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Öppettider: måndag–fredag 7–18

Badrumsinspiration
Badrumskatalog

Vi hoppas att ni hittat lite inspiration i vår presentation om ett av våra 
favorit ämne, nämligen att inreda ett badrum. Besök oss i Rinkaby eller 
Jönköping, där hittar du över sextio uppsatta miljöer från våra leverantörer.

I din hand håller du vår nya

Besök oss!

RINKABY
Utmed väg 118 mellan Kristianstad  
och Åhus.
Sandhedsvägen 2
Öppettider: måndag–fredag 7–18

Här finner du ett urval ur vårt breda sortiment av badrums
möbler, duschar, badkar, blandare, handdukstorkar och  
till behör – låt dig inspireras av våra kvalitetsprodukter från 
kända varumärken. 

Denna katalog har vi skapat för att ge dig en liten föraning 
om det intressanta badrumssortiment som finns i våra 
omfattande utställningar i Rinkaby och Jönköping. Samtliga 
bilder i denna katalog är tagna i vår butik i Jönköping. Vår 
kunniga personal finns på plats för att hjälpa dig – med mer 
information, tips och personlig rådgivning.

Vi har valt att dela in badrumsmöblerna efter tre olika 
inredningsstilar. traditionell, modern och klassisk. Detta för 
att du som kund, lättare ska hitta den stil som passar just 
ditt badrum. Den traditionella stilen andas New England och 
gammaldags herrgårdsinredning. De moderna möblerna är 
för det stilrena badrummet med raka linjer och den klassiska 
stilen är, precis som det låter, klassisk. En stil som håller i 
många år framöver.

Välkommen till oss på Rinkaby Rör!

JÖNKÖPING
På norra Hedenstorp.  
Källebacks vägen 30
Kör väg 40 mot Göteborg. 
Ta av vid avfarten mot Hjo,  
Mariestad, Jönköpings flygplats.
Öppettider: måndag–fredag 7–18

KUNDTJÄNST
Tel: 044  22 54 90
Öppettider: måndag–fredag 8–16

Att köpa badrum på Rinkaby Rör  
– se viktig information på sidan 31
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Rinkaby Rör har en lång tradition. Vi har sålt VVS direkt till konsument utan mellanhänder 
sedan 40 år tillbaka. Vår försäljning, som är rikstäckande, sker idag via webbutik, 
postorder och i våra butiker i Rinkaby och Jönköping, där vi också har omfattande 
utställningar och hämtlager.  

Våra leverantörer – som är noga utvalda – arbetar seriöst, är välkända och inarbetade på 
den svenska marknaden. Detta borgar för kvalité, leveranssäkerhet, service och trygga 
garantier.

Vi på Rinkaby Rör arbetar med ständigt lågt och konkurrenskraftigt pris, dvs vi har samma 
pris året runt. Exempelvis är våra badrumsmöbler alltid 15-20% lägre än leverantörens 
rekommenderade prislista. Vi tål att jämföras vad det gäller pris, kvalitet och service.  
Det kallar vi prisvärt.

I våra butiker hittar du ännu mer inspiration och möbler. Kom in och prata med våra 
duktiga butikssäljare.

Välkommen till Rinkaby Rör 



Med genomtänkta 

och vackra möbler låter 

vi naturen flytta in och ge 

dig en behaglig stund 

för dig själv.

SolvikAspen grundades 2002. Alla möbler ritas 

och monteras på fabriken i Jönköping,  

där även huvudkontoret är etablerat,  

och varje år lämnar ca 15 000 badrums-

möbler byggnaden. Aspen använder alltid 

riktigt trä till stommar och fronter och 

äkta porslin till tvättställen. 

Alla Aspens badrumsmöbler levereras 

färdigmonterade, vilket gör att även alla 

luckor och lådor är på plats vid leverans. 

Det innebär minimalt med arbete vid 

montering och upphängning. 

www.aspenbad.se

Traditionell
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Det finns flera 

olika modeller, färger 

och träslag att välja på. 

Vår kunniga personal 

visar dig gärna 

alternativen.

Solvik
Inspirerad av svenska kustvillor och av New England-stilen är 

Solvik Aspens, till utseendet, mest traditionella möbelserie. Välj 

mellan vit eller svart ek och de ger på varsitt sätt olika karaktär till 

badrummet. Till underskåp och förvaringsskåp finns valmöjligheten 

rundad eller rak sockel. Handfaten går att få med porslinstvättställ 

eller granitskivor med underlimmat tvättställ. Badkaret kommer från 

Recor, heter Epoque och är tillverkat av emaljerat och rustikt gjutjärn.
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Miller startade 1903 med att gjuta 

möbelbeslag i småländska Prinseryd, några 

kilometer sydväst om Bankeryd. Företaget 

ligger idag i Bankeryd och här finns även 

möbelmonteringen. Handfaten tillverkas av 

äkta italienskt eller engelskt porslin och finns 

i flera olika lösningar till samtliga möbler. Till 

serierna London och New York finns även 

stenbänkskivor i svart Diabas, Bohusgranit 

eller Carraramarmor för montering av 

ovanpåliggande tvättskål.

www.millerbadrum.se

Tvättställ i klassisk engelsk stil för en 

romantisk känsla. Möblerna finns i vitt och 

har vita porslinstvättställ. Tvättställen går 

att få fristående på piedestal av porslin (se 

bild). Kommoder och vitrinskåp finns som 

golvstående alternativt vägghända modeller. 

Välj mellan flera knoppar eller handtag (gäller 

kommoder och vitrin). Möblerna levereras 

monterade.

Miller Traditional 

finns även med kommod. 

Kom in i våra butiker så 

hjälper vår personal att 

hitta fler lösningar!

Traditional

Traditionell
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Tidy har ett 

tidlöst formspråk, 

genomtänkta funktioner 

och generösa 

avställningsytor.

Tidy
Badrumsserien Tidy är designad i 

ett tidlöst formspråk och passar det 

moderna såväl som det traditionella 

badrummet. Namnet betyder 

”snyggt och prydligt” och syftar på 

tvättställets raka linjer och generösa 

avställningsytor. Tidy levereras 

monterat.

Företaget Vedum etablerades 1919 och 

har sedan dess haft sin bas i svenska 

Vedum. Varje år tillverkas ca 20 000 

badrumsmöbler här. Alla inredningar 

levereras monterade (gäller ej Basic), 

vilket gör det enkelt att montera upp 

möblerna på plats. Vedum har alltid 15 

års funktionsgaranti på skåpstommar, 

lådor och gångjärn. 

www.vedum.se

Traditionell
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Aspens serie Viskan 

är en modern och 

stilren serie. För ett mer 

minimalistiskt formspråk 

finns hela lådfronter 

med pushfunktion.

Viskan är en mer modern möbelserie, 

med flera valmöjligheter. Karaktärs dragen 

är skåpens och tvättställens kantiga 

och rektangulära form. Med möbler i 

svartlackad ek eller vit kombinerat med 

exempelvis svart eller vitt kakel går det 

enkelt att skapa spännande kontraster. 

För ett minimalistiskt formspråk är hela 

lådfronter med pushfunktion en smart 

valmöjlighet.

Viskan

Modern
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Det detaljrika 

badkaret kommer från 

Recor och är tillverkat 

i emaljerat och rustikt 

gjutjärn. Finns i flera 

färger och mått.

Duobad badrumsmöbler tillverkas, till största 

delen, av massivt lövträ. Produktionen sker 

i Småland och alla leveranser skickas från 

småländska Alsterbro. Duobad samarbetar 

med flera stora och välrenommerade tillverkare 

inom badrumsbranschen. Exempelvis kommer 

handfaten ifrån tyska Villeroy & Boch och 

badkaren i gjutjärn från Recor. Samtliga möbler 

på ben är justerbara för att kompensera 

eventuella skillnader i golvlutning. Badkaret är 

Recor Slipper och är tillverkat i emaljerat och 

rustikt gjutjärn.

www.duobad.com

Modern
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Vilan är en 

bred serie med en 

mängd mått-och 

kombinations-

möjligheter.

Vägghängda möbler som andas rena 

linjer och rymd. Finns i färgerna högblank 

vit, oljad ek och svart. Som tillval finns 

bl a hjulhurts med klädsel av skinn, 

skåp och kommoder men generösa 

förvaringsutrymmen. Tvättställen 

finns i klassisk utformning eller med en 

stenskiva och tvättskål. 

Vilan

Modern
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Vägghängd 

och inbyggd wc-stol 

från IFÖ skapar möjlighet 

för extra förvaring 

och underlättar 

städning.

Modern
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New York har raka och avskalade linjer med en mängd valmöjlig-

heter. Såsom släta luckor och lådfronter med mjukstängande lådor 

och dörrar. Kommoden finns i flera olika bredder och i tre olika 

kulörer – svart, vit eller naturlig ek. Handtag och knoppar finns i 

flertalet utföranden. Möblerna levereras monterade.

Rena och 

avskalade linjer för 

ett modernare uttryck. 

Många valmöjligheter 

för att kunna passa 

alla typer av 

badrum.

New York

Modern
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Kommoden 

finns med ramspegel 

eller släta fronter/luckor 

och flera möbler i serien 

är Svanenmärkta.

Flera av möblerna i serien Viskan är 

miljömärkta med Svanen. Svanen-

märk ningen står för kvalité och ett 

bra miljöval. Märkningen ställer höga 

krav på tillverkningen vad det gäller 

te x vatten- och energi förbrukning, 

återvinningsbarhet och materialval. 

Svanen märkta möbler är dessutom 

testade för att ha lång hållbarhet. 

Viskan

Klassisk
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En klassisk serie 

med ramspegelluckor 

som finns att få i flertalet 

utföranden.

London är en klassisk möbel med 

ramspegelluckor och lådfronter som 

finns i färgerna naturell ek, svartbetsad 

ek och slät vitmålad. Möblerna finns i 

flera storlekar och passar alltifrån den lilla 

gästtoaletten till det stora badrummet. 

Lådor och dörrar är mjukstängande. Välj 

mellan flertalet handtag för att sätta en 

personlig prägel på möbeln. Möblerna 

levereras monterade.

London

Klassisk
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Vi har alltid 

duschdörrar på lager 

i bredderna 80, 90 

och 100 cm.

Free
Vedum Free har en tidlös design och smarta 

avställningsytor. Serien har ett harmoniskt 

formspråk som präglas av balans, enkelhet och 

omsorg om detaljer. Tvättstället har strama 

linjer som bryter effektfullt mot den mjuka 

försänkningen i hon. Free levereras monterad.

Klassisk
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Vedum Basic 

är vår lagerförda 

badrumsmöbel. Finns 

för direkt leverans i 

våra butiker!BasicVedum Basic är en slitstark basinredning. De 

vita möblerna är Vedums första badrumsserie 

som är Svanenmärkt. Lådorna i Basic-serien har 

dämpade lådor. Basic finns i flera utföranden och 

storlekar för att passa alla badrum och för att 

minimera klimatpåverkan, men ändå få kvalitet 

och design på köpet, levereras Basic-möblerna i 

platta paket.

Basic är en serie av 

slitstarka möbler av 

Vedumkvalitet till 

ett lägre pris.

Klassisk
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Att köpa 
    badrum hos oss

Att inreda sitt badrum är en stor investe-
ring. I våra butiker finns kunnig personal 
på plats som gärna hjälper dig. Alla 
beställningar, förutom vår lagerförda 
Vedum Basic, görs vid besök i någon av 
våra butiker. Ditt badrum tillverkas efter 
din beställning.

Vi arbetar för att ditt badrum ska bli så bra 
som möjligt. Därför lägger vi stor vikt vid 
den personliga rådgivningen som du får av 
våra säljare.

Hos oss kan du välja mellan hemleverans 
av din inredning eller att hämta den i 
butiken.

Hämta själv
Om du hämtar själv betalas en hand pen-
ning vid beställningstillfället. Reste ran de 
summa betalas vid hämttillfället i någon av 
våra butiker.

Hemleverans
Vid hemleverans ska ordern fullbetalas 
vid beställningstillfället (fraktavgift kan 
tillkomma).

Hela familjen 

är välkommen. 

Vi har cafeteria och 

lekhörna i våra 

butiker.
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Badrumstips
Mått
I ett begränsat utrymme som badrum är det extra viktigt att alla 
inred ningsenheter kommer på rätt plats. När allting är färdigbyggt kan 
man inte gärna flytta toalettstolen för att det känns för trångt. Det är 
viktigt att veta att man har tillräcklig plats för att få en bra funktion.

Här följer några användbara mått för badrum och inredningsenheter. 
Samtliga mått i centimeter. 

Samtliga måttskisser i skala 1:50. Gör gärna egna skisser i stor skala så 
att allt kommer med.

Utrymmesbehov vid tvättställ och dusch.

Se även vårt 
separata blad 
med fler 
ovärderliga
badrumstips!

Olika storlekar på badkar.

Utrymmesbehov vid toalettstol.

Skala 1:50

70 160 105

att tänka pÅ när 

DU renoverar baDrUm

Tanka inspiration! Besök din badrumsbutik, samla inrednings-

tidningar, sök information och inspiration online. Tänker ni er 

ett lyxigt hemmaspa eller är det ett enklare badrum i källaren 

som är mest aktuellt? När ni tänkt ut behovet är det dags 

att fundera på vilken stil som passar just er. Är det lantlig och 

genuin eller stilren och modern stil som tilltalar er? Tänk på 

att hålla er till ett designuttryck och inte blanda flera olika 

stilar i badrummet. Det riskerar bara att bli plottrigt och 

osammanhängande. Håll linjen rakt igenom! Viktigt är också 

att tänka på vilken prisnivå på möbler, blandare, kakel och 

klinker som är rimlig för just er budget. Oavsett vilket behov 

ni har, har våra butiker mängder av badrumsinspiration för 

att hjälpa er att planera ert nya badrum.

Vid nybyggnationer eller totalrenovering ta chansen och 

planera så att utrymmet utnyttjas på smartaste sätt.

Utförs renoveringen riktigt kan ett badrum hålla 40-50 år, 

men de flesta renoverar betydligt oftare på grund av mode 

eller att smaken förändras. Tänk dock på att klassiska material 

och diskreta färgval förlänger badrummets livslängd. Piffa is-

tället upp med färg på handdukar, mattor eller andra textilier.

Överväg att byta ut gamla element mot golvvärme. Det 

ger en skönare och behagligare värme åt kalla badrumsgolv.

För att förenkla rengöringen av badrummet, häng upp toa-

letten på en vägg byggd utanpå befintlig vägg. Bakom den 

nya väggen kan rör och cisternen till toaletten gömmas.

För ett perfekt badrum behövs tre typer av ljus: dagsljus, 

en behaglig allmänbelysning och bra punktbelysning/ar-

betsljus vid spegeln. Det optimala är en lampa på var sida 

om spegeln. 

Montera gärna spegeln minst 15 cm ovanför tvättstället 

för att slippa putsa så ofta.

Vid renovering av befintligt badrum är det alltid billigast att 

placera saniteten på existerande platser.

Det måste finnas en golvbrunn om en blandare med 

dusch handtag monteras på ett tvättställ.

Golvet i ett badrum måste förses med tätskikt, även i delar 

som där det inte finns rinnande vatten/blandare exempel-

vis relaxdel.

Fall mot golvavlopp ska finnas i närheten av golvbrunnar.  

Fallet ska vara minst 1:150 och max 1:50.

Alla fogar i ett våtutrymme ska utföras på ett sådant sätt 

att de lätt kan hållas rena och på så sätt inte utgör gro-

grund för mikrobiell tillväxt.

DroppanDe kran?
Har du bara lite tekniska färdigheter kan du lätt fixa droppet 

från kranen själv och du kan garanterat komma undan med en 
tredjedel av kostnaden mot om du låter en VVS-montör göra jobbet. 

Använd våra duktiga rådgivare för att få med dig rätt del hem. Tänk på 
att ta reda på så mycket som möjligt innan du kommer till butiken, mo-
dellbeteckningar osv. Ta gärna en bild, det underlättar ännu mer. Har du 
en tvågreppsblandare är det oftast krankäglan eller packningen som 
behöver bytas. Har du däremot en engreppsblandare är det hela 

den keramiska insatsen som antagligen behöver bytas. Tänk på att välja en keramisk insats som passar fabrikatet på din blandare.Stäng av vatten och töm ut det vatten som är kvar i rören innan du monterar isär 
din blandare.

byta tvättställsblanDare
Att tänka på innan du köper rör och kopplingarFör att kunna välja kopplingar till blandaren måste diametern på anslutningsrören som går upp till  blandaren vara rätt. Vanligtvis är dimensionen på nya rör är 10, 12 eller 15 mm. På gamla installationer som är gjorda innan 1970, kan dimensionen istället vara 11, 13 eller 16 mm. Kontrollmät även dimensionen på röret, eller anslutningsslangen, från blandaren. På svenska tvättställsblandarrör är dimensionen 10 mm eller  slangar med lekande mutter (gäller från 1994). Undantag kan finnas på importerade blandare.

Så här mäter du diametern 
på rörgängor och kopparrör
För att mäta ytterdiametern 
på rör och gängor, använd helst skjutmått.

sÅ Här GÖr DU: Badrumstips

Blandarrör

Anslutningsrör

I denna katalog presenterar vi de leverantörer av badrumsinredning som håller Rinkaby Rör-kvalitet. Vill du veta mer om 
ett varumärke, se ett större urval eller helt enkelt ha mer att välja mellan – besök oss! I våra butiker har vi gett varje 
varumärke en egen plats med flera olika miljöer uppmonterade i en vacker och informativ miljö.

Våra leverantörer

www.vedum.se

www.somatherm.se

www.purmo.com/se

www.moeve.de

www.kaldewei.com

www.ifo.se

www.duobad.com

www.tylo.se

www.smedbo.se

www.pax.se

www.moraarmatur.se

www.jafo.se

www.hansgrohe.se

www.ballingslov.se

www.spirella.se

www.purus.se

www.nordhem.se

www.millergroup.se

www.inr.se

www.fmmattsson.com

www.aspenbad.se
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Kombinationsmått
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Skala 1:50
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Välkommen in till oss 
så hjälper vi dig med 
mer värdefulla tips 
och inspiration!

Om ni ska bygga nytt eller renovera ert badrum, så fundera  
och planera grundligt så att utrymmet utnyttjas på bästa sätt.  
Tänk även på om ni renoverar ett befintligt badrum att det alltid  
är billigast att behålla saniteten på existerande platser, både för  
avlopp och inkommande vatten. 
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Här kan du rita ditt badrum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Mer än bara badrum
Vi har sålt VVS direkt till konsument utan mellanhänder sedan 1970. Vi har ett brett 
sortiment även inom följande områden:

•Värme

•Pumpanläggningar

•Trädgårdsbevattning

•Rör och rördelar

•Tvättstuga

•Avlopp

•Slang och kopplingar

Kvalitet, leveranssäkerhet, service och trygga garantier
Våra leverantörer är noga utvalda, arbetar seriöst och är väl inarbetade på den 
svenska marknaden. Det borgar för kvalitet, leveranssäkerhet, service  och trygga 
garantier. 

Web-butik
Enkelt och bekvämt, dygnet runt
www.rinkabyror.se

Postorderkatalog
Traditionell postorderförsäljning
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Eftertryck eller kopiering av denna katalog i affärssyfte är förbjudet. Beivras enligt lag.

 1/5-14
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Webbutik • Postorder • Butiker med utställningar och hämtlager i Rinkaby och Jönköping 
www.rinkabyror.se

Katalog Nr

 180 dagars returrätt på lagervaror
 Stora egna lager
 Snabba leveranser
 Alltid en prisvärd affär

Rinkaby Rör - för privatperson 
och företag

RINKABY RÖR
GÅR INTE ATT

KÖPA UPP OCH
FÖRSTÖRA.

– Ett kvalitetslexikon för företag, rörmontörer och privatpersoner  –




