MATERIALGUIDE
Alla Nordhems badkar har det gemensamt att ytan är gjord av akryl. Akryl är ett badkarsmaterial med
många fördelar. Beroende på modell så är det sanitetsakryl eller Lucite ® gjut-akryl.

SANITETSAKRYL
• Ger en varm, mjuk och slät yta. Den porfria ytan underlättar även vid rengöring.
• Vattentemperaturen bibehålls länge tack vare värmen i materialet.
• Den något sträva ytan minskar risken för att halka.
• Badkaren är färgbeständiga och UV-motståndiga, det ger en vacker yta under hela livslängden.
• Ett badkar i akryl väger förhållandevis lite och är därmed lätt att hantera.
• Akrylen är förstärkt med glasfiber vilket ger ett stabilt och hållbart badkar.
• Akrylen kan repareras och poleras upp om en olycka skulle vara framme.
• 10 års garanti.

LUCITE ® - BRANSCHENS BÄSTA AKRYL
Lucite ® har alla fördelar som sanitetsakryl, men egenskaperna är förstärkta. Den tvärbundna dubbel-mantlade gjutakrylen ger en utomordentlig hållbarhet och en exceptionell
styrka. Materialet utmärker sig även med en fantastisk, färgbeständig ytfinish och en varm,
mjuk känsla mot huden. Badkar tillverkade i Lucite ® lämnar vi 10 års garanti på.

NORDURIT® - BADKAR MED 30 ÅRS GARANTI
Nordurit ® är ett revolutionerande material i badkarsvärlden. Det förstärker badkarets ramverk och gör det
mycket mer hållfast jämfört med ett vanligt akrylbadkar. Förutom att Nordurit ® gör badkaret mer slitstarkt
så bibehålls vattentemperaturen betydligt längre då det fungerar som en isolering. Nordurit ® är idealiskt
för inbyggnad då badkaret flexar minimalt när det fylls med vatten, något som vanliga akrylbadkar gör.
Badkaren tillverkade i Nordurit ® kommer med en konstruktionsgaranti på hela 30 år.

Skikt 2
Ytskikt

Ett lager av glasfiber

Akryl 5 mm, ger en

förstärker ytskiktet.

snygg och blank finish.
Är lätt att rengöra och
missfärgas inte.

Skikt 3
Norduritmaterialet
gör konstruktionen ännu
starkare och håller
värmen längre.

Skikt 4
Inkapslad 18 mm
baseboard, för
suverän styrka
och stabilitet.

