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BADEROMSMØBEL - MIE
Våre Mie baderomsmøbler leveres med valgfri farge på skuffefronter og sidepanel og du kan også velge
������°
grep og forskjellige håndtak. På de to neste sidene har vi forsøkt å vise noe av alle de mulige
kombinasjonene du kan velge både på størrelse, farger, front og håndtak, samt servanter og servantbatterier.
Her ser du også hvordan speil i forskjellige formater og dimensjoner kan sette sitt preg på baderommet.
Tilbehør som lyslister og lys og stikk i skuff, samt høyskap for ekstra lagringsplass gjør badet komplett.

MIX &
MATCH

1. MIE 90 - mørk grå

2. MIE 90 - hvit matt

MIE 90 servantskap med slett front, RYKK krom knott
x2, LEA 90 glasservant hvit matt, krom pop up og
vannlåssett.

MIE 90 servantskap med slett front, HALD krom håndtak x2,
TUVA bolleservant hvit, krom pop up og vannlåssett, MIE
90 benkeplate, støttestag.

ASK servantbatteri krom
UNA 90 speil

FRYD høy servantbatteri krom
ODA 80 speil

5. MIE 90 - lys eik

6. MIE 90 - sort eik

MIE 90 servantskap med fingergrep.
ADA thinskap med servat, krom pop up og
vannlåsessett, MIE 90 benkeplate, støttestag.

MIE 90 servantskap med fingergrep, EBBA bolleservant,
sort pop up og vannlåssett, MIE 90 benkeplate,
støttestag.

FRYD servantskap krom
IDA 90m/LED & stikk

FRYD høy servantbatteri sort
ODA 80 speil

BADEROMSMØBEL - MIE

MIX &
MATCH

3. MIE 140 (2x70cm) - sort eik

4. MIE 140 (2x70cm) - lys grå

MIE 70 servantskap med slett front x2 + koblingsbord
og midtbord, HUKA gull håndtak x4, TUVA bolleservant
hvit matt, gull pop up og vannlåssett, MIE 140 benkeplate

MIE 70 servantskap med slett front x2 + koblingsbord
og midtbord, HUKA krom håndtak x4, TUVA bolleservant
hvit matt, krom pop up og vannlåssett, MIE 140 benkeplate

2 stk FRYD høy servantbatteri gull
ODA 110 speil

2 stk FRYD høy servantbatteri krom
2 stk UNA 60 speil

7. MIE 140 (2x70cm) - lys eik

8. MIE 140 (2x70cm) - sort eik

MIE 70 servantskap med slett front x2 + koblingsbord
og midtbord, FATT krom håndtak x4, MINA bolleservant
hvit matt, krom pop up og vannlåssett, MIE 140 benkeplate

MIE 70 servantskap med slett front x2 + koblingsbord
og midtbord, VEIV sort håndtak x4, MINA bolleservant
hvit matt, sort pop up og vannlåssett, MIE 140 benkeplate

2 stk EMBLA høy servantbatteri krom
UNA 140 speil

2 stk VENI høy servantbatteri sort
2 stk UNA 60 speil

BADEROMSMØBEL - MIE

HVIT
høyglans

HVIT
matt

MIE 60

MIE 80

LYS GRÅ
matt

MIE 90

MØRK GRÅ
matt

MIE 100

LYS EIK
sawcut

MIE 120

SORT EIK
struktur

MIE 120 DBL

Inkluderert:

Inkluderert:

Inkluderert:

Inkluderert:

Inkluderert:

Inkluderert:

Servantskap med
fingergrep

Servantskap med
fingergrep

Servantskap med
fingergrep

Servantskap med
fingergrep

Servantskap med
fingergrep

Servantskap med
fingergrep

Inkluderert:

Inkluderert:

Inkluderert:

Inkluderert:

Inkluderert:

Inkluderert:

Servantskap slett (*)

Servantskap slett (*)

Servantskap slett (*)

Servantskap slett (*)

Servantskap slett (*)

Servantskap slett (*)

(*) Husk velg håndtak

(*) Husk velg håndtak

(*) Husk velg håndtak

(*) Husk velg håndtak

(*) Husk velg håndtak

(*) Husk velg håndtak

Alle Mie servantskap er 46 cm dype

BADEROMSMØBEL - MIE TILBEHØR

VEIV håndtak
Krom, sort matt eller gull utførelse

FATT håndtak
Krom, sort matt eller gull utførelse

350 mm
394 mm
496 mm
596 mm
697 mm
747 mm
796 mm
896 mm
996 mm
1196 mm

200 mm
392 mm
584 mm
808 mm

HUKA håndtak
Krom, sort matt eller gull utførelse,
100 mm

HALD håndtak
Krom, sort matt eller gull utførelse,
200 mm

RYKK knott
Krom, sort matt eller gull utførelse,
Ø 30 mm

BADEROMSMØBEL - SERVANTER

IDA STD - 10 cm støpemarmor

60x46 cm
80x46 cm
90x46 cm
100x46 cm
120x46 cm
120x46 cm DBL
IDA STD

IDA DBL STD

IDA MID - 5 cm støpemarmor

60x46 cm
80x46 cm
90x46 cm
100x46 cm
100x46 cm (2)*
120x46 cm
120x46 cm (2)*
120x46 cm DBL
IDA MID

IDA MID DBL

IDA MID (2)
*IDA MID 100 (2) og IDA 120 MID (2)
har 1 kulp med 2x35 mm hull
til servantbatteri.

ADA MID - 3,5 cm porselen

60x46 cm
80x46 cm
90x46 cm
100x46 cm
120x46 cm
120x46 cm DBL

ADA MID

ADA MID DBL

ADA THIN - 1,8 cm porselen

60x46 cm
80x46 cm
90x46 cm
100x46 cm
120x46 cm
120x46 cm DBL
ADA THIN

ADA THIN DBL

BADEROMSMØBEL - SERVANTER
VALGFRI
FARGE!

EBBA, TUVA, MINA, LEA - VELG POP-UP TIL DITT MIE MØBEL

Samme pris

KROM

SORT MATT

GULL

LEA glasservant

NYHET!

Hvit matt
60 cm
90 cm
120 cm
Sort matt
60 cm
90 cm
120 cm
Hvit matt 60 cm

Sort matt 120 cm

EBBA bolleservant - 61,5 x 34,5 cm*

NYHET!

Hvit høyglans
Hvit matt
Sort matt

Hvit høyglans

Hvit matt

Sort matt

* EBBA er et porselensprodukt
og kan ha et avvik i størrelse.
Måltoleransen i dybde: ±5mm
Måltoleransen i bredde: ±8mm

TUVA bolleservant - Topp: 38 cm*, bunn 27,7 cm, høyde 14 cm

NYHET!
Ekstra bolleservant

Hvit høyglans
Hvit matt
Sort matt

Hvit høyglans

Hvit matt

Sort matt

* TUVA er et porselensprodukt
og kan ha et avvik i størrelse.
Måltoleransen i topp: ±5mm.

MINA bolleservant - Topp: 38 cm*, bunn 14,7 cm, høyde 15 cm

NYHET!
Ekstra bolleservant

Hvit høyglans
Hvit matt
Sort matt

Hvit høyglans

Hvit matt

Sort matt

* MINA er et porselensprodukt
og kan ha et avvik i størrelse.
Måltoleransen i topp: ±5mm.

Alle prisene på servantene inkluderer pop-up og vannlås

BADEROMSMØBEL - MIE
HPL benkeplate - 12 mm

NYHET!

Dette er en tofarget benkeplate med sort matt på ene siden og
grå skifer struktur på den andre siden. Kjernen på platen er sort.
Sort matt & grå skifer
60 cm
70 cm
80 cm
90 cm
100 cm
120 cm
140 cm
150 cm
160 cm
180 cm
200 cm

VALGFRI
FARGE

MDF benkeplate - 25 mm

SAMME
PRIS

Vi leverer MDF benkeplater i hvit matt, lys eik og sort eik.
Benkeplatene er 25mm tykke og finnes i mange bredder
tilpasset våre baderomsmøbler.

Hvit matt | Lys eik | Sort eik
60 cm
70 cm
80 cm
90 cm
100 cm
120 cm
140 cm
150 cm
160 cm
180 cm
200 cm

HUSK!

Aluminium støtteprofil benkeplate (70-120 cm skrog)
Må monteres sammen med benkeplatene, dette er for å styrke stabiliteten

i benkeplaten. Du bruker samme profil til HPL og MDF benkeplater.

Skrog 70

Skrog 80

Skrog 90

Kombiner bolleservanter sammen med våre benkeplater

Skrog 100 Skrog 120

BLANDEBATTERI - servant
MIRI
NYHET!

Krom
MIRI
Sort matt
MIRI
Gull
MIRI

FRYD
Krom
FRYD
FRYD HØY
Sort matt
FRYD
FRYD HØY
Gull
FRYD
FRYD HØY

VENI
Krom
VENI
VENI HØY
Sort matt
VENI
VENI HØY
Gull
VENI
VENI HØY

ASK
Krom
ASK
ASK HØY
Sort matt
ASK
ASK HØY
Gull
ASK
ASK HØY

EMBLA

Krom
EMBLA
EMBLA HØY
Sort matt
EMBLA
EMBLA HØY
Gull
EMBLA
EMBLA HØY

SPEIL
STANDARD SPEIL

SPEIL M/ LED-LYS
Dobbel
stikk &
USB

IDA Standardspeil
» Aluminiumsramme med enkel montering.
» Høyde 80 cm, dybde 5 cm
» Passer sammen med IDA LED-lampe
SOL LED-lampe
» IP 44 - 40x4,4x11,2 cm
» Passer til IDA std. speil og IDA speilskap

EVA Speil m/ LED

» Speil med innfelt dimbart LED-lys (IP 44).
» Krever dimmer på vegg.
» Enkel skifting av LED-lys.
» Høyde 75 cm, dybde 3 cm

IDA Speil m/ LED, stikk & USB
» Speil med innfelt dimbart LED-lys (IP 44).
» Downlight (gjelder ikke IDA 40)
» Sensor for lys av/på
» Enkel skifting av LED-lys.
» Høyde 75 cm, dybde 5,6 cm
» Justerbar fargetemperatur og lysstyrke

SPEIL M/ LED-LYSRAMME

Antidugg

NYHET!

Opptil
180 cm

ODA Rundt speil m/LED

» Dimbart LED-lys rundt hele speilet
» Justerbar fargetemperatur og lysstyrke
» Antidugg og varmefunksjon
» Dybde 3,5 cm

UNA speil m/LED

» Dimbart LED-lys rundt hele speilet
» Justerbar fargetemperatur og lysstyrke
» Antidugg og varmefunksjon
» Dybde 3,5 cm, høyde 75 cm

» Kan monteres vertikalt fra størrelse
80 cm og opp til 180 cm

SPEILSKAP
IDA speilskap m/hvit ramme

» Innvendig speil i dører
» To Justerbare glasshyller
» Dobbel stikk og lysbryter
» Høyde 80 cm, dybde 15 cm
» innvendig dybde 10 cm
IDA 50/60 - 2 dører
IDA 80/90 - 3 dører
IDA 100/120 - 4 dører

IDA Standard

EVA m/LED

IDA m/led og stikk

IDA Speilskap

ODA m/LED

UNA m/LED

IDA 60
IDA 80
IDA 90
IDA 100
IDA 120

EVA 60
EVA 80
EVA 90
EVA 100
EVA 120

IDA 60
IDA 80
IDA 90
IDA 100
IDA 120

IDA 60
IDA 80
IDA 90
IDA 100
IDA 120

IDA 60
IDA 80
IDA 110

UNA 60
UNA 80
UNA 90
UNA 100
UNA 120

LED lampe

899,-

BADEROMSMØBEL - MIE TILBEHØR
LED-Lyslist servant

» Lyslist for plassering under servant (IP 44)
» Lysstyring som husker siste innstilling
» Touch-sensor som kan endre fargetemperatur
» Kan kobles til veggbryter for ekstern betjening
» Kan ettermonteres
» Ikke dimbart

60 cm møbel
70 cm møbel
80 cm møbel
90 cm møbel
100 cm møbel
120 cm møbel
140 cm møbel
150 cm møbel

LED-Lyslist skuff

» Sensorstyrt, tennes automatisk ved åpning av skuff
» Leveres som komplett sett for hver type skrog
» Kan ettermonteres
» Ikke dimbart

50 cm møbel
60 cm møbel
70 cm møbel
80 cm møbel
90 cm møbel
100 cm møbel
120 cm møbel
Høyskap

2x435 mm
2x535 mm
2x636mm
2x735 mm
2x835 mm
2x935 mm
2x1135 mm
3x289 mm

Skuffedeler

Stikk til skuff

» Leveres i flere størrelser
» Passer til alle MIE og ELI servantskap
» Til slim/standard møbel og kommode
» Avbildet med 2 stk. skuffedelere

» Leveres med støpsel i enden
» Kan kobles rett i stikkontakt på vegg
» Diam. hull: 43 mm, våre servantskap
er klargjort med hull til stikk.

» 230V 16A

MIX & MATCH
Det er fullt mulig å bytte farger, fronter eller håndtak som du måtte ønske på alle
våre kommoder og høyskap slik at de alltid står i stil med resten av ditt baderom.

4. MIE 176 HØYSKAP

5. MIE 175 3S HØYSKAP

Med dør.
35x35x176 cm

Med dør og 3 skuffer
35x35x176 cm

Slett front

Fingergrep front
Slett front(*)
(*)Husk velg håndtak

Fargevalg

Hvit
høyglans
NCS S0300�N

Hvit
matt

Lys grå
matt

Mørk grå
matt

Lys eik
stuktur

Sort eik
stuktur

NCS S0300 N

NCS S3005 R50B

NCS S7502 B

PVC folie

PVC folie

BADEROMSMØBEL - MIE/ FULLFØR STILEN
SAGA

LUNA RETT

LUNA RUND

SAGA håndklestang - 60
cm

LUNA RETT håndklestang - 60 cm

LUNA RUND håndklestang - 60 cmKrom

Krom | Sort matt | Gull

| Sort matt | Gull

SAGA håndkleknagg

LUNA RETT håndkleknagg

LUNA RUND håndkleknagg

Sort matt

Krom | Sort matt | Gull

Krom | Sort matt | Gull

SAGA toalettrullholder

LUNA RETT toalettrullholder

LUNA RUND toalettrullholder

Sort matt 5

Krom | Sort matt | Gull

Krom | Sort matt | Gull

Sort matt

FULLFØR STILEN
Kjøper du alt av tilbehør til ditt baderom
fra VikingBad er du garantert at alt er i
samme far�������������°
vi ditt nye baderom.
Toalettbørster
Krom | Sort matt | Gull
Ekstra toalettbørste

Tilbehøret festes enkelt med skrue, slik at
det alltid blir solid og sitter ordentlig over tid.
Festene er produsert med tanke på enkel
montering. Kan ikke limes!

BLANDEBATTERI - kjøkken
KROM & SORT MATT

MIRI kjøkken
Med uttrekkstut. Sort matt utførelse

MIRI kjøkken
Med uttrekkstut. Krom utførelse

MIRI kjøkken
Med stengeventil for oppvask- og vaskemaskin

PRAKTISK
MIRI kjøkkenbatteri med uttrekkstut er praktisk både på kjøkken og på vaskerom. Det kommer nå
også i sort matt utførelse.
Noen kjøkkenbatteri kan leveres med stengeventil for oppvaskmaskin eller vaske-maskin.

TOALETT - AIDA

AIDA standard

AIDA kompakt

m/ standard soft close sete

m/ slim eller standard soft close sete

Vegghengt designtoalett med åpen
(rimless) spylekant og glatt keramisk
antibakteriell overflate for lettere
rengjøring. Medfølgende sete med
softclose funksjon og Quick release,
som gjør det enda å enklere rengjøring.

Aida kompakt har samme oppbygging kvalitet som AIDA standard
men har noen fysiske yttermål som er mindre og er da et toalettet
som er en løsning der bade- eller toalettrommet er lite og man
ønsker å maksimere plassen i rommet. Har man liten plass er Aida
kompakt toalettet et ypperlig valg for de som vil ha et moderne og
stilig toalett som bygger minimalt ut i rommet.

TOALETT - AIDA
TRYKKNAPP

TECE base
Hvit
Fluktmontering: nei

TECE loop
Matt krom
Fluktmontering: nei

TECE square
Hvit glass/ knapper krom
Fluktmontering: ja

TECE lux mini
Glassplate hvit Berøringsfri
Fluktmontering: ja

TECE now
Hvit
Fluktmontering: ja

TECE loop
Glassplate sølvgrå/
knapper krom
Fluktmontering: ja

TECE square
Sort glass/ knapper gull
Fluktmontering: ja

TECE lux mini
Glassplate sort Berøringsfri
Fluktmontering: ja

TECE now
Matt krom
Fluktmontering: ja

TECE loop
glassplate sort/
knapper sort
Fluktmontering: ja

TECE square II
Børstet rustfritt stål
Fluktmontering: nei

TECE now
Sort
Fluktmontering: ja

TECE loop
glassplate sort/
knapper gull
Fluktmontering: ja

TECE square II

TECE betjeningsplater/trykknapper leveres i
flere materialer og farger. Fra de rimelige
TECEbase og TECEnow opp til TECElux mini
med elektronisk berøringsfri aktivering kan
vi levere en løsning som passer både dine
preferanser og kompletterer våre baderomsstiler med plater i både krom, sort og gull.
Dette sammen med toalettbørster i de
samme fargene gir deg muligheten til å
gjennomføre baderomsstilen helt til siste
detalj.

Børstet stål sort matt
Fluktmontering: nei

DUSJDØRER - LIAM

LIAM rett sølv

LIAM rett sort

LIAM leddet sølv

LIAM leddet sort

Avbildet:

Avbildet:

90x90x195 cm, 2 dører
NRF 6316623

90x90x195 cm, 2 dører
NRF 6316634

Avbildet:
90x90x195 cm, 2 stk dører
NRF 6316555

Avbildet:
90x90x195 cm, 2 stk dører
NRF 6316582

80x80x195 cm

80x80x195 cm

80x80x195 cm

80x80x195 cm

70x90x195 cm

70x90x195 cm

70x90x195 cm

70x90x195 cm

80x90x195 cm

80x90x195 cm

80x90x195 cm

80x90x195 cm

90x90x195 cm

90x90x195 cm

90x90x195 cm

90x90x195 cm

100x100x195 cm

100x100x195 cm

100x100x195 cm

100x100x195 cm

BYGG DIN EGEN DUSJLØSNING PÅ INFO.VIKINGBAD.NO/DUSJ

DUSJDØRER - EMIL
EMIL RETTE DØRER - 8mm
Sølv / sort / gull
80x80 cm
70x90 cm
80x90 cm
90x90cm
100x100 cm
Høyde 200 cm

EMIL GLASSFELT OG DØR - 8mm
Sølv / sort / gull
80x80 cm
70x90 cm
80x90 cm
90x90 cm
100x100 cm
Høyde 200 cm

HUSK!

Ved kjøp av dusjdør og
glassfelt er støttestag
til glassfeltet inkludert
i prisen.

EMIL DUSJLØSNINGER
EMIL er en stilren og elegant dusjserie med hengsler. Dusjdørene og glassfeltet kommer med 8 mm herdet sikkerhetsglass. Med
hengslene får du montert dusjdørene/glassfeltet rett på vegg og opp fra gulv. Dette gir et svevende, minimalistisk og stilrent uttrykk.
Du kan kombinere dusjdørene og glassfeltene som du ønsker.

» Elegant dusjserie med et stilrent uttrykk
» Meget stable hengsler
» 8mm herdet glass
» Hengsler og håndtak leveres i sølv, sort matt eller gull

VALGFRI LØSNING DØR/DØR ELLER DØR/GLASSFELT - ALLE STØRRELSER SAMME PRIS!

BLANDEBATTERI - dusj

Best
selger

FRØYA rainshower
» Justerbar 25 cm toppdusj med rett eller rundt design.
» Cool Touch termostatbatteri.
» Høydejusterbar dusjholder og toppfeste.
» Kan leveres med sjampohylle, se s 117
Krom | Sort matt | Gull

NYHET!

COOL TOUCH
Trygt for barn

VORIN rainshower
» Justerbar 20 cm toppdusj med rett eller
rundt design.
» Høydejusterbar dusjholder og toppfeste.
» Kan leveres med sjampohylle se s 117
Krom

BADEKAR
KVADRAT
Kvadrat med front og endepanel. Kan også
brukes til innebygging og egner seg godt til
Liam badekarsvegg. God sittekomfort

Kvadrat 150 m/front og endepanel
Kvadrat 160 m/front og endepanel
Kvadrat 170 m/front og endepanel

150x70x62 cm. (dybde 46*)
160x70x62 cm. (dybde 46*)
170x70x62 cm. (dybde 46*)

KVADRAT DUO
Badekar med front og endepanel.
Mulighet for montering av karkantbatteri.
Avbildet med Kube ll blandebatteri.
(ikke inkl.)

Kvadrat 170 m/front og endepanel
Kvadrat 180 m/front og endepanel

170x75x62 cm. (dybde 47*)
180x75x62 cm. (dybde 47*)

DYBE RETT
Stilrent og helstøpt badekar med sluk
og overløp. Badekaret har rett kant for
plassering mot vegg, og kan påmonteres
karkantbatteri. Avbildet med VikingBad
blandebatteripakke Kube ll.

Dybe rett 180

180x81x60 cm. (dybde 45*)

KARKANTBATTERI

NYHET!

NYHET!

RUNDE II
Karkantbatteri, hånddusj og vannfall.

KUBE II
Karkantbatteri, hånddusj og vannfall.

Krom | Sort matt | Gull

Krom | Sort matt | Gull

HÅNDDUSJ

BADEKARBATTERI

NYHET!

FELIX hånddusj
FRIDA hånddusj
Hånddusj med dusjslange. Hånddusj med dusjslange.
Sort matt | Gull

NYHET!

TENGE badekarsbatteri
Termostatstyrt blandebatteri for badekar med karpåfylling.
Kan også brukes i dusjløsninger.
Krom | Sort matt | Gull

BADEROMSMØBEL - MIE/ FULLFØR STILEN
NYHET!
Lanseres i
februar

HÅNDKLÆR
NYHET!

Ultramyk������
alitetshåndklær av
100 % utvunnet bomullsgarn med ekstremt
høy tørkeevne. Håndklærne har et eksklusivt design med stripete utførelse på
begge sider.

Klut 20x20 cm
mørk grå, lys grå

4 stk

Håndhåndkle 50x100 cm
mørk grå, lys grå
sand, hvit, aqua

2 stk

Håndklærne kan vaskes på 60 °C og bør
tørkes i trommel for å sikre at de beholder
mykheten, som gir en luksuriøs følelse.

Dusjhåndkle 70x140 cm
mørk grå, lys grå
sand, hvit, aqua

2 stk

NOTATER

