
 

 

                           Januar 2021 

       

     NYHED! 

          

 

 

 

 

 

                               

Mangler du 

plads til 

vaskemaskinen? 

 
Slip for turen til fællesvaskeriet, 

og klar vasketøjet derhjemme 
- når det passer dig! 

 
BAHEKO A/S   43 99 16 11 

 
Leveres i samarbejde med 

 

 
 

 
 

BAHEKO A/S – Januar 2021 Produktansv. H.K. Nielsen Mobil: 22265503 

 

 

 

 

 

 

CLARO ”MINI” PAKKEN 
CLARO ”MINI” Håndvask B60 X D50 cm. 

Hvid m. bæringer & standard afløbsdele 

GROHE Eurosmart Cosmopolitan  

håndvask armatur krom 

ELECTROLUX vaskemaskine 37 cm. dyb 

5 Kg. Model EW6S4225C4 

(Model ændringer kan forekomme)   VVS nr. 802101.500 
 

************************************************* 

CLARO PAKKEN 
CLARO Håndvask B60 X D60 cm. 

Hvid m. bæringer & standard afløbsdele 

GROHE Eurodisc Cosmopolitan  

håndvask armatur krom 

LG vaskemaskine 45 cm. dyb 

7 Kg. Model F2WP207N0WS 

(Model ændringer kan forekomme)     VVS nr. 802100.500 
 

************************************************* 

CLARO ”PLUS” PAKKEN 
CLARO Håndvask B60 X D60 cm. 

Hvid m. bæringer & standard afløbsdele 

GROHE Eurodisc Cosmopolitan  

håndvask armatur krom 

LG KOMBI vaskemaskine 45 cm. dyb 

m. integreret kondens tørretumbler 

7/5 Kg. Model F2DV707S2WS 

(Model ændringer kan forekomme)     VVS nr. 802100.600 
 

************************************************* 

OBS! Vaskemaskine model ændringer fra Electrolux/LG kan 

forekomme uden varsel – BAHEKO er uden ansvar for dette. 

Alle priser er vejl. udsalgspriser inkl. moms  

ekskl. fragt og montering!  

Kontakt Deres lokale Vvs/El-installatør for tilbud omkring 

installation. 

 

 

 

 

 

Karakteristika for materialet Cast Stone! 

PAA Cast Stone består af 80% naturligt fyldstof som 
Calcium karbonat, kvartsuld partikler, og 20% bindemiddel 
bestående af polyester harpiks. 
 

Materialets unikke egenskaber er: 
Stabilt, fast og holdbart med en glat og blank overflade. 
Smudsafvisende, ikke porøst, absorbere ikke fugt. 
Modstandsdygtig over for pletter og UV bestråling. 
Let at vedligeholde og rengøre. 

Gode reparations muligheder, let at polere og udbedre  
evt.  småskader og ridser.  
Iht. EN14688:2007-CL00 
 

Alle Claro Cast Stone håndvaske har en håndpoleret gelcoat overflade, 
hvor der ved direkte belysning kan forekomme synlige ”spindelvævs 
ridser” i overfladen.  
Dette er ikke en produktionsfejl, og er derfor ikke reklamationsberettiget! 

 

Håndvaske mål: 
 

 

 

 

 

 

 

 

          CLARO ”MINI”                 CLARO / CLARO ”PLUS” 



CLARO Håndvaskene 
findes i to størrelser 
 

 

CLARO ”MINI” Håndvasken 
CLARO ”MINI” Håndvask B60 X D50 cm. 

Hvid m. bæringer & standard afløbsdele 

Inkl. GROHE Eurosmart Cosmopolitan  

håndvask armatur krom 

VVS nr. 802101.100 

 

 

 

 

Passer til slimline vaskemaskine maks. 37cm. dyb   

************************************************* 

CLARO Håndvasken 
CLARO Håndvask B60 X D60 cm. 

Hvid m. bæringer & standard afløbsdele 

Inkl. GROHE Eurodisc Cosmopolitan  

håndvask armatur krom 

VVS nr. 802100.100 

 

 

    

 

 

Passer til slimline vaskemaskine maks. 47cm. dyb   

CLARO håndvasken anvendes også til  

CLARO ”PLUS” løsningen t/ kombi vask/tør vaskemaskine 

************************************************* 
Alle priser er vejl. udsalgspriser inkl. moms  

ekskl. fragt og montering!  

OBS: 

Ved køb af CLARO ”MINI”  og CLARO Håndvask m. armatur 

medfølger  vaskemaskinen  ikke! 

Passende vaskemaskine skal efterfølgende tilkøbes hos 

hvidevareforhandler. Vær opmærksom på  maks. dybde mål 

på slimline vaskemaskiner. 

Obs!:  Maksimal ”Slimline” vaskemaskine dybde: 

CLARO ”MINI” maks. 37 cm. dyb. 

CLARO / CLARO ”PLUS”  maks. 47 cm. dyb. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udskift den eksisterende håndvask på badeværelset 

eller i bryggerset, med en af CLARO håndvaskene, og 

sæt derefter en ”slimline” vaskemaskinen på plads 

under håndvasken.         

 

 

 

 

 
                                          

 

 

 

 

 
                                                 

    CLARO ”MINI” pakken                   CLARO & 

   CLARO ”PLUS” Pakken 

 

 

 

Montering / installation skal foretages af  

Aut. Vvs/El-installatør,- jvf. stærkstrømsbekendtgørelsen, regler for vådrumszoner og 

øvrig gældende EU/DK lovgivning på området. 

Kontakt  Deres lokale Vvs/El-installatør for tilbud omkring installation.  

 

Obs!:  Maksimal ”Slimline” vaskemaskine dybde: 

CLARO ”MINI” maks. 37 cm.dyb.  / CLARO / CLARO ”PLUS”  maks. 47 cm. dyb. 

 


