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COMBI
Combi är en kvadratsmart lösning som 

kombinerar badrum och tvättstuga. Detta 

platsunder rymmer en tvättmaskin av stan-

dardhöjd och bjuder på en stor bassäng såväl 

som gott om förvaring och avställningsyta.

Combi är en populär lösning för små lägen-

heter och är en storsäljare särskilt i Helsing-

fors och Stockholm. Combi – precis som 

alla Temals produkter – tillverkas vid våra två 

fabriker i Finland.

I leveransen ingår:

- emaljerat bänktvättställ med en rund

bassäng

- underdel med blindfront och två lådor

- komplett vattenlås

- två kromade stödben TJ147

- frisida med ställbara fötter.

Combi-underdelen är fylld med praktiska

detaljer som ingår i priset

- tvättställ formgivet för att skydda

stommen mot vattenstänk och fukt

- hygienisk upphöjd bakkant

- luckor med självdämpande stängning

- lådor med självdämpande glidskenor och

3D-justering

- PopUp -bottenventil

- platsbesparande, justerbart vattenlås

- stora, hela lådor = mycket förvaring.

Också ett litet rum kan ha mycket att ge



COMBI-underdelar med två lådor

COMBI-underdelar med en lucka
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Bassängen till höger (Obs! Blandarhålets placering)

I leveransen ingår:
- emaljerat bänktvättställ med en rund bassäng
- underdel med blindfront och lucka
- komplett vattenlås
- två kromade stödben TJ147
- frisida med ställbara fötter.

I leveransen ingår: 
- emaljerat bänktvättställ med en rund bassäng
- underdel med blindfront och två lådor
- komplett vattenlås
- två kromade stödben TJ147
- frisida med ställbara fötter.

*Ange i beställningen bassängens placering; V = bassängen till vänster eller O = bassängen till höger. 







 







 











   

 



 







 







 











   

 



 

Artikelnr
Tvättställets
bredd, cm

Tvättställets
djup, cm

Skåpets
bredd, cm L-mått, cm Pris Pris (GA1)

CR11040V/O 110 40 45 23 10 240 10 740

CR11045V/O 110 45 45 23 10 450 10 950

CR11050V/O 110 50 45 23 10 550 11 050

CR12040V/O 120 40 55 28 10 550 11 050

CR12045V/O 120 45 55 28 10 660 11 160

CR12050V/O 120 50 55 28 10 760 11 260

Artikelnr
Tvättställets
bredd, cm

Tvättställets
djup, cm

Skåpets
bredd, cm L-mått, cm Pris Pris (GA1)

CRO11040V/O 110 40 45 23 8 510 9 010

CRO11045V/O 110 45 45 23 8 610 9 110

CRO11050V/O 110 50 45 23 8 720 9 220

CRO12040V/O 120 40 55 28 8 820 9 320

CRO12045V/O 120 45 55 28 8 930 9 430

CRO12050V/O 120 50 55 28 9 030 9 530
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Vi förbehåller oss rätten till ändringar med anledning av den kontinuerliga produktutvecklingen och förändringar i materialtillgången.  
Vi ansvarar inte för tryckfel. Produktfärgerna i katalogerna kan av trycktekniska orsaker avvika från de faktiska färgerna.
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