Låt mörkret komma.
Regnet falla.
Och vinden vina.

20%

på hela sortimentet
1 okt–30 nov

Låt mörkret komma. Regnet falla. Och vinden vina.
Låt ljuslågorna fladdra, vattenångan vibrera, kläderna
falla och badrocken omfamna. Men fyll först badrummet med kvalitetsmaterial och designkänsla.
Ta sikte på ditt nya badrum.



Under oktober och november kan du köpa allt i Nordhems sortiment till
20% rabatt. Med Sveriges största sortiment av badkar och handdukstorkar
har vi något att erbjuda till de allra flesta. I denna folder hittar du ett urval
av våra produkter och i vår katalog och på nordhem.se hittar du det full
ständiga sortimentet. Självklart hjälper våra kunniga återförsäljare dig i
djungeln av valmöjligheter, uttryck och tekniska förutsättningar.
Lycka till med din badrumsrenovering!

Exempel kampanjprodukter
Saltholmen

Saltholmen

Torekov

1 575x700 mm

med Massagesystem 2

Kampanjpris 5 424:-

Kampanjpris 28 400:-

Kampanjpris 9 664:-

Ord. pris 6 780:Art. nr. BS1670SLE

Ord. pris 35 500:Art. nr. BS1670SLE + MS200

Ord. pris 12 080:Art. nr. BT1670SHD

1 600x725 mm

Kungshamn

Lilleby

Hovås I

1 575x1 180 mm

1 550x750 mm

1 550x800 mm

Kampanjpris 11 992:-

Kampanjpris 15 832:-

Kampanjpris 15 832:-

Ord. pris 14 990:-

Ord. pris 19 790:Art. nr. BL1575LFD

Ord. pris 19 790:Art. nr. BHO1580LVD-1

Art. nr. BKU1612SHE

Panel ingår ej i priset, köps separat till kampanjpris.

Rosendal

Nääs

Tjolöholm

Kaknäs

1 500x260 mm

780x500 mm

940x500 mm

1500x90 mm

Kampanjpris 8 296:-

Kampanjpris 3 800:-

Kampanjpris 7 032:-

Kampanjpris 3 272:-

Ord. pris 10 370:Art. nr. RKC1525

Ord. pris 4 750:Art. nr. NSC0850M

Ord. pris 8 790:Art. nr. TJKC0950H

Ord. pris 4 090:Art. nr. IKE1505

Höstnyheter

Vi har precis lanserat tre nya badkarsmodeller. Badkaren är fristående och tillverkade i akryl.
Gemensamt är dubbel rygglutning och ett härligt baddjup på 47 cm. Storlekarna varierar mellan
150–170 cm för att kunna passa i de flesta badrum. Prismässigt ligger de i mellanklassen, alla har ett

rek. pris under 15 000 kr. Man får riktigt mycket badkar för pengarna! Läs mer om badkaren i den
separata nyhetsfoldern eller på nordhem.se.

Aspholmen

Saltskär

Amundö

1500x800 mm

1500x750 mm

1550x795 mm

Kampanjpris 10 636:-

Kampanjpris 11 196:-

Kampanjpris 10 636:-

Ord. pris 13 295:-

Ord. pris 13 995:Art. nr. BSR1575SFD

Ord. pris 13 295:Art. nr. BAM1580SFD

Art. nr. BAS1580SFD

VACKERT BLICKFÅNG

STRAMA LINJER

GOTT OM PLATS

Aspholmen är en badkarsmodell som ger
en mjuk och behaglig känsla tack vare sin
välvda ut- och insida. Den smala, rundade
sargkanten ger badkaret ett luftigt intryck.
Ett badkar som omedelbart hamnar i blickfånget. Finns i två storlekar.

Sitt strama formspråk och generösa baddjup
gör Saltskär till en vinnare bland badkar.
Badkaret har dubbel rygglutning, vilket gör
det möjligt att sitta bekvämt i båda riktning
arna. Den tunna sargen skapar ett kraftfullt
minimalistiskt uttryck. Finns i två storlekar.

Ett mjukt och välbalanserat formspråk får
Amundö att inta en självklar plats i bad
rummet. Ett rymligt badkar sin storlek till trots
då baddjupet är hela 47 cm. Mjuka och raka
linjer tillsammans med en generös sargkant
skapar en skön dynamik.

