL
KOMFORTPAKET DESIGN  Art.nr. 99400    
WELLNESS-PAKET DESIGN Art.nr. 99500    
MICROSILK® Art.nr. 99600    
FRONT I RAL-FÄRG  Art.nr. 10967    
FRONT + GAVEL I RAL-FÄRG Art.nr. 10968    

Läs mer om tillval och tillgängliga produkter på sidan 37.

DIMENSIONER
190 x 85 cm
h 67 cm
d 50 cm

VATTENVOLYM
340 liter

Blandare, badkarskudde och massagepaket är tillval

Endepanel høyre

Endepanel venstre

GAVEL HÖGER

Endepanel høyre

Endepanel venstre
GAVEL VÄNSTER
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NEMO 160

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

VATTENVOLYM
300 liter

BADKAR FRONT
bottenventil Pop Up  L-front

magnetfäste

Art.nr. 50411 höger
Art.nr. 50412 vänster

Art.nr. 50451 höger
Art.nr. 50452 vänster

TILLVAL
KOMFORTPAKET DESIGN Art.nr. 99400    
WELLNESS-PAKET DESIGN Art.nr. 99500  
MICROSILK® Art.nr. 99600  
L-FRONT I RAL-FÄRG Art.nr. 11063  

Läs mer om tillval och tillgängliga produkter på sidan 31.

Högerutförande

Vänsterutförande



33Badkar i högerutförande
MicroSilk och blandare är tillval



34 Blandare och färgad front/gavel är tillval
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NEMO 170

DIMENSIONER
170 x 80 cm
h 67 cm
d 50 cm

VATTENVOLYM
300 liter

BADKAR FRONT GAVEL
bottenventil Pop Up magnetfäste magnetfäste

Art.nr. 50310 Art.nr. 50350 Art.nr. 50361 höger
Art.nr. 50362 vänster

Endepanel høyre

Endepanel venstre

GAVEL HÖGER

Endepanel høyre

Endepanel venstre
GAVEL VÄNSTER

TILLVAL
KOMFORTPAKET DESIGN Art.nr. 99400  
WELLNESS-PAKET DESIGN Art.nr. 99500  
MICROSILK® Art.nr. 99600  
FRONT I RAL-FÄRG Art.nr. 10967  
FRONT + GAVEL I RAL-FÄRG Art.nr. 10968  

Läs mer om tillval och tillgängliga produkter på sidan 31.
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BADKAR FRONT GAVEL
bottenventil Pop Up magnetfäste magnetfäste

18
0

Art.nr. 50210 Art.nr. 50250 Art.nr. 50261 höger
Art.nr. 50262 vänster

19
0

Art.nr. 50110 Art.nr. 50150 Art.nr. 50161 höger
Art.nr. 50162 vänster

TILLVAL
KOMFORTPAKET DESIGN  Art.nr. 99400    
WELLNESS-PAKET DESIGN  Art.nr. 99500    
MICROSILK® Art.nr. 99600    
FRONT I RAL-FÄRG  Art.nr. 10967    
FRONT + GAVEL I RAL-FÄRG Art.nr. 10968     

Läs mer om tillval och tillgängliga produkter på sidan 37.

GAVEL HÖGER GAVEL VÄNSTER

NEMO 180/190

DIMENSIONER
180 x 80 cm
h 67 cm
d 50 cm

VATTENVOLYM
320 liter

DIMENSIONER
190 x 85 cm
h 67 cm
d 50 cm

VATTENVOLYM
340 liter

Blandare och badkarskudde är tillval
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UTRUSTNINGSPAKET  
DESIGNKOLLEKTION

KOMFORTPAKET DESIGN  

6 mikrojets, placerade i V-formation, masserar ryggen. 2 fotjets 

masserar fötterna och 8 vattenjets i sidorna masserar musklerna 

och ger en skön punktmassage av resten av kroppen.

Det inbyggda ozonatorsystemet ser till att badvattnet blir rent 

och klart och minskar behovet av kemikalier. 

Ozon är miljövänligt och håller badkaret rent.

• 8 justerbara vattenjets

• 2 fotjets

• 6 mikrojets för ryggmassage

• variabel lufttillförsel

• ozonator

• självdränerande

• elektronisk styrning

• extra kraftfull pump

MICROSILK®  

Unna dig den ultimata SPA-upplevelsen med Microsilk® 

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

WELLNESS-PAKET DESIGN 

Med max. antal botten- och sidojets får du en härlig massage- 

och spaupplevelse. 

Detta system är utrustat med luftstimulans från bottenjets som 

ger kroppen en behaglig massage. Jetmunstycken i sidorna 

blåser en blandning av luft och vatten som masserar musklerna 

och ger en välgörande punktmassage. Det varma vattnet ökar 

blodcirkulationen och kroppstemperaturen och öppnar samti-

digt porerna i huden. Intensiteten kan justeras efter hur kraftig 

massage du önskar. 

6 mikrojets, placerade i V-formation, masserar ryggen och 2 

fotjets ger en härlig massage av fötterna

Det inbyggda ozonatorsystemet ser till att badvattnet blir rent 

och klart och minskar behovet av kemikalier.

Ozon är miljövänligt och håller badkaret rent. 

• 12–16 luftjets

• 8 justerbara vattenjets

• 2 fotjets

• 6 mikrojets för ryggmassage

• variabel lufttillförsel

• ozonator 

• automatisk torrblåsning

• självdränerande 

• elektronisk styrning

• extra kraftfull pump

art.nr. 99500

art.nr. 99600

art.nr. 99400
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BADKAR (Back to wall)
helgjuten akryl
vit bottenventil Pop Up
justerbara fötter

16
0 Art.nr. 60011

18
0 Art.nr. 60010

MIME

DIMENSIONER
180 x 78 cm
h 58 cm
d 45 cm

VATTENVOLYM
350 liter

VIKT
66 kg

DIMENSIONER
160 x 75 cm
h 58 cm
d 45 cm

VATTENVOLYM
295 liter

VIKT
66 kg

Nyhet
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EMBLA

DIMENSIONER
170 x 80 cm
h 58 cm
d 45 cm

VATTENVOLYM
325 liter

VIKT
57 kg

BADKAR (fristående)
helgjuten akryl
vit bottenventil Pop Up
justerbara fötter

Art.nr. 60020

Blandare och badkarshylla är tillval
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Solid Surface är ett förstklassigt komposit-
material med mycket hög slitstyrka. Badkar 
tillverkade i detta material är stabila, tunga 
och bibehåller vattentemperaturen bra. 
Den utsökta designen utan fogar och den 
silkeslena, matta ytan ger badkaret ett ele-
gant och exklusivt utseende. Varje badkar 
är unikt och tillverkas och poleras för hand.
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SAGA

Blandare är tillval

SAGA

DIMENSIONER
165 x 80 cm
h 59 cm
d 47 cm

VATTENVOLYM
250 liter

VIKT
180 kg

BADKAR MATT VIT 
(Back to wall)
solid surface
bottenventil Pop Up
justerbara fötter
matt yta

Art.nr. 30080
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SAGA SVART

DIMENSIONER
165 x 80 cm
h 59 cm
d 47 cm

VATTENVOLYM
250 liter

VIKT
180 kg

BADKAR MATTSVART 
(Back to wall)
solid surface
bottenventil Pop Up
justerbara fötter
matt yta

Art.nr. 30060
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FRISTÅENDE BADKAR 
BETONGLOOK
solid surface

bottenventil Pop Up

justerbara fötter

matt yta

Art.nr. 30030 

FRISTÅENDE BADKAR 
MATT VIT 
solid surface

bottenventil Pop Up

justerbara fötter

matt yta

Art.nr. 30010 

FRISTÅENDE BADKAR 
MATTSVART
solid surface

bottenventil Pop Up

justerbara fötter

matt yta

Art.nr. 30070 

DIMENSIONER
163 x 85 cm
h 65 cm
d 45 cm

VATTENVOLYM
290 liter

VIKT
140 kg

VIENA

XX   XXXXXXXXX

VIENA SVART

Blandare är tillval
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FRISTÅENDE BADKAR 
BETONGLOOK
solid surface

bottenventil Pop Up

justerbara fötter

matt yta

Art.nr. 30030 

FRISTÅENDE BADKAR 
MATT VIT 
solid surface

bottenventil Pop Up

justerbara fötter

matt yta

Art.nr. 30010 

FRISTÅENDE BADKAR 
MATTSVART
solid surface

bottenventil Pop Up

justerbara fötter

matt yta

Art.nr. 30070 

DIMENSIONER
163 x 85 cm
h 65 cm
d 45 cm

VATTENVOLYM
290 liter

VIKT
140 kg

VIENA BETONG LOOK

VIENA

Blandare är tillval
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COPENHAGEN

FRISTÅENDE BADKAR
solid surface
bottenventil Pop Up
matt yta

Art.nr. 30090

DIMENSIONER
180 x 82 cm
h 59 cm
d 47 cm

VATTENVOLYM
210 liter

VIKT
120 kg
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URBAN

DIMENSIONER
158 x 70 cm
h 66 cm
d 53 cm

VATTENVOLYM
330 liter

VIKT
120 kg

FRISTÅENDE BADKAR 
solid surface

matt yta

bottenventil Pop Up 

justerbara fötter

Art.nr. 30000
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DIMENSIONER
170 x 75 cm
h 67 cm
d 54 cm

VATTENVOLYM
380 liter

VIKT
170 kg

iTub

FRISTÅENDE BADKAR 
solid surface

matt yta 

bottenventil Pop Up

justerbara fötter

Art.nr. 30020 



53



54

Små,
älskade ting  

Det är de små detaljerna som gör 
det. Rätt tillbehör ger den rätta 
spa-känslan och bidrar till att du 
kan njuta av ditt nya badkar år 
efter år. 



BLANDARE

ÖVRIGA TILLBEHÖR

BADKARSVÄGGAR

MATERIAL & TEKNISK INFORMATION

RENGÖRING

ÖVERSIKT

TILLBEHÖR
56
57
59
60
61
62

Små,
älskade ting  
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BLANDARE

SARGMONTERAD BADKARSBLANDARE 
Engreppsblandare i krom för fyllning av karet 

via munstycken, bräddavlopp eller utloppspip

Art.nr. 75000

STILO SARGMONTERAD BADKARSBLANDARE 
Engreppsblandare i krom för fyllning av karet 

via munstycken, bräddavlopp eller utloppspip

Art.nr. 76000

MODERN SARGMONTERAD BADKARSBLANDARE 
Termostatblandare i krom för fyllning av karet 

via munstycken, bräddavlopp eller utloppspip.

Art.nr. 77000

PÅFYLLNING VIA MUNSTYCKEN
För påfyllning av massagebadkar.  

Kan kombineras med alla våra blandare för-

utom 78000 Vega och 78100 Vega svart

Art.nr. 71100 

VEGA
 Engreppsblandare med pip

Art.nr. 78000

BLANDARPIP
Kan kombineras med alla våra blandare för-

utom 78000 Vega och 78100 Vega svart

Art.nr. 72000

VEGA SVART MATT
Engreppsblandare med pip

Art.nr. 78100

PÅFYLLNING VIA BRÄDDAVLOPP
För påfyllning av badkaret.  

Kan kombineras med alla våra blandare för-

utom 78000 Vega och 78100 Vega svart

Art.nr. 71110
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BOTTENVENTIL POP UP I MÄSSING
Art.nr. 11086 

                 (Pristillägg vid ändring från standard)

KOMPLETT BOTTENVENTIL POP UP I MÄSSING
Art.nr. 10285 

KOMPLETT BOTTENVENTIL POP UP I SVART
Art.nr. 10286 

BOTTENVENTIL POP UP I MATT SVART
Art.nr. 11087

                 (Pristillägg vid ändring från standard)

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

Art.nr. 
72800

Art.nr. 
72830

Art.nr.
72810

Art.nr. 
72820

ÖVRIGA TILLBEHÖR

VÄRMARE
1,5 KW värmeelement för bibehållande av 

vattnets temperatur. Badvattnet kan ställas in 

på önskad temperatur upp till 40 grader. Vär-

maren aktiveras automatiskt vid användning av 

vattenmassage.

Art.nr. 70900

MICROSILK HANDDUSCH
Endast för badkar med MicroSilk. Ansluts till 

MicroSilk-munstycket så att både ansikte och 

hårbotten kan få en välgörande spabehandling 

av de mikrosmå bubblorna.

Art.nr. 71200

UNDERVATTENSBELYSNING
Stämningsfull LED-belysning till badkaret.  

1W, livslängd 20 000 timmar

Art.nr. 70500
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ÖVRIGA TILLBEHÖR

BADKARSKUDDE SVÄNGD 
Universal, nackkudde med sugpropp som 

passar de flesta av våra modeller. Svart

Art.nr. 73300

BADKARSKUDDE RAK
Universal, nackkudde med sugpropp som 

passar de flesta av våra modeller. Svart

Art.nr. 73200

PALL
Klar akryl

Art.nr. 73600

PALL
Svart matt komposit

Art.nr. 73610
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BADKARSVÄGG ODIN
6 mm härdat glas, klart

fast skärm + vikdörr

Art.nr. 35010

BADKARSVÄGGAR

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

BADKARSVÄGG
6 mm härdat glas, klart
universal

DIMENSIONER
h 155 cm
b 76 cm

BADKARSVÄGG
6 mm härdat glas, klart
universal
svängbar 180 grader

DIMENSIONER
h 156 cm  
(160 cm med ovankant stag)
b 114 cm

BADKARSVÄGG
6 mm härdat glas, klart
universal

DIMENSIONER
h 156 cm  
(160 cm med ovankant stag)
b 92 cm

BADKARSVÄGG
6 mm härdat glas, klart
universal

BADKARSVÄGG
REKTANGULÄRA BADKAR

6 mm härdat glas, klart

infällbar

Art.nr. 35040

BADKARSVÄGG HÖRNBADKAR
6 mm härdat glas, klart

fast vägg

Art.nr. 35020

BADKARSVÄGG LOKE
6 mm härdat glas, klart

fast vägg

Art.nr. 35030
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TEKNISK INFORMATION & MATERIAL

STOMME OCH FÖTTER
Alla modeller är mycket stabila och levereras med 
en kraftig specialanpassad stomme i aluminium. 
Justerbara fötter, avlopp och ev. bräddavlopp är 
standard. Alla munstycken är tillverkade i förkro-
mad ABS-plast..

HÖGBLANK ELLER MATT SANITETSAKRYL 
Våra badkar och massagebadkar tillverkas i 
genomfärgad sanitetsakryl som förstärks med flera 
lager av glasfiberarmerad polyester. Detta ger ett 
badkar som är mycket hållbart och samtidigt lätt. 
Det håller dessutom värmen bättre än stål/emalj. 
Akryl är ett slätt material utan porer. Den blanka, 
hårda ytan gör badkaret hygieniskt och mycket lätt 
att rengöra. Materialet missfärgas inte av vare sig 
tvålrester, kalk eller solljus. Badkar i sanitetsakryl är 
mycket motståndskraftiga mot repor. 
 
Är det ont om plats kan både badkaret och fronten 
beskäras något. 
Våra badkar levereras som standard utan bräddav-
lopp. Inget störande element och som en bonus 
uppnås maximalt baddjup. Om ett bräddavlopp 
ändå önskas så ordnar vi självklart det. 

För en ultimat SPA-upplevelse kan badkaret 
uppgraderas med den unika vattenterapin
Microsilk®.

HELGJUTEN SANITETSAKRYL
Våra fristående, helgjutna badkar Embla och Mime 
är tillverkade i sanitetsakryl från Lucite®. Badkaren 
har en fin finish utan fogar och andra störande ele-
ment. Levereras med vit pop-up bottenventil. Med 
en vikt på 60 kg är dessa badkar mycket stabila och 
stadiga.

KOMPOSIT – SOLID SURFACE
Solid Surface är ett kompositmaterial med unika 
egenskaper. Materialet, som består av en bland-
ning av mineraler och akryl är slitstarkt och mycket 
hållbart. Varje badkar är unikt och tillverkas och 
poleras för hand. Färgvariationer kan förekomma 
på modeller i svart och grått, där stenblandningen 
har tillsatts med pigment. Dessa badkar är stabila, 
tunga och håller värmen länge. Levereras med 
Pop Up-ventil i samma utförande som badkaret. I 
kombination med den silkesmjuka, matta ytan ger 
detta ett exklusivt intryck.

Blank vs Matt akryl
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Alla våra badkarssystem är självdränerande. På så 
sätt blir inget vatten kvar i rören och du undviker 
bakterietillväxt. Ett badkar som rengörs regelbun-
det håller i många år. 

Använd ett vanligt rengöringsmedel. Använd inte 
medel som innehåller alkohol, lösningsmedel 
eller slipmedel, stålull eller andra redskap som kan 
orsaka repor.  

RENGÖRING/UNDERHÅLL AV BADKAR I SOLID 
SURFACE
För att rengöra ett fristående badkar som är tillver-
kat av materialet solid surface använder du ett 
vanligt rengöringsmedel. Använd inte medel som 
innehåller alkohol eller slipmedel, stålull eller andra 
redskap som kan orsaka repor. Svåra fläckar tas 
bort med den svamp som medföljer badkaret. 

OZONATOR
Att rengöra ett massagebadkar med ozon är bra 
för miljön. Därför är alla våra massagebadkar med 
vattenmassage utrustade med rengörings-sys-
temet ozonator. Ozonator är ett dolt inbyggt 
rengöringssystem som rengör vattnet automatiskt 
och minskar behovet av kemikalier. Systemet är 
mycket effektivt och dödar bakterier betydligt 
snabbare än om kemikalier används.

Ozon påverkar inte vattnets pH-värde och har 
heller ingen negativ effekt på huden eftersom det 
varken irriterar eller torkar ut. Ett massagebadkar 
med ozonatorsystemet underlättar den dagliga 
rengöringen. Ozonet bryter ner de oxidanter som 
finns i oljor och tvålprodukter och efterlämnar
mindre tvålrester.

RENGÖRING

SUN WAC 2  
DESINFEKTIONSMEDEL 
1 LITER

SUN WAC 3
KLORTABLETTER
32 ST

PIPE CLEANER
125 ML

CLEANSING CREAM
500 ML

BEAUTY POLISH
500 ML

Bubbelbadkar kan enkelt 

desinficeras med Sunwac 2. 

Tillsätt medlet enligt bruk-

sanvisningen och efter några 

få minuter är badkaret redo 

att användas igen. 

Bör användas efter varje bad. 

Sun Wac rengöringstabletter 

används för att garantera vat-

tenhygienen i massagebad-

kar och bubbelbadkar med 

ett vatteninnehåll på 100-200 

liter, som man tömmer ut 

efter varje avslutat bad.

För djupverkande rengöring 

av systemets slangar och 

rör används Sun Wac pipe 

cleaner. 125 ml

Rengöringskräm med slipme-

del för akryl. Avlägsnar kalk, 

fett, tvål etc. 

Det rekommenderas att bad-

karet poleras efter använd-

ning av rengöringskrämen.

500 ml

Polermedel som skyddar 

badkarets yta och gör det 

lättare att hålla rent. 500 ml

Art.nr. 71500 Art.nr. 71300 Art.nr. 71400 Art.nr. 71700 Art.nr. 71800
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MÅTTRITNINGAR OCH FLER BILDER
HITTAR DU PÅ VÅR HEMSIDA:
www.interform.no

CORNER

IDUN

LAGUNE

LOKE

NJORD

ODIN
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NEM
O 160

NEM
O 170

NEM
O 180

NEM
O 190

COPENHAGEN

iTub

SAGA

URBAN

VIENA

STANDARDKOLLEKTION AKRYL

DESIGNKOLLEKTION AKRYL

DESIGNKOLLEKTION
KOMPOSIT
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MÅTTRITNINGAR OCH FLER BILDER
HITTAR DU PÅ VÅR HEMSIDA:
www.interform.no

Vi reserverar oss för ev. tryckfel/prisfel

GARANTI
Alla Interform bad- och massagebadkar levereras med 5 års 
garanti mot fabrikationsfel. Vi reserverar oss för ändringar av 
teknisk utrustning. All utrustning som t.ex. blandare, pump och 
elektronik levereras med 2 års garanti. Garantin gäller ej för 
skador som uppstått på grund av misskötsel.



Øysandvegen 237  ·  7224 Melhus 
Tlf +47 73 82 53 20  ·  post@interform.no
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