
 
 
 
 

 

Produktblad Mora X Collection 
 
 

BADKAR 
 
MARE-serien 
Mare-serien är döpt efter det latinska ordet för hav. Fristående badkar i högklassig akryl med 
tidlösa former. Finns med både smala och breda kanter. 
 
Mare I 
Mare I leder tankarna till rofylld avkoppling. Den moderna, fristående formen är elegant 
samtidigt som karet inbjuder till vilsamma bad. Detta symmetriska badkar har bottenventilen 
i mitten och en modern 30 mm bred kant. Det finns i två storlekar och har ett praktiskt 
överfyllnadsskydd. 
 
Mare III 
Mare III är ett fristående badkar i klassisk stil. Det står på förkromade ”lejontassar” och har 
en brantare vägg i ena änden som gör det lättare att duscha. I andra änden ligger du skönt 
när du badar. Det vackra förkromade överfyllnadsskyddet gör att du undviker att vatten 
flödar över.  
 
Mare VIII 
Detta fristående badkar har en mjukt formad profil och en vacker matt yta. De heldragna 
rundade kanterna ger en enhetlig struktur och med bottenventilen i mitten kan du ligga åt 
valfritt håll när du badar.  
Det unikt utformade överfyllnadsskyddet minimerar risken för att vatten flödar över. 
 
Mare IX 
Detta fristående badkar med stilren design ger en lyxig känsla, perfekt när du behöver lite 
”egentid”. Mare IX utmärker sig genom sin plana och breda kant och en funktionell profil som 
både ger härlig avkoppling och gör det enkelt att duscha.  
Vårt smarta överfyllnadsskydd minskar risken att badvattnet flödar över.  
 
Mare IV 
Mare IV har en D-formad design och kan ställas direkt mot väggen, vilket förser badrummet 
med samma mjuka former som ett fristående badkar. Funktion och elegans i ljuvlig harmoni.  
Dess symmetriska design med 800 mm bredd gör att två vuxna bekvämt får plats i badet. 
Badkaret är tillverkat i tålig och lättskött akryl. De slimmade och moderna kanterna i 15 mm 
tjocklek skapar ett generöst badutrymme utan att karet tar för mycket plats.  
 
Mare V 
Detta är modellen med det lilla extra – en slimmad design med bara 15 mm tjocka väggar 
med rundade och läckert vinklade former. Här kan du skämma bort dig ordentligt.  
Detta vackra badkar ger en äkta spakänsla. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Mare VI  
Mare VI har en slimmad design med bara 15 mm tjock kant. Ena sidan är formad så att du 
ligger skönt i badet och på andra sidan kan du enkelt stå och duscha. Ett fristående ovalt 
badkar med mjuk och lockande form. Designen smälter perfekt in i badrummet. 
 
Mare X 
Detta badkar har en praktisk D-form och kan ställas direkt mot en vägg. Den symmetriska 
formen gör att du kan bada åt vilket håll du vill. Det väl tilltagna badkaret är fristående 
samtidigt som det naturligt smälter in i badrumsmiljön. 
 
 
Mare XI 
Detta fristående badkar i skön och tålig akryl har en spännande oval design med slimmad 15 
mm bred kant. De ergonomiska formerna ligger perfekt mot kroppen och designen är tidlöst 
elegant.  
 
LAVA-serien 
Namnet för tankarna till de flytande bergarterna från en vulkan, men är latin för ordet tvätta. 
Lava-serien tillverkas av tålig mineralkomposit som har en värmeisolerande verkan. Serien 
förenar modern design med hög komfort. 
 
Lava I 
Det fristående badkaret Lava I är tillverkat av mineralkomposit som står emot mot slag och 
repor samtidigt som materialet är isolerande och håller vattnet varmt längre. Ett lyxigt badkar 
med snygg form.  
 
Lava II 
LAVA II är tillverkat av mineralkomposit som isolerar och håller vattnet varmt längre. 
Badkaret har en skön lutning för ett extra rofullt bad. 
 
Lava III 
Detta fristående badkar av mineralkomposit har en modern stil och form som passar utmärkt 
där utrymmet är begränsat. Det är bara 1400 mm långt och har samma sköna form i båda 
ändarna samt ett inbyggt överfyllnadsskydd. 
 
Lava IV 
Detta badkar i mineralkomposit har en rogivande form som påminner om ett tumavtryck i 
fuktig sand. Den breda kanten, djupet och den behagliga formen ger en naturlig harmoni. Du 
ligger lika skönt i båda ändarna.  
 
Lava V 
Detta kompakta badkar har en stilfull elegans. Ena sidan är formad för att bada i och den 
andra för att duscha. Lava V har lite nättare proportioner för att passa i mindre badrum. 
 
Lava VI 
Lava VI är tillverkat av mineralkomposit, som har en isolerande effekt. Den moderna och 
mjuka formen smälter in perfekt i de flesta badrum. Du ligger lika skönt åt båda hållen och 
har bottenventilen i mitten.  
 
 



 
 

 
 
TVÄTTSTÄLL 
 
Tidlösa tvättställ med generös formgivning som smidigt anpassar sig till badrummets 
karaktär. 
 
Lava I  
Detta runda och vackra fristående tvättställ passar i både moderna och mer klassiska 
badrum. Mineralkompositmaterialet ger en inbjudande och skön känsla.  
 
Lava V 
Lava II är ett rymligt tvättställ med låg profil som ger dig mer utrymme i badrummet. Det är 
tillverkat i slitstark mineralkomposit och har en bred kant som ger ett kraftfullt intryck.  
 
 
 

SPEGLAR 
 
Cava I 
Cava är en spegel utan ram som sitter bara 30 mm från väggen och har en stilren elegans 
tack vare sin bakgrundsbelysning. Ljuset kan enkelt anpassas från varmare till kallare toner. 
Spegeln har en funktion som förhindrar imma och en skyddsbeläggning. Den finns både i 
runda och fyrkantiga format, i flera storlekar.  
 
Solo I 
Solo I har en snygg ram i mattsvart aluminium som omsluter en LED-list och höjer 
standarden på hela badrummet. Spegeln är skyddad mot imma och har en enkel och 
självklar design.  
 
Leva 
Leva är det funktionella valet, med infälld belysning och förvaring bakom spegeln. Denna 
tåliga modell är tillverkad i aluminium och LED-belysningen är energisnål.  
 
Cara  
Cara påminner om Solo I, med en vit akrylram och touch-funktion för att styra LED-
belysningen. Belysningen på Cara har inställbar ljusstyrka och ton, så att du kan anpassa 
den till badrummets stämning. För att ytterligare förstärka upplevelsen går det även att välja 
till inbyggda Bluetooth-högtalare. 
 

 

Produkterna i X Collection introduceras i flera etapper med start i maj 2022 
 
 
 
 

 
 


