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Kvalitet i Rostfritt Stål Alltid 5 års garanti

Rostfritt stål eller förkromad mässing?

Blandare och duschar i helt i rostfritt stål i jämförelse med blandare och duschar 
till verkade av förkromad mässing – skillnaden:

1. Fram till idag har så gott som alla blandare och duschar varit tillverkade av förkromad 
mässing. Nu söker fler och fler tillverkare att utveckla produkter av rostfritt stål. Att tillverka 
blandare och duschar av rostfritt stål är betydligt mera tekniskt avancerat än att tillverka i 
förkromad mässing, stål är mycket hårdare. Antalet tillverkare som behärskar tekniken att 
tillverka blandare i rostfritt stål, kan räknas på ena handens fingrar. Vi har spetskom-
petens på alla de områden som krävs för att kunna gjuta blandare i rostfritt stål till attrak-
tiva priser. Detta är en unik kombination.

2. Fördelarna med blandararmaturer av rostfritt stål: Rostfritt stål besitter en tidlös elegans, 
är hygieniskt, miljövänligt, innehåller inga skadliga ämnen som kan skada varken männi-
skor eller natur. Dessutom har produkter av rostfritt stål en mycket lång nyttjandetid.

 A. Utseende
 Ytan på de rostfria blandararmaturerna poleras till en Satin eller som man
 ofta också kallar det, en borstad yta. Denna yta uppnås utan att behöva
 förnickla ytan. Den silvervita ytan håller ända upp till 30 år med enkel ren-
 görning. Mer och mer detaljer i kök och matlagning är tillverkade i rostfritt 
 stål. Som jämförelse kan nämnas att en förkromad yta bara håller ca 5-10 år.  

 
 B. Hygien och miljö
 Rostfritt stål innehåller inte någon som helst bly, eller ger ifrån sig några
 ämnen som är skadliga för människor och miljö. Mässing avger bly som
 tas upp av människor och natur. Den amerikanska delstaten Kalifornien har
 i praktiken förbjudit blandararmaturer av förkromad mässing redan 2010.

 C. Hållbarhet
 Rostfritt stål är ca 2 gånger hårdare än mässing, rosfritt stål rostar inte.
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Tvät ts tä l l sb landare

NGL-842 / RSK 834 02 62

Tidlös rundad design.
Keramiska tätningar inkl pop-up 
bottenventil i rostfritt stål.

NGL-841 / RSK 834 02 61

Liten nätt design.
Keramiska tätningar inkl pop-up 
bottenventil i rostfritt stål.
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Köksblandare

NGL-830

Keramiska tätningar. Runt mod-
ernt formspråk. Lätt att hantera 
flöde och temperatur. 
Eventuell diskmaskinsavstängning 
monteras separat. 

NGL-831 / RSK 831 02 48

Keramiska tätningar.
Köksblandare i modern form. 
Eventuell diskmaskinsavstängning 
monteras separat. 

NGL-832 / RSK 831 02 49

Keramiska tätningar. Svängbar 
hög pip. 
Eventuell diskmaskinsavstängning 
monteras separat. 



ROSTFRITT STÅL HÅLLER LÄNGRE 6-7

KÖKSBLANDARE

NGL-834  
Svängbar pip 360 grader
Diskmaskinsavstängning 

Material:  Äkta rostfritt stål 304
Anslutningar:  Stålomspunnen Neoflex Softpex
Tätning:  Keramisk long life insats med 3 st eco funktioner  
 för att spara vatten, bra för miljön
Håltagning:  35 mm
RSK-nr: 831 02 51

 

NGL--834
RSK-nr:  831 02 51

NGL-834 / RSK 831 02 51 
Diskmaskinsavstängning 
Keramiska tätningar. Svöngbar 
högpip. 
Håltagning: 35 mm

Kvalitet i Rostfritt Stål Alltid 5 års garanti

Köksblandare
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NGL-851 / RSK 834 00 07 NGL-852 / RSK 834 00 08
Duschtermostat med anslutning nedåt Duschtermostat med anslutning uppåt
Termostatblandare för dusch med anslutning nedåt. 
Spärr vid 38 grader. Diskret design. Metallvred.
150/160 CC 
Glöm ej att komplettera med lämplig väggbricka.

Termostatblandare för dusch med anslutning uppåt. 
Spärr vid 38 grader. Diskret design. Metallvred.
150/160 CC 
Glöm ej att komplettera med lämplig väggbricka.

Badrum - Blandare Dusch och Badkarsblandare

NGL-861

Termostatstyrd badkarsblandare. 
Hög kvalitet med enkel design. 
Handdusch och väggstång finns 
att köpa till. CC 150/160 mm.

Glöm ej att komplettera med 
lämplig väggbricka. 

Ettgrepps badkarsblandare med 
handdusch. Hög kvalitet med 
enkel design.  
CC 150/160 mm. 

Glöm ej att komplettera med 
lämplig väggbricka.
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Duschstång & duschset
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NGL-823 / RSK 818 16 63 NGL-824 / RSK 8181727
Väggstång i satinstål Duschset med stång i satinstål
Kraftig konstruktion med flyttbart 
fäste för handdusch. Övre vägg-
fästet justerbart om ni behöver 
använda gamla hål i vägg eller 
kakel.

Längd: 750 mm

PVC-fri gråsilver slang, NGL-131/UV
750 mm lång väggstång.
Passar både barn och vuxna.

Spardusch NGL-416 (rostfri look)  RSK 818 16 68
RSK 818 16 56

Övre väggfästet är justerbart om gamla
hål ska användas i vägg eller kakel.



NGL-02/9 rf & 05/6 rf
Strålsamlare utan kulled
Kök: 02/9 - inv M22x1.0 
Tvättställ: 05/6 - utv M24x1.0
rsk: 

NGL-00022/9 & 00024/9 rf
Strålsamlare med kulled

rsk: 

ANSLuTNINgAR

ANSLuTNINgSKOPPLINg  
FöR DOLD RöRDRAgNINg
kan användas i stället för 8128955

12 och 15 mm kopparrör, per par  rsk: 818 72 28 
16 mm Pex, per par  rsk: 818 72 29

väggbRICKA FöR DOLD RöRDRAgNINg
väggfäste för blandare där rören dras i väggen. 
frost 150 mm c/c för 12 och 15 mm kopparrör rsk: 812 89 55 
frost 150 mm c/c för 15 mm Pex rsk: 812 89 67 
frost 150 mm c/c för 16 mm Pex rsk: 812 88 95

väggbRICKA FöR DOLD RöRDRAgNINg
väggfäste för blandare där rören dras i väggen. 
obs! till våra blandare ska medföljande excentrar användas.
frost 160 mm c/c för 12 och 15 mm kopparrör rsk: 812 88 99 
frost 160 mm c/c för 15 mm Pex rsk: 812 88 97 
frost 160 mm c/c för 16 mm Pex rsk: 812 89 57

väggbRICKA FöR 150 mm C/C  
SyNLIg RöRDRAgNINg
väggfäste för blandare där rören dras utanpå väggen. 
Frost (Trio) för 12 el. 15 mm Cu-rör         RSK: 812 89 54

ANSLuTNINgSKOPPLINg  
FöR DOLD RöRDRAgNINg
excenter.
väggfäste för blandare där rören dras i väggen. används om du  
dragit rören med 160 mm avstånd. helt anpassad till våra  
blandare med 150 mm c/c enligt nuvarande eU-standard.
blanka för 12 och 15 mm kopparör rsk: 812 89 72 
täckkåpor i rostfritt stål rsk: 812 89 72-k

NGL-850 exCeNTeR FöR  
160 mm  C/C  TILL 150 mm C/C
används när man vill sätta i en blandare 
 i ett väggfäste där det suttit en svensk  
blandare tidigare. säljes parvis. tillverkade  
i rostfritt stål. Medföljer vid köp av  
våra strand blandare.
rsk: 834 00 11

NGL POP-uP 1
bottenventil för tvättställ, med breddavlopp

Material: äkta rostfritt stål  
rsk: 857 35 67

NGL POP-uP 2
bottenventil för tvättställ utan  
breddavlopp

Material: äkta rostfritt stål 304  
rsk: 857 35 68

Kök: inv. M22x1.0 & M24x1.0

Blankpolerat rf (Trio) 12 el. 15 Cu-rör     RSK: 812 89 17

Blankpolerat rf 150 mm c/c 12 el. 15 Cu-rör   RSK 812 89 19



rostfritt stål håller längre

KeRAmISK INSATS 
våra keramiska insatser är av sk longlifetyp  
som öppnar och stänger mjukt och ger en exakt  
dosering. vi inför stegvis eco duo insats  
som har tredubbla ecofunktioner.

1. varmvattenring som kan flyttas i fem steg för att  
minska varmvattenåtgång.

2. flödesskruv där man reglera det totala flödet. 
ange alltid typa av blandare och inköpsdatum.

3. eco bygel: blandaren öppnas i två steg  
och vattenflödet kan lätt regleras för att  
undvika onödig vattenförbrukning.

DIveRSe  

ANSLuTNINgSSLANg
neoflex softpex Dn 6
stålomspunnen slang med M10  
och slät 10 mm ända. 
längd 350 mm

ANSLuTNINgSSLANg 2
neoflex softpex Dn 6
stålomspunnen slang med 1/2” rak  
mutter med fiberpackning. 
10 mm slät ända.
längd 400 mm

Se

SERVICEPACK
komplett sats med packningar, perlator, 
keramisk insats och verktyg för att byta 
denna.
finns för alla våra 
blandare. ange typ 
och inköpsdatum för 
blandaren.

SPARLATORER / SPARSTRÅLSAMLARE

Strålsamlare i rostfritt stål. Sparstrålsamlarna ökar vattenhastig-
heten och blandar in luft redan vid låga flöden. Det innebär 30-35 
procents mindre vattenflöde utan att de sköljande egenskaperna 
försämras. Vid sköljning med en modern köksblandare är ett van-
ligt flöde 6-10 liter per minut och med vår Sparlator 3-5 liter per 
minut. Maxflödet behöver inte begränsas och vattenstrålen känns 
rikligare och ymnigare. Sparlatorernas högklassiga funktion i kom
bination med kulled upplevs direkt som en höjd standard, oavsett 
typ av blandare, ålder och fabrikat.



 
 

NGL Rostfria - våra komponentpartners. 
 
Sento 
Chassit i våra rostfria blandare är från Sento och är tillverkade i äkta rostfritt stål 304. Inte i förnicklad 
mässing eller i s.k. ”rostfri look” där det rostfria utseendet är påmålat över mässingen. Så gott som alla 
andra blandare och duschar på marknaden är ännu tillverkade av förnicklad mässing och plast. D.v.s. 
man har lagt på en blank (förkromad yta) över den gulaktiga mässingsmetallen eller plasten. 
 

 
Tätningar  
Alla blandare till kök och tvättställ har keramiska tätningar av Long Life typ. Keramiska Tridoun 
insatser från det Tyska CeramTectill med dubbel miljö eko funktion. Insatserna är utrustade med 
varmvatten ring med 5 lägen där varmvattenmängden och temperaturen kan regleras genom att ringen 
vrids. Vattenflödet kan även justeras med en justerskruv på insatsen. 
 

 
 
Termostatinsatser 
Våra termostatinsatser kommer från Tyska Fluhs. Heter Thermostar 400 och är patenterade. 
Temperatur spärr vid 38 grader Celsius. Är såväl tryck som temperaturstyrda. Att de reagerar på tryck 
är bra om man skulle råka ut för ett tryckfall av kallvatten på grund av att T.ex. några av dina grannar 
råkar spola samtidigt eller startar upp disk och tvättmaskiner.  
Våra Thermostar 400 termostatelement kalibrerar temperaturen blixtsnabbt. Om kallvattnet helt 
fallerar, stängs termostaten automatiskt av. Allt för din säkerhet och välbefinnande. 
Detta är säkerhetsblandare i ordets rätta bemärkelse 
 

 
 
Sparstrålsamlare  
Våra blandare är de enda på världsmarknaden som redan från fabrik är försedda med vår patenterade 
sparstrålsamlare. Självklart är även hylsan tillverkad i rostfritt stål. Tekniken bygger på att öka 
hastigheten på vattnet vilket medför att det med dessa produkter går att spara upp till 6 liter/min (0,1 
l/s) i köks- och tvättställskranar samt duschar till högre komfort-, tryck-, skölj- och duschkänsla. 
 

 
Anslutningar 
Neoflex Softpex slang med stålspunnet hölje från  Neoperl Danmark. 
 

 
 
Sundahus 
Våra produkter finns upplagda och är granskade i SundaHus miljödatabas. 
Sök på artikelnr: NGL831-849 (glöm ej att markera att du söker på Artikelnr)   
 

       
       Linköping 013-592 54 
       www.nglteknik.se 




