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Vi har arbetat
med trä sedan 1916

Vår historia börjar redan 1916 då vi i huvudsak tillverkade byggnadssnickerier.
Vårt snickeri ligger utmed Västerdalälven i byn Björbo ca 15 mil söder om Sälen.
Idag har vi ett modernt produktionsflöde med nutida maskiner men
hantverkskunnandet är fortfarande helt avgörande för slutresultatet.

PRESENTATION Saxa
Leverans

48h

SAXA
Möbelserien Saxa är ett optimerat möbelprogram där vi gör det enkelt för dig att välja.
Serien håller hög kvalité, som vårt övriga sortiment, vad gäller materialval och utförande för att
klara miljön i ett badrum. Saxa är en komplett möbelserie som riktar sig till den som efterfrågar en
bra möbel i ett konkurrensutsatt prissegment. Tillverkningen sker i vårt snickeri i Björbo i Dalarna.
För att förenkla installationen har möblerna försetts med justerbar upphängning.

Möblerna levereras färdigmonterade och skickas inom 48 timmar efter bekräftad order.

FAKTA Saxa

FAKTA

KOMMOD B 610

D 468 H 682

Stomme i fukttrögt material.
Vita släta luckor i målad MDF.
Hyllplan för förvaring.
Porslinstvättställ med bra
avställningsytor och djup bassäng.
Vattenlås och handtag ingår.
Justerbar upphängning.

SPEGEL B 600

D 21 H 800

Tillval: LED-belysning till spegeln.

FAKTA

HÖGSKÅP B 400

FAKTA

D 372 H 1724

Stommar i fukttrögt material. Vit
slät lucka i målad MDF. Hyllplan
för praktisk förvaring i vitt.
Välj höger eller vänsterhängt.
Justerbar upphängning.
Handtag ingår.

KOMMOD B 610

D 468 H 682

Stommar i fukttrögt material. Vita släta
fronter i målad MDF. Självindragande
och mjukstängande lådor. Porslinstvättställ med bra avställningsytor och
djup bassäng. Vattenlås och handtag
ingår. Justerbar upphängning.
Tillval: Eluttag i nedre kommodlådan.

SPEGELSKÅP B 600

D 131 H 704

Dubbelt spegelglas (in- och utvändigt).
Två hyllplan i härdat glas.
Justerbar upphängning.
Tillval: LED-belysning
och eluttag till spegelskåpet.

FAKTA Saxa

FAKTA

KOMMOD B 810

D 468 H 682

Stommar i fukttrögt material. Vita släta
fronter i målad MDF. Självindragande
och mjukstängande lådor.
Porslinstvättställ med bra
avställningsytor och djup bassäng.
Vattenlås och handtag ingår.
Justerbar upphängning.
Tillval: Eluttag i nedre kommodlådan.

SPEGEL B 800

D 21 H 600

Tillval: LED-belysning till spegeln och
eluttag i nedre kommodlådan.

FAKTA

HÖGSKÅP B 400

FAKTA

D 372 H 1724

Stommar i fukttrögt material.
Vit slät lucka i målad MDF.
Fem hyllplan för praktisk
förvaring i vitt. Välj höger
eller vänsterhängt. Justerbar
upphängning. Handtag ingår.

KOMMOD B 810

D 468 H 682

Stommar i fukttrögt material.
Vita släta fronter i målad MDF.
Självindragande och mjukstängande
lådor. Porslinstvättställ med bra
avställningsytor och djup bassäng.
Vattenlås och handtag ingår.
Justerbar upphängning.
Tillval: Eluttag i nedre kommodlådan.

SPEGELSKÅP B 800

D 131 H 704

Dubbelt spegelglas (in- och utvändigt). Två hyllplan i härdat glas.
Justerbar upphängning.
Tillval: LED-belysning och eluttag till
spegelskåpet.

PRISER Saxa

Samtliga priser är inkl. moms

PRISLISTA Kommoder
BREDD 60cm				

BREDD 60cm			

BREDD 80cm

B 610 D 468 H 682

B 610 D 468 H 682

B 810 D 468 H 682

KOMMOD vit slät

KOMMOD vit slät

KOMMOD vit slät

Två luckor. Inkl
porslinstvättställ med
breddavlopp, handtag
& vattenlås.

Två lådor. Inkl
porslinstvättställ med
breddavlopp, handtag
& vattenlås.

Två lådor. Inkl
porslinstvättställ med
breddavlopp, handtag
& vattenlås.
Art.nr
XKLA8

Art.nr

Pris

Art.nr

Pris

XKLU6

5 475:-

XKLA6

6 150:-

PRISLISTA Spegel & spegelskåp
BREDD 60cm			

PRISLISTA Högskåp

BREDD 80cm			

B 600 D 21 H 800

Pris
7 380:-

BREDD 40cm
B 800 D 21 H 600

SPEGEL

SPEGEL

LED-armaturen på
bilden är ett tillval, se
nedan.

LED-armaturen på
bilden är ett tillval, se
nedan.

B 400 D 372 H 1724

HÖGSKÅP vit slät
Lucka i målad mdf.
Fem hyllplan. Inkl. handtag.

Art.nr

Pris

XSP6

1 780:-

Art.nr

Pris

XSP8

1 780:-

B 600 D 131 H 704

B 800 D 131 H 704

SPEGELSKÅP

SPEGELSKÅP

Två hyllplan i härdat
glas. LED-armaturen på

Två hyllplan i härdat
glas. LED-armaturen på

bilden är ett tillval, se
nedan.

bilden är ett tillval, se
nedan.

Art.nr

Pris

Art.nr

Pris

XSS6

4 470:-

XSS8

5 030:-

Art.nr
XHS4H
Högerhängt
Vänsterhängt
		
XHS4V

		
		

PRISLISTA Tillbehör
LED armatur 9W, IP44 Förkromad aluminiumprofil
Vitt sken, 4000K, 672LM. Integrerad driver.
Mått		Art.nr		Pris
IP44

560mm		XBR		1 200:-

HANDTAG Förkromade
Mått		Art.nr		Pris
128 mm		XHT		110:-

Eluttag för spegelskåp eller kommod
Enkeluttag, 230 V
		Art.nr		Pris
		XU230V		370:-

Dämpare till spegelskåp för mjukstängande spegelluckor.
Passar spegelskåp 60 och 80 cm.
		Art.nr		Pris
		XLD68		305:-

Pris
3 915:3 915:-

KORTLINGSMÅTT

SKÖTSEL & RENGÖRING

Höjd möbel från golv

1924
1220
Tot. höjd
Tot. höjd

Höjd möbel från golv

1924
1124
882
Tot. höjd

831

200
Botten

Höjd möbel från golv

1924
1324
Tot. höjd
882
Tot. höjd
1924

Höjd möbel från golv

Upphängning högskåp
1824
641

Kortlingsmått

Övrigt
Samtliga priser i broschyren är cirkapriser inklusive moms och exklusive
frakt. Lokala prisvariationer kan förekomma. Vi förbehåller oss rätten att
utan föregående meddelande justera priserna. Då vi bedriver kontinuerlig
produktutveckling och ständiga förbättringar reserverar vi oss för ändringar
i sortiment, material, utföranden och konstruktioner utan avisering. Vi
reserverar oss också för eventuella tryckfel och trycktekniska begränsningar
vad gäller färgåtergivningen i broschyren. Kontrollera alltid din installation
med behörig el och VVS-installatör. För ytterligare information, kontakta
våra återförsäljare eller läs mer på www.bjorbobadrum.se

200
Botten

El höjd 1950

mendationer.

Tot. höjd

Björbo Badrum lämnar 5 års funktionsgaranti. Defekta delar ersätts med
samma eller likvärdiga ur befintligt sortiment. Eventuella monteringskostnader ersätts ej. Garantin gäller under förutsättning att monterings- och
skötselanvisningarna följts. I övrigt tillämpas Konsumentverkets rekom-

Bredd 80

200
Botten

Garanti

Elmåttshöjd 150 mm höger om möbelns centrumlinje
Avloppshöjd 500-560 mm mitt i möbelns centrumlinje
(centrum)

Kortlingsmått

Saxa levereras färdigmonterad. Upp till fyra möbeluppsättningar skickas
inom 48 timmar efter bekräftad order. Leveranser sker fritt fabrik vilket
innebär att ansvaret för varan övergår till köparen när godset lämnar lastkajen hos säljaren. Transportskador skall anmälas till transportören inom 7
dagar. Vi levererar er möbel till din
återförsäljare om annat inte överenskommet. Ordervärden över
15 000 kr i broschyrpriser levereras fraktfritt inom Sverige.

641

Upphängning kommod

Leverans och fraktvillkor

Bredd 60

Upphängning spegel
1824

För att planera ditt badrum är det bra att veta lite om grunddragen i de
regler och rekommendationer som finns för våtutrymmen.
När det gäller installationer av el måste du alltid anlita behörig elektriker.
Även när det gäller installation av vatten och avlopp samt att göra väggar
och golv vattensäkra rekommenderar vi er att anlita professionell hjälp.

El höjd 1950
Upphängning spegel
1824

Installation

Elmåttshöjd 150 mm höger om möbelns centrumlinje
Avloppshöjd 500-560 mm mitt i möbelns centrumlinje
(centrum)

Kortlingsmått

BRA ATT VETA

882
Tot. höjd

Porslinstvättställ har en glaserad yta som är lätt att hålla ren med ett
vanligt, milt rengöringsmedel.
Använd ej starka syror och alkalier som skurmedel och andra medel med
slipande effekt.

200
Botten

Porslinstvättställ

Upphängning spegelskåp
1440 1824
Upphängning kommod
641
831

El höjd 1950

Elmåttshöjd Mitt i möbelns centrumlinje
Avloppshöjd 500-560 mm mitt i möbelns centrumlinje
(centrum)

Upphängning kommod
641
831

Våra möbler är lätta att rengöra. Det enda du behöver är en lätt fuktad
trasa och eventuellt ett milt rengöringsmedel som tvål
eller såpa. Eftertorka med en torr trasa. Användning av slipmedel, skurpulver, syror och ammoniak kommer att skada möbeln.
Även om materialet i möblerna är behandlade för att tåla fukt bör man
alltid omgående torka bort vatten och stänk med en torr trasa.

Kortlingsmått

Möbler

Upphängningsmått

SAXA
KOMMOD - Vit slät
Finns två bredder, 60 och 80 cm. Välj mellan luckor och lådor i bredd 60 cm. Kommod i bredd 80 cm levereras alltid med
utragslådor. Porslinstvättställ med bra avställningsytor och djup bassäng. För att förenkla installationen i ditt badrum har
skåpen försetts med justerbar upphängning. Vattenlås och handtag ingår.

SPEGLAR

SPEGELSKÅP

Färdigmonterad spegel bredderna 60 & 80cm
LED-armatur finns som tillval.

Färdigmonterat spegelskåp, finns i bredd 60 & 80cm.
Hyllplan i härdat glas. Enkel montering med justerbara
upphängningsbeslag LED-armatur finns som tillval.

HÖGSKÅP
Stommar i fukttrögt material, vit slät lucka
i målad MDF. Fem hyllplan för praktisk
förvaring. Skåpet är försett med justerbara
upphängningsbeslag. Handtag ingår.

Leverans

48h

BJORBOBADRUM.SE
Stationsvägen 12

786 97 Björbo

0241-254 60

info@bjorbobadrum.se

