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Optima Bad

- kvalitet i alle ledd

Vi i Optima Bad har
et stort fokus på kvalitet.
Hos oss får du kvalitet i materialer og
utførelse på produktene, men vel så
viktig kvalitet i servicen.
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Våre leverandører er nøye valgt ut både
med hensyn til produktkvalitet, økonomisk soliditet
og leveringsdyktighet. Dette sikrer deg som kunde
produkter av meget høy kvalitet, til en hyggelig pris.
Når vi bygger opp vårt forhandlernettverk legger vi stor
vekt på servicegrad og faglig kvalitet. Derfor kan vi
garantere at forhandleren som har gitt deg denne
brosjyren vil gi deg god service og
gode faglige råd.
Dette kaller vi kvalitet i alle ledd!

Produktfakta
Skrog
Alle våre skrog (både servantskap og høyskap) er produsert
i 18mm melaminbelagt vannfast spon.
Fronter
Lakkerte fronter i 18mm MDF har 5-lag lakk av typen PUR
(polyuretan). PUR-maling er meget motstandsdyktig mot vann
og slitasje. Laminerte fronter er laget i 18mm vannfast spon,
kantet på spesialmaskiner med ABS-bånd i samme dekor.
Tykkelsen på kantbåndet er 1-2mm. Skuffer har skinner i meget
høy kvalitet fra tyske Hettich og skapdørene har kvalitetshengsler fra Blum, begge med demping (soft-close).
Speil
Alle våre lyskilder er IP44-klassifisert og godkjent for våtrom.
Alle våre speilløsninger med lys benytter LED som lyskilde.
Servanter
Våre kunstmarmorservanter er heldekkende uten synlige eller
følbare skjøter mellom servantplate og kulp, der det kan samle
seg smuss og bakterier. Servantene kan ha 0/+3mm variasjon i
lengdemål.
Porselenservantene blir sprayet med 0,5 mikron glasur etter
støping og brennes ved ca. 1200 grader. Dette gir servantene en
meget solid og glatt overflate, som er enkel å rengjøre.
Siden porselen er et ”levende” materiale før det brennes, vil
det være større variasjon i målene på ferdig produkt, sammenliknet med servanter i kunstmarmor. Porselenservantene kan ha
0/+10mm variasjon i lengdemål og +/-5mm i variasjon på overflater og ender
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Skreddersøm

Vi tilbyr skreddersøm der standard mål
ikke passer inn på ditt drømmebad.	SIDE 28 - 31

Produktfakta - Dusjløsninger

Bunnkarene er produsert i 3mm sanitærakryl, forsterket med
5 individuelle lag med glassfiber og rammeverk i rustbehandlet stål. Det unike med våre bunnkar er at de mellom sanitærakrylen og glassfiberen har en 12mm avstivningsplate.
Dette gjør bunnkaret meget solid i forhold til vanlige akrylkar
på markedet. Dører og sidefelt i dusjkabinettene, samt alle våre
dusjdører, er produsert i 6mm herdet glass (sikkerhetsglass).
Bakvegger i dusjkabinettene er produsert i 4mm herdet glass
(sikkerhetsglass)
Rengjøring
Alle våre produkter tåler bruk av milde rengjøringsmidler, som
brukes i sitt tiltenkte bruksområde. Unngå at rengjøringsmidler
bli liggende på produktet over tid. Vi anbefaler ikke bruk av
micofiberkluter eller rengjøringsmidler med slipemidler.
Se våre nettsider www.optima-bad.no for mer
informasjon og dokumentasjon

Farger på fronter kan fremstå ulikt på trykk i forhold til virkelig farge.
Vi anbefaler å oppsøke en forhandler for å se fysisk fargeprøve før
endelig avgjørelse tas.
Vi tar forbehold om trykkfeil på informasjon og priser.

Vi lakkerer i
alle farger!
Ønsker du en helt spesiell farge kan du
hos oss velge mellom flere tusen ulike
farger i både NCS og RAL.
Du kan også velge om du ønsker
høyglans- eller matt-finish
på lakkeringen.
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Milano Hvit høyglans
Milano i 100 cm i Hvit høyglans.
Halvskap med 3 skuffer og topplate i 30 cm bredde. 2 stk. halvskap med
dør og 1 stk. topplate i 30 cm bredde. Speil med sidelys, underbelysning og 2 stk. stikkontakter.

Takk til C.Christoffersen for utlån av tapet

Milano
Vår bestselgende serie, som kommer i en rekke
ulike bredder og med mange variasjonsmuligheter. Med 10 ulike fargevalg (og mer enn
2000 til på bestilling) og mange ulike skap- og
speilløsninger, kan du sette sammen akkurat
det baderomsmøbelet som passer best
inn på ditt bad.
Skuffene er trukket 70mm inn fra bakre del av skroget,
som gjør det enkelt å tilpasse røropplegget ved montering.
Selv om du har rørene inn fra siden eller opp fra gulv,
kan du enkelt montere Milano uten å måtte
gjøre noen tilpasninger.
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Milano

Milano
Eik drivved
6

Milano eik drivved her vist i 120 cm,
med enkel servant. Høyskap med dør og
to skuffer i 40 cm bredde. Speilskap med
doble speildører, 2 stk. stikkontakter og
meget god LED-belysning.

Milano

Skuffeinnlegg gjør det enkelt å holde skuffen
ryddig. Passer alle størrelser i Milano-serien.
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Milano
Høyskap
Vårt nyeste høyskap har hylleinnsats
i døren, som gir deg god utnyttelse
av plassen i skapet.
Høyskapet er 40cm bredt og har en dør
og to skuffer. Både dør og skuffer er
utstyrt med mykdempende hengsler.

Skuffeinnlegg
Veil. pris: 1.495,(Varenr.: MISKI)

Milano
Milano
Hvit høyglans
Milano i 120 cm hvit høyglans,
med dobbel servant. Halvskap
med to dører i 60 cm bredde,
med topplate og
speilskap
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Milano - Sort Alm
Milano i 120 cm i Sort Alm
med porselenservant. Halvskap
med 3 skuffer og halvskap med
dør og topplate i 30 cm bredde.
Speil med sidearmatur
og stikkontakt.

Milano

Milano Hvit matt
- integrert grep
Milano med hvit matt med integrert grep.
Her vist i 150 cm, med dobbel servant.
Høyskap med dør og 2 skuffer
i 40 cm bredde. 2 stk. 75cm
standard speilskap,
totalt 150 cm.
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Milano
Milano
Grå eik
Milano i 100 cm i Grå Eik
med HPL-benkeplate og Modena
servant. Høyskap med dør og
2 skuffer i 40 cm bredde.
Speil med innvendig
lysramme.
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Milano
Lys Lønn
Milano i 120 cm i Lys Lønn med
porselenservant. Halvskap med 3
skuffer og halvskap med
dør og topplate i 30 cm bredde.
Speil med sidearmatur
og stikkontakt.

Milano
XXX XXX XXX
An dum iam deo mus auc tus, quam us
nestala ina, oculiu consus auc tem nonsulica; nimus, turetimis poptiam.

Milano

Milano
Grå Lønn
Milano med Grå Lønn fronter her
vist i 150cm, med dobbel servant.
Høyskap med dør og 2 skuffer i
40 cm breddde. 2 stk. 75 cm
standard speilskap,
totalt 150 cm.
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Milano
Ask drivved
Milano i 80 cm Ask drivved.
Halvskap med 3 skuffer i 30 cm
bredde, med topplate. Speilskap
med doble speildører, 2 stk.
stikkontakter og meget god
LED-belysning.

Milano - servantløsninger
På Milano-serien kan du velge om du ønsker servant i kunstmarmor, porselen eller
benkeplate med bolleservant til samme pris!*
*Porselenservant er ikke tilgjengelig i 120/150 cm med dobbel servant.
*Ved valg av benkeplate med bolleservant på 120/150 cm med dobbel servant er det et tillegg på Kr 1 795,-.

Valgfrihet!

Porselen - tykkelse: 20 mm

Våre kunstmarmorservanter er heldekkende uten synlige
eller følbare skjøter mellom servantplate og kulp, der det kan
samle seg smuss og bakterier.
Servantene har en hard overflate med Durocoat© og med
kun0/+3 mm variasjon i lengdemål egner de seg godt når
høyskapet skal plasseres helt inntil servanten.

Porselenservantene blir sprayet med glasur før de brennes
og får dermed en meget solid og glatt overflate, som er
enkel å rengjøre. Siden porselen er et “levende” materiale
før det brennes, vil det være større variasjon i målene på
ferdig produkt, sammenliknet med servanter i kunstmarmor.
Vi anbefaler derfor ikke valg av porselenservant hvis det skal
monteres høyskap helt inntil servantskapet.

60 cm
80 cm

100 cm
120 cm
150 cm

2 150,2 800,3 400,4 000,5 000,-

Pris på bolleservant uten kjøp av HPL-benkeplate: 1 795,-

Modena

Pris på HPL-benkeplate uten bolleservant:

Verona

Ønsker du å ha frittstående bolleservant kan du velge vår
mørke HPL-benkeplate, som er meget solid og fuktbestandig. Du velger fritt blant våre bolleservanter, til samme pris.

Genova

Benkeplate og bolleservant - tykkelse: 13 mm

Palermo
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Kunstmarmor - tykkelse: 50 mm

Servantskap

Oversikt - Milano

Servantskap 60 cm
med 2 skuffer

Servantskap 80 cm
med 2 skuffer

Servantskap 100 cm
med 2 skuffer

Servantskap 120 cm
med 2 skuffer

Servantskap dobbel 120 cm
med 2 skuffer.

Servantskap dobbel 150 cm
med 4 skuffer.

Høyskap
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Farger fronter

Halvskap 30 cm
med dør

Hvit høyglans

Grå eik

Halvskap 30 cm
med 3 skuffer

Hvit matt

Ask drivved

Høyskap 40 cm
med dør og 2 skuffer

Halvskap 60 cm
med 2 dører

Hvit høyglans integrert grep Hvit matt integrert grep

Lys lønn

Grå lønn

Halvskap 60 cm
med 3 skuffer

Eik drivved

Sort alm

Fakta Milano

Skuffeinnlegg
Veil. pris: 1 495,(Varenr.: MISKI)

Milano servantskap med 2 skuffer – 60 cm
Bredde: 595/600/610 mm, Høyde: 570/620/590 mm, Dybde: 472/480 mm (uten / med kunstmarmor / med porselen)

*

Pris

*

9 995,-*

Inkl. valgfri servantløsning
NA60 - Napoli porselenservant
FI60 - Firenze kunstmarmorservant
HPL - benkeplate med servant
(Se side 14)

14

Hvit høyglans

Hvit matt

MI60H

MI60HM

Hvit høyglans integrert grep Hvit matt integrert grep
MI60HGF

MI60HMGF

Eik drivved

Pris uten servant

6 495,-*

MI60D
* Tillegg fronter:

Integrert grep hvit
høyglans/matt:
350,-

Grå eik

Ask drivved

Lys lønn

Grå lønn

Sort alm

MI60GE

MI60A

MI60LL

MI60GL

MI60SA

Milano servantskap med 2 skuffer – 80 cm
Bredde: 795/800/810 mm, Høyde: 570/620/590 mm, Dybde: 472/480 mm (uten / med kunstmarmor / med porselen)
*

*

Pris

11 895,-*

Inkl. valgfri servantløsning
NA80 - Napoli porselenservant
FI80 - Firenze kunstmarmorservant
HPL - benkeplate med servant
(Se side 14)

Hvit høyglans

Hvit matt

MI80H

MI80HM

Hvit høyglans integrert grep Hvit matt integrert grep
MI80HGF

MI80HMGF

Eik drivved

Pris uten servant

7 895,-*

MI80D
* Tillegg fronter:

Integrert grep hvit
høyglans/matt:
600,-

Grå eik

Ask drivved

Lys lønn

Grå lønn

Sort alm

MI80GE

MI80A

MI80LL

MI80GL

MI80SA

* Se skreddersøm på side 34 for flere valgmuligheter.

Milano servantskap med 2 skuffer – 100 cm
Bredde: 995/1000/1010 mm, Høyde: 570/620/590 mm, Dybde: 472/480 mm (uten / med kunstmarmor / med porselen)
*

*

Pris

13 595,-*

Inkl. valgfri servantløsning

NA100 - Napoli porselenservant
FI100 - Firenze kunstmarmorservant
HPL - benkeplate med servant
(Se side 14)

Hvit høyglans

Hvit matt

MI100H

MI100HM

Hvit høyglans integrert grep Hvit matt integrert grep
MI100HGF

Pris uten servant

Eik drivved

MI100HMGF

8 995,-*

MI100D
* Tillegg fronter:

Integrert grep hvit
høyglans/matt:
700,-

Grå eik

Ask drivved

Lys lønn

Grå lønn

Sort alm

MI100GE

MI100A

MI100LL

MI100GL

MI100SA

Milano servantskap med 2 skuffer – 120 cm
Bredde: 1195/1200/12010 mm, Høyde: 570/620/590 mm, Dybde: 472/480 mm (uten / med kunstmarmor / med porselen)
*

*

Hvit matt

Hvit matt

Hvit høyglans integrert grep

Hvit matt integrert grep

MI120H

MI120HM

MI120HGF

MI120HMGF

Pris

14 595,-*

Inkl. valgfri servantløsning

NA120 - Napoli porselenservant
FI120 - Firenze kunstmarmorservant
HPL - benkeplate med servant
(Se side 14)

Eik drivved
MI120D

Grå eik

Ask drivved

MI120GE

MI120A

Pris uten servant

9 795,-*

* Tillegg fronter:

Integrert grep hvit
høyglans/matt:
850,-

Lys lønn

Grå lønn

Sort alm

MI120LL

MI120GL

MI120SA

Milano dobbelt servantskap med 2 skuffer – 120 cm
Bredde: 1195/1200 mm, Høyde: 570/620 mm, Dybde: 472/480 mm (uten/med servant)
*

*

Hvit høyglans

Hvit matt

Hvit høyglans integrert grep

Hvit matt integrert grep

MI120DH

MI120DHM

MI120DHGF

MI120DHMGF

Pris

15 795,-*

Inkl. kunstmarmorservant

Eik drivved
MI120DD

Grå eik

Ask drivved

MI120DGE

MI120DA

Pris uten servant

10 295,-*

*Tillegg HPL-benkeplate
med 2 stk. valgfrie
bolleservanter
1 795,* Tillegg fronter:

Lys lønn

Grå lønn

Sort alm

MI120LL

MI120DGL

MI120SA

Integrert grep hvit
høyglans/matt:

850,-
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Milano dobbelt servantskap med 4 skuffer – 150 cm
Bredde: 1495/1500 mm, Høyde: 570/620 mm, Dybde: 472/480 mm (uten/med servant)
*

Hvit høyglans
MI150DH

*

Hvit matt

Hvit høyglans integrert grep

Hvit matt integrert grep

MI150DHM

MI150DHGF

MI150DHMGF

Pris

21 495,-*

Inkl. kunstmarmorservant

Eik drivved
MI150DD

Grå eik

Ask drivved

MI150DGE

MI150DA

Pris uten servant

15 295,-*

*Tillegg HPL-benkeplate
med 2 stk. valgfrie
bolleservanter
1 795,* Tillegg fronter:

Lys lønn

Grå lønn

Sort alm

MI150DLL

MI150DGL

MI150SA

Integrert grep hvit
høyglans/matt:
1 400,-

Milano halvskap med dør – 30 cm
Halvskap med dør og hyller. Bredde: 300 mm, Høyde: 855/875 mm, Dybde: 472/480 mm (uten/med topplate)
*

*

Pris

3 650,-*

Uten topplate

16

Hvit høyglans
MISD30H

Hvit matt
MISD30M

Hvit høyglans integrert grep Hvit matt integrert grep
MISD30HGF

MISD30HMGF

Eik drivved

Pris topplate

650,-*

MISD30D

På grepsfri dør må det oppgis På grepsfri dør må det oppgis
venstre/høyre ved bestilling
venstre/høyre ved bestilling

Tillegg fronter:
Integrert grep hvit
høyglans/matt:
250,-

Grå eik
MISD30GE

Ask drivved

Lys lønn

MISD30A

MISD30LL

Grå lønn

Sort alm

MISD30GL

MISD30SA

Milano halvskap med 3 skuffer – 30 cm
Halvskap med 3 skuffer. Bredde: 300 mm, Høyde: 855/875 mm, Dybde: 472/480 mm (uten/med topplate)
*

*

Pris

6 895,-*

Uten topplate

Hvit høyglans

Hvit matt

MISS30HGF

MISS30HMGF

Hvit høyglans integrert grep Hvit matt integrert grep
MISS30HGF

MISS30HMGF

Eik drivved

Pris topplate

650,-*

MISS30D
* Tillegg fronter:

Integrert grep hvit
høyglans/matt:
350,-

Grå eik
MISS30GE

Ask drivved

Lys lønn

Grå lønn

Sort alm

MISS30A

MISS30LL

MISS30GL

MISS30SA

* Grepsfri front kan ikke leveres med laminat..** Velg fritt mellom alle RAL- og NCS-farger (høyglans og matt)

PS! Hvis du skal ha to skap over hverandre, f. eks. skuff + dørskap, behøver du kun en stk. topplate.

Milano halvskap med 2 dører – 60 cm
Halvskap med 2 dører. Bredde: 600 mm, Høyde: 855/875 mm, Dybde: 472/480 mm (uten/med topplate)
*

*

Pris

5 895,-*

Uten topplate

Hvit høyglans

Hvit matt

MISD60H

MISD60M

Hvit høyglans integrert grep Hvit matt integrert grep
MISD60HGF

MISD60HMGF

Eik drivved

Pris topplate

1 300,-*

MISD60D
* Tillegg fronter:

Integrert grep hvit
høyglans/matt:
500,-

Grå eik

Ask drivved

Lys lønn

Grå lønn

Sort alm

MISD60GE

MISD60A

MISD60LL

MISD60GL

MISD60SA

Milano halvskap med 3 skuffer – 60 cm
Halvskap med 3 skuffer. Bredde: 600 mm, Høyde: 855/875 mm, Dybde: 472/480 mm (uten/med topplate)
*

*

Pris

9 095,-*

Uten topplate

Hvit høyglans

Hvit matt

MISS60H

MISS60M

Hvit høyglans integrert grep Hvit matt integrert grep
MISS60HGF

MISS60HMGF

Eik drivved

Pris topplate

1 300,-*

MISS60D
* Tillegg fronter

Integrert grep hvit
høyglans/matt:
600,-

Grå eik

Ask drivved

Lys lønn

Grå lønn

Sort alm

MISD60GE

MISS60A

MISS60LL

MISD60GL

MISS60SA

Milano høyskap med dør og 2 skuffer – 40 cm
Høyskap med dør og 2 skuffer. Bredde: 400 mm, Høyde: 1730 mm, Dybde: 472 mm.
*

*

Pris

10 195,-*

Tett skrog på toppen.
(behøver ikke topplate)

Hvit høyglans

Hvit matt

MIHS40H

MIHS40M

Hvit høyglans integrert grep Hvit matt integrert grep
MIHS40HGF

MIHS40HMGF

Eik drivved
MIHS40D

På grepsfri dør må det oppgis På grepsfri dør må det oppgis
venstre/høyre ved bestilling venstre/høyre ved bestilling

* Tillegg fronter:

Integrert grep hvit
høyglans/matt:
1 200,-

Grå eik
MIHS40GE

Ask drivved

Lys lønn

Grå lønn

Sort alm

MIHS40A

MIHS40LL

MIHS40GL

MIHS40SA

* Grepsfri front kan ikke leveres med laminat..** Velg fritt mellom alle RAL- og NCS-farger (høyglans og matt). Valgfri front er ikke inkludert topplate på høyskap.
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Roma - Ask drivved
Roma ask drivved er her vist i 120 cm bredde. Halvskap med dør i 35 cm bredde,
med topplate. Speil med sidelys, underbelysning, 2 stk. stikkontakter.

Vår nyeste serie, som har en elegant buet
design. Dette skaper myke linjer på baderommet
og kombineres perfekt med et buet
badekar eller dusjkabinett.

Takk til C.Christoffersen for utlån av tapet

Roma
Med 2 lagerførte fargevalg (alle andre farger kan
spesialbestilles) og flere ulike skap- og speilløsninger, kan du få et oppsett perfekt tilpasset ditt
baderom.
Skuffene er trukket 60mm inn fra bakre del av skroget,
som gjør det enkelt å tilpasse røropplegget ved montering.
Selv om du har rørene inn fra siden eller opp fra gulv,
kan du enkelt montere Roma uten å måtte
gjøre noen tilpasninger.
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Roma

20

Roma
Hvit høyglans
Roma hvit høyglans vist i
90 cm bredde med speilskap.

PS! Hvis du skal ha to skap over hverandre, f. eks. skuff + dørskap, behøver du kun en stk. topplate.

Roma servantskap med 2 skuffer – 90 cm
Bredde: 895/900 mm, Høyde: 570/605 mm (uten/med servant). Dybde: 510/360
mm (senter/hjørne av servant).

Pris

Fakta Roma

Oversikt - Roma

17 495,-*

Inkl. kunstmarmorservant

*Tillegg fronter:
Valgfri laminat:
1 200,Valgfri lakkfarge: 2 400,-

Hvit høyglans

Ask drivved

RO90H + BA90

RO90A + BA90

Roma servantskap med 2 skuffer – 120 cm
Bredde: 1195/1200 mm, Høyde: 570/605 mm (uten/med servant). Dybde: 510/360
mm (senter/hjørne av servant).

Pris

19 195,-*

Inkl. kunstmarmorservant

*Tillegg fronter:
Valgfri laminat:
1 500,Valgfri lakkfarge: 3 000,-

Hvit høyglans

Ask drivved

RO120H + BA120

RO120A + BA120

Roma halvskap med dør – 35 cm
Bredde: 350 mm, Høyde: 855/875 mm, Dybde: 345/353 mm (uten/med topplate).

Pris

3 650,-*

Uten topplate
Pris topplate

650,-*

*Tillegg fronter:
Valgfri laminat:
350,Valgfri lakkfarge: 800,-

Hvit høyglans

Ask drivved

ROSD35H

ROSD35A

Roma halvskap med 3 skuffer – 35 cm
Bredde: 350 mm, Høyde: 855/875 mm, Dybde: 345/353 mm (uten/med topplate).

Pris

6 895,-*

Uten topplate
Pris topplate

650,-*

*Tillegg fronter:
Valgfri laminat:
600,Valgfri lakkfarge: 1 200,-

Hvit høyglans

Ask drivved

ROSS35H

ROSS35A
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Venezia
Med serien Venezia tilbyr vi et stilrent og
moderne skuffemøbel, til en meget hyggelig pris.
Du kan kombinere med ulike skap- og
speilløsninger, etter dine ønsker.
Romslig utsparring i øvre skuff til vannlås og vanntilkobling
kombinert med 90 mm avstand fra skuff og inn til bakre del
av skroget, gjør at denne møbelserien er enkel å montere
enten du har rør og vannkoblinger ut fra vegg,
opp fra gulv eller inn fra siden.

Venezia - Hvit
Venezia i 120 cm hvit, med Halvskap med 3 skuffer og
halvskap med dør og topplate i 30 cm bredde. Speil med integrert lys.

Servantskap

Oversikt - Venezia
Servantskap med 2 skuffer – 60 cm

Servantskap med 2 skuffer – 80 cm

Servantskap 60 cm inkludert porselenservant, med 2 skuffer.
Bredde: 595/610 mm
Høyde: 570/590 mm
Dybde: 472/480 mm
(uten/med servant)

Servantskap 80 cm inkludert porselenservant, med 2 skuffer.
Bredde: 795/810 mm
Høyde: 570/590 mm
Dybde: 472/480 mm
(uten/med servant)

Hvit 			FAST LAVPRIS	
		
VE60H	Servantskap inkl. servant
4 695,-

Servantskap
med 2 skuffer – 100 cm
Servantskap 100 cm inkludert porselenservant,
med 2 skuffer. Bredde: 995/1010 mm, Høyde:
570/590 mm, Dybde: 472/480 mm.(uten/med servant)

FAST
LAVPRIS

Hvit			FAST LAVPRIS	
VE100H	Servantskap inkl. servant

Hvit			FAST LAVPRIS	
		
VE80H	Servantskap inkl. servant
5 295,-

5 995,-

Servantskap
med 2 skuffer – 120 cm
Servantskap 120 cm inkludert porselenservant,
med 2 skuffer. Bredde: 1195/1210 mm, Høyde:
570/590 mm, Dybde: 472/480 mm.(uten/med servant)

Hvit			FAST LAVPRIS	
6 495,-

VE120H	Servantskap inkl. servant

Venezia halvskap med 3 skuffer – 30 cm

Halvskap 30 cm med dør, uten topplate.
Bredde: 300 mm, Høyde: 855/875 mm, Dybde: 472/480 mm
(uten/med topplate)

Halvskap 30 cm med 3 skuffer, uten topplate.
Bredde: 300 mm, Høyde: 855/875 mm, Dybde: 472/480 mm
(uten/med topplate)

Høyskap

Venezia halvskap med 1 dør – 30 cm

Hvit			FAST LAVPRIS	

Speil

VESD30H
VET30H

Halvskap med dør
Topplate pr. stk.

1 495,400,-

Hvit				FAST LAVPRIS	
VESS30H		
VET30H 		

Halvskap med 3 skuffer		
Topplate pr. stk.

Speil m/integrert lys 60

Speil m/integrert lys 80

Speil m/integrert lys 100

Speil m/integrert lys 120

B: 60 cm, H: 70 cm, D: 4 cm

B: 80 cm, H: 70 cm, D: 4 cm

B: 100 cm, H: 70 cm, D: 4 cm

B: 120 cm, H: 70 cm, D: 4 cm

Veil.pris:
SL60 -

Veil.pris:
SL80 -

Veil.pris:
SL100 -

Veil.pris:
SL120 -

1 895,-

1 995,-

2 095,-

Servanten vist på små bildene avviker noe i kulpen fra tilhørende servant
PS! Hvis du skal ha to skap over hverandre, f. eks. skuff + dørskap, behøver du kun en stk. topplate.

2 195,-

2 795,400,-
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Speilløsninger
God belysning er viktig for å skape den riktige
stemningen på ditt bad. Men det er like
viktig å se hva en gjør på badet.
Derfor har vi skapt ulike type speil og
belysninger som tar høyde for
nettopp dette.

Vi kaller det god stemning!
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Speil m/inv. lysramme 60

Speil m/inv. lysramme 80

Speil m/inv. lysramme 90

B: 60 cm, H: 75 cm, D: 4 cm

B: 80 cm, H: 75 cm, D: 4 cm

B: 90 cm, H: 75 cm, D: 4 cm

Veil.pris:
SIRL60 -

Veil.pris:
SIRL80 -

Veil.pris:
SIRL90 -

3 895,-

4 195,-

4 295,-

Speil m/inv. lysramme 100

Speil m/inv. lysramme 120

Speil m/inv. lysramme 150

B: 100 cm, H: 75 cm, D: 4 cm

B: 120 cm, H: 75 cm, D: 4 cm

B: 150 cm, H: 75 cm, D: 4 cm

Veil.pris:
SIRL100 -

Veil.pris:
SIRL120 -

Veil.pris:
SIRL150 -

4 395,-

4 895,-

5 995,-

Fakta speil/speilskap

Speil m/utv. lysramme 60

Speil m/utv. lysramme 80

Speil m/utv. lysramme 90

B: 60 cm, H: 75 cm, D: 4 cm

B: 80 cm, H: 75 cm, D: 4 cm

B: 90 cm, H: 75 cm, D: 4 cm

Veil.pris:
SLR60 -

Veil.pris:
SLR80 -

Veil.pris:
SLR90 -

4 095,-

4 395,-

4 595,-

Speil m/utv. lysramme 100

Speil m/utv. lysramme 120

Speil m/utv. lysramme 150

B: 100 cm, H: 75 cm, D: 4 cm

B: 120 cm, H: 75 cm, D: 4 cm

B: 150 cm, H: 75 cm, D: 4 cm

Veil.pris:
SLR100 -

Veil.pris:
SLR120 -

Veil.pris:
SLR150 -

4 895,-

5 295,-

6 395,-
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Speil m/sidelys 60

Speil m/sidelys 80

Speil m/sidelys 90

Med 1 stikkontakt, bryter, underbelysning og LED belysning i speilet.
B: 60 cm, H: 75 cm, D: 6 cm

Med 2 stikkontakter, bryter, underbelysning og LED belysning i speilet.
B: 80 cm, H: 75 cm, D: 6 cm

Med 2 stikkontakter, bryter, underbelysning og LED belysning i speilet.
B: 90 cm, H: 75 cm, D: 6 cm

Veil.pris:
SSL60	Speil

Veil.pris:
SSL80	Speil

Veil.pris:
SSL90	Speil

4 295,-

4 995,-

5 195,-

Speil m/sidelys 100

Speil m/sidelys 120

Speil m/sidelys 150

Med 2 stikkontakter, bryter, underbelysning og LED belysning i speilet.
B: 100 cm, H: 75 cm, D: 6 cm

Med 2 stikkontakter, bryter, underbelysning og LED belysning i speilet.
B: 120 cm, H: 75 cm, D: 6 cm

Med 2 stikkontakter, bryter, underbelysning og LED belysning i speilet.
B: 150 cm, H: 75 cm, D: 6 cm

Veil.pris:
SSL100	Speil

Veil.pris:
SSL120	Speil

Veil.pris:
SSL150	Speil

5 295,-

5 595,-

6 595,-

Fakta speil/speilskap

Speil m/sidearmatur 60

Speil m/sidearmatur 80

Speil m/sidearmatur 90

Med LED-armatur på hver side og
stikkontakt.
B: 60 cm, H: 75 cm, D: 6 cm

Med LED-armatur på hver side og
stikkontakt.
B: 80 cm, H: 75 cm, D: 6 cm

Med LED-armatur på hver side og
stikkontakt.
B: 90 cm, H: 75 cm, D: 6 cm

Veil.pris:
SSA60 -

Veil.pris:
SSA80 -

Veil.pris:
SSA90 -

4 695,-

5 295,-

5 495,-

Speil m/sidearmatur 100

Speil m/sidearmatur 120

Speil m/sidearmatur 150

Med LED-armatur på hver side og
stikkontakt.
B: 100 cm, H: 75 cm, D: 6 cm

Med LED-armatur på hver side og
stikkontakt.
B: 120 cm, H: 75 cm, D: 6 cm

Med LED-armatur på hver side og
stikkontakt.
B: 150 cm, H: 75 cm, D: 6 cm

Veil.pris:
SSA100 -

Veil.pris:
SSA120 -

Veil.pris:
SSA150 -

5 595,-

5 795,-

6 995,-
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Speilskap 60

Speilskap 75

Speilskap 80

Uten stikkontakt og belysning.
B: 60 cm, H: 75 cm, D: 14 cm

Uten stikkontakt og belysning.
B: 75 cm, H: 75 cm, D: 14 cm

Uten stikkontakt og belysning.
B: 80 cm, H: 75 cm, D: 14 cm

Veil.pris:
SK60	Speilskap

Veil.pris:
SK75	Speilskap 3 495,-

Veil.pris:
SK80	Speilskap 3 595,-

3 195,-

Speilskap 90

Speilskap 100

Speilskap 120

Uten stikkontakt og belysning.
B: 90 cm, H: 75 cm, D: 14 cm

Uten stikkontakt og belysning.
B: 100 cm, H: 75 cm, D: 14 cm

Uten stikkontakt og belysning.
B: 120 cm, H: 75 cm, D: 14 cm

Veil.pris:
SK90	Speilskap 3 995,-

Veil.pris:
SK100	Speilskap 4 495,-

Veil.pris:
SK120	Speilskap 5 495,-

Fakta speil/speilskap

Speilskap m/LED-lystopp 60

Speilskap m/LED-lystopp 80

Speilskap m/LED-lystopp 90

Med stikkontakt og LED-lystopp.
B: 60 cm, H: 75 cm, D: 13,5/21 cm.

Med stikkontakt og LED-lystopp.
B: 80 cm, H: 75 cm, D: 13,5/21 cm.

Med stikkontakt og LED-lystopp.
B: 90 cm, H: 75 cm, D: 13,5/21 cm.

Veil.pris:
SKT60	Speil

Veil.pris:
SKT80	Speil

Veil.pris:
SKT90	Speil

6 995,-

7 795,-

8 195,-

Speilskap m/LED-lystopp 100

Speilskap m/LED-lystopp 120

Speilskap m/LED-lystopp 150

Med stikkontakt og LED-lystopp.
B: 100 cm, H: 75 cm, D: 13,5/21 cm.

Med stikkontakt og LED-lystopp.
B: 120 cm, H: 75 cm, D: 13,5/21 cm.

Med stikkontakt og LED-lystopp.
B: 150 cm, H: 75 cm, D: 13,5/21 cm.

Veil.pris:
SKT100	Speil

Veil.pris:
SKT120	Speil

Veil.pris:
SKT150	Speil

8 695,-

9 395,-

10 495,-
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Speilskap Lux 60

Speilskap Lux 80

Speilskap Lux 90

Med 2 stikkontakter, bryter og
LED-belysning som både over- og
underlys
B: 60 cm, H: 75 cm, D: 12 cm

Med 2 stikkontakter, bryter og
LED-belysning som både over- og
underlys
B: 80 cm, H: 75 cm, D: 12 cm

Med 2 stikkontakter, bryter og
LED-belysning som både over- og
underlys
B: 90 cm, H: 75 cm, D: 12 cm

Veil.pris:
SKL60	Speilskap 8 695,-

Veil.pris:
SKL80	Speilskap 9 995,-

Veil.pris:
SKL90	Speilskap 10 995,-

Speilskap Lux 100

Speilskap Lux 120

Speilskap Lux 150

Med 2 stikkontakter, bryter og
LED-belysning som både over- og
underlys
B: 100 cm, H: 75 cm, D: 12 cm

Med 2 stikkontakter, bryter og
LED-belysning som både over- og
underlys
B: 120 cm, H: 75 cm, D: 12 cm

Med 2 stikkontakter, bryter og
LED-belysning som både over- og
underlys
B: 150 cm, H: 75 cm, D: 12 cm

Veil.pris:
SKL100	Speilskap 11 595,-

Veil.pris:
SKL120	Speilskap 12 995,-

Veil.pris:
SKL150	Speilskap 17 195,-
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Skreddersøm
Noen ganger når drømmebadet skal bygges
eller rehabiliteres hender det at standard mål
ikke passer helt optimalt, for å få det
akkurat slik du ønsker.
Dette har vi i Optima Bad tenkt på, og tilbyr
deg “skreddersøm” på Milano-serien.
Ønsker du enda høyere grad av valgfrihet og
individualisering, kan du med vårt tegneprogram
skape helt unike baderomsløsninger

Vi kaller det ekstra god service!

Skreddersøm
Hos oss kan du få laget ditt baderomsmøbel akkurat
slik du vil ha det, for å skape ditt drømmebad.
I vårt standardsortiment kan du endre på bredde, dybde,
høyde og farger. Trenger du enda mer valgfrihet, kan
du bruke vårt tegneprogram og selv designe ditt nye
baderomsmøbel.
Velger du oss, er det kun fantasien
som setter grenser for hvordan
du skal sette ditt eget preg
på baderommet og skape
unike løsninger.

Vi lakkerer i
alle farger!
Ønsker du en helt spesiell farge kan du
hos oss velge mellom flere tusen ulike
farger i både NCS og RAL.
Du kan også velge om du ønsker
høyglans- eller matt-finish
på lakkeringen.
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Fronter markert
marker med
med
Fronter
rødt er
er lagervare.
lagervare.
rødt
Leveringstid på andre
Leveringstid på andre
fronter er 3-5 uker.
fronter er 2-4 uker.

Grå Eik

Lys Lønn

Grå Lønn

Ask Drivved

Sort Alm

Eik Drivved

Priseksempel
- skreddersøm

Servantskap
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Helfarget skrog - Laminat
Helfarget skrog - Lakkert

Helfarget skrog - Laminat
Helfarget skrog - Lakkert
Økning i bredde opptil 10cm
Redusering av dybde eller bredde

Høyskap med 1 dør og 2 skuffer

1 195,1 395,-

Benkeplate til servantskap/kommode
Lages på mål - Pris per meter
Laminat - 18mm
Laminat - 36mm
Lakkert - 18mm
Lakkert - 36mm

Høyskap med 1 dør

1 995,2 895,2 495,3 795,-

Helfarget skrog - Laminat
Helfarget skrog - Lakkert
Økning i bredde opptil 10cm
Redusering av dybde eller bredde

Halvskap med 3 skuffer

Helfarget skrog - Laminat
Helfarget skrog - Lakkert
Økning i bredde opptil 10cm
Redusering av dybde eller bredde

750,950,750,550,-

1 395,1 650,1 295,750,-

750,950,1 095,650,-

Pristillegg for spesialfronter
Modul
Valgfri laminat (ikke lagerført)
Valgfri lakkering
60cm servantskap		 500,-		 950,80cm servantskap		 600,-		 1 050,100cm servantskap		 700,-		 1 200,120cm servantskap		 850,-		1 400,150cm servantskap		1 200,-		 1 650,30cm halvskap m/dør		 300,-		 600,30cm halvskap m/skuffer		 350,-		 950,60cm høyskap m/dører		 600,-		 950,60cm høyskap m/skuffer		 700,-		1 400,40cm høyskap m/dør og skuffer		 900,-		1 600,-

Valgfri lakkering integrert grep
1 300,1 400,1 650,2 200,2 700,950,1 400,1 650,2 100,2 500,-

Pris på andre spesialmål og -løsninger gis på forespørsel. 3-5 ukers leveringstid må påregnes på “skreddersøm”.

Design ditt
drømmebad!

Drømmebadet starter her!
Optima Bad er den eneste leverandøren i Norge,
som lar DEG designe ditt nye baderomsmøbel!
Egendesignede møbler fra Optima
Bad skiller seg ut blant alle standardløsningene som finnes på markedet. Vårt
tegneprogram lar seg velge i utallige
kombinasjoner av farger, materialer og former. Du vet selv best hva du liker og hva
du har plass til. Derfor lar vi deg ta styringen i ditt baderom!

3D-design gjort enkelt

I vårt tegneprogram har vi klart å kombinere komplekse produkter, med det vi
tillater oss å kalle ekstremt god brukervennlighet. Du trenger ingen erfaring med
tegning eller 3D-program, for å bruke vårt
program.
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Prøv vårt
tegneprogram på:

optima-bad.no

Her kan du la fantasien slippe løs med matching av farger (vi har flere enn 2.000) kombinert med moderne eller retro
design. Du kan velge mellom farger i høyglans eller matt (alle RAL og NCS-farger er tilgjengelig) eller mange ulike trelaminat. Håndtak finnes i en rekke varianter (du kan også velge å kjøpe uten, hvis du har funnet det du ønsker i en annen
butikk). Servantskapne kan designes til å passe de aller fleste servanter på markedet og speilene designer du selv fra A til Å.

Veien til ditt nye møbel

Ved å registrere deg i vårt tegneprogram (helt gratis, uten forpliktelser) får du full tilgang og mulighet til å lagre et ubegrenset antall design. Når du har designet ditt drømmebad, lagrer du dette og tar kontakt med en av våre forhandlere. De
vil da gå igjennom din tegning sammen med deg, for å forsikre deg om at ingenting mangler, og du kan legge inn din ordre
hos dem. Leveringstid på egendesignet baderomsmøbel er ca. 4-8 uker (avhengig av farge- og materialvalg).

Optima Bad - optimal løsning og kvalitet i alle ledd!
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Forhandler:

Optima Bad AS • Europaveien 227, 3962 Stathelle • Tlf 48 41 41 48 • www.optima-bad.no

