
BLÜCHER® Art Deco
Duschränna



DEN NYA DUSCHRÄNNAN FRÅN BLÜCHER
ÄR EN TRENDSÄTTARE

blucher.se/art-deco

Stål 700 mm
184.070.000.10        
Stål 900 mm
184.090.000.10       

Utloppsdel med vattenlås:
513.000.050 PP      RSK: 711 08 13

Montageplatta för träbjälklag:
620.300.050           RSK: 712 98 70

Svart 700 mm
184.070.000.10 B      
Svart 900 mm
184.090.000.10 B   

Guld 700 mm
184.070.000.10 M       
Guld 900 mm
184.090.000.10 M     

RSK: 712 98 71

RSK: 712 98 73

RSK: 712 98 75

RSK: 712 98 77

RSK: 712 98 79

RSK: 712 98 81

Galler:

Den nya BLÜCHER® Art Deco duschrännan revolutionerar design, formspråk och 
funktionalitet, och inte minst installation.

Duschrännan BLÜCHER® Art Deco är verkligen något nytt. Designen för tankarna tillbaka 
till de genuint pressade tvätthoarna från förr som kännetecknade Art Deco-perioden, men 
omvandlat till en modern duschränna med tidlös utformning. Art Deco-rännan är lika inno-
vativ i sin funktion som den är i sin design. Användarvänligheten är påtaglig, både för den 
som rengör rännan och den som installerar den i badrummet. 

Man skulle kanske inte kunna tro att det var möjligt att göra en så stor skillnad i utvecklin-
gen av en ny duschränna, men så är fallet med Art Deco. Med inspiration från förr i kombi-
nation med utveckling av användningsområde och modern teknik, har BLÜCHER lyckats 
med att komma med något helt nytt. 



Vi utvecklar och förbättrar konstant våra avloppslösningar genom våra 
värdegrunder service, kunskap och sunt förnuft, och vi gör det med våra 
kunder i ständig åtanke - de här hemma i Norden såväl som de i resten av 
världen.

Vi tar den expertis vi uppnått med över 50 år på den globala marknaden 
för avvattningslösningar och omsätter den till praktik. Samtidigt 
håller vi oss i framkant av utvecklingen av nya produkter och modern 
produktionsteknik. 

På BLÜCHER spelar vi en aktiv roll i att sätta nya, globala standarder för 
avvattningsprodukter, och alla våra produkter är testade och godkända i 
förhållande till branschens alla riktlinjer. 

www.blucher.se


