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-ett badrum som passar!
SKÄRGÅRD
Camargue Skärgård möbelkoncept kompletterar vårt breda utbud av badrumslösningar. Vi vill göra 
det enklare för dig att sätta ihop ett unikt och individuellt badrum som är anpassat efter din stil, 
ditt utrymme och dina behov.

Finns i två färger - svart eller vit - fyra olika designer på frontpaneler, fyra olika storlekar,
tvättställ i nio olika utföranden, sex olika överdelar, kompletteras med högskåp och sex olika sorters 
handtag. Konceptet ger dig fler än 100 000 kombinationsmöjligheter - bara din
fantasi sätter gränserna!
 
Möblerna är färdigmonterade och enkla att installera. Det enda du behöver montera själv är 
frontpaneler och handtag. 

- dörrar med 165 graders gångjärn 
och softclose-funktion.
- 4 st barnsäkra glashyllor
- smarta tillval i form av trådkorgar 
och integrerade lådor

- mjukstängande lådor i metall
- smart indelare av akryl i den översta lådan*
- mjuka plastmattor i båda lådorna som under-
lättar vid rengöring

Underskåp   

Färdigmonterat Med LED-
belysning

Högskåp   

5 års garantiFri hemleverans 
inom Sverige vid 
köp över 5000:- 
Se sid 130 för 
mer info.

FRI FRAKT

- 4 st barnsäkra glashyllor
- dubbelsidiga speglar med 165 graders gångjärn
- LED-belysning över, under samt i skåpet
- 230 V uttag med strömbrytare

Spegelskåp   

*På skärgård GRUND medföljer det istället en plastinsats. 
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Designa ditt eget badrum.

www.camargue.se/skargard

Nu kan du designa ditt badrum i vårt kostnadsfria 
3D-ritningsprogram på camargue.se/skargard

Du skapar själv 2D- och 3D-ritningar, så att du 
kan guidas runt i ditt nya badrum redan innan det 
färdigställts. Välj dörrar, fönster, kakel, möbler, 
badkar och duschväggar.

Hitta din unika kombination av färg, form och 
funktion - sammanlagt över 100 000 kombi- 
nationer i Camargue Skärgård. 

1 Din inköpslista 
på mail
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Välj färg

Välj storlek

Välj tvättställ

Vi har valt ut de bästa av material för att kunna ge dig en 
lyxig känsla och kvalité i samtliga produkter. Möblerna är 
tillverkade av MDF och är mattlackerade i svart eller vitt. 
Om du, vid köp av ovanpåliggande tvättställ och STENSUND 
bänkskiva, vill ge möbeln lite extra stöd eller bara som en 
snygg detalj kan du komplettera med möbelben i svart eller 
vitt.

Guide: Så bygger du SKÄRGÅRD

vit matt                  

slät

60 cm

60 cm

80 cm

80 cm

100 cm

100 cm

120 cm 120 cm dubbel

Lysekil

Lysekil

Stensund bänkskiva

Skärhamn

Skärhamn

Dalen

Falsterbo

Strömma

Båstad

Tyresö

Karlshamn

Viksjö

120 cm dubbel (2x60 cm)

slät integrerad ribbad ram

Följ vår steg för steg guide.  

Fullt djup 46 cm

GRUND djup: 35 cm

Fullt djup 46 cm

GRUND djup: 36 cm

2 Välj front

svart matt   

60 cm 80 cm 100 cm

Skärhamn, Falsterbo och Lysekil är alla tillverkade av porslin 
med inbyggt bräddavlopp exklusive bottenventil. Båstad är ett 
tvättställ i härdat svart glas inklusive bottenventil. Karlshamn 
tvättställ är tillverkat i härdad gjutmarmor och kommer 
med 10 års garanti. Stensund bänkskiva kompletteras med 
tvättställ Dalen, Strömma, Tyresö eller Viksjö. Vattenlås ingår 
ej.

+
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Välj spegel

Välj högskåp

Välj handtag

Du kan välja en enkel spegel och om belysning önskas välja till, LED-belysning i krom eller satin. Våra färdiga LED-
speglar har över-, under- och inbyggd belysning samt rörelsesensor, välj med eller utan högtalare och Bluetooth. 
Den stenformade spegeln är vändbar och har inbyggd LED-belysning. Spegelskåpen kommer i fem storlekar och du 
kan välja mellan kantig eller rundad topp.

LED-ljusspegel
med sensor

LED-ljusspegel
med sensor &  

högtalare.

stenformad
spegel

spegelskåp 
fyrkantig

topp

slät

Möbelben LED-lampa Lådinstats och trådkorg

slät integrerad ribbad ram

spegel spegelskåp 
rundad
topp

8 Välj tillbehör

165 graders mjukstängande dörrar och justerbara glashyllor. Komplettera högskåpet med en låda eller 
en trådkorg i satin för enklare förvaring. Du kan även välja LED-lampa med sensor till under- eller hög-
skåpet, finns i svart eller vit. Om du vill ge högskåpet lite extra stöd eller bara som en snygg detalj kan 
du komplettera med möbelben i svart eller vitt. 

A: krom, satin, svart
35, 60, 80, 100, 120 cm

B: krom, satin, svart
20, 40, 60 cm

C: krom, satin
20, 40, 60 cm

D: krom, satin, koppar E: krom/vit, krom/svart F: creme/krom, mörkbrun/krom 
13, 16 cm

Samtliga handtag säljs i set om två.

Du kan även välja LED-ljus 
med sensor till under- eller 
högskåpet, välj mellan svart 

eller vit. 

Komplettera ditt högskåp
med en låda i matchande 
färg eller en trådkorg

i satin för enklare förvaring.

Möbelben i 15 cm lackat
massivt trä med en justermån

upp till 16,5 cm. Säljs i
set om två i färgerna svart eller vit. 



Skärgård RAM
Strama linjer och modern design är 
nyckelorden för RAM design. 

Här är det de små detaljerna som sätter din personliga prägel.
Möbeln kan fästas direkt på väggen eller vid köp av ovanpåliggande 
tvättställ och STENSUND bänkskiva ställas på ben. 
Skärgård har ett stort urval av handtag som ger den rätta
känslan till din möbel. 

vit

svart

Där storstaden och landet möts.
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100 cm bred möbel med LYSEKIL tvättställ samt RAM front. 9190:- Handtag F mörkbrun á 235:-/ 2 st. Spegel 100 cm 995:- med LED-belysning i krom 60 cm 
1295:-. Högskåp 4495:- med handtag F mörkbrun 235:-/ 2st. På bilden syns även VISBY badkar 8995:- och badkarsblandare NORDEN 6995:-.

nyhet

Lys upp ditt högskåp 
med smart LED-
belysning 325:-

Finns i svart och vitt..

FRI FRAKT
MER INFO PÅ SID 104-110
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Kombinationen av den övre lådan med akrylindelare, för 
småprylar, och djupet i den undre lådan ger riktigt bra 
förvaringsmöjligheter.

Svart badrumsmöbel 80 cm bred med ramlucka, STENSUND bänkskiva grå och 
TYRESÖ tvättställ 10385:-, Ben á 445 :-/2st. Handtag F mörkbrun 235:-/ 2st.

Svart badrumsmöbel 80 cm bred med ramlucka samt STENSUND bänkskiva grå och TYRESÖ tvättställ 10385:-.  Ben á 445 :-/2st. 
Svart spegelskåp 80 cm med kantig topp 5395:- samt dubbelhögskåp 9190:- samt ben á 445:- /2st. Handtag F mörkbrun á 235:-/ 2st. 
På bilden syns även SKÄRGÅRD duschhörn 80x80 cm i klart glas och svarta profiler 6990:-.
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Skärgård SLÄT
Klassisk och elegant design – det är det som kännetecknar för 
SLÄT-serien. En perfekt geometrisk form för ett perfekt badrum!
 
Du kan välja mellan två olika färger och sex olika handtag, så att du kan 
inreda ditt badrum helt efter egen smak. 

vit

svart

FRI FRAKT

MER INFO PÅ SID 104-110
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Lys upp ditt underskåp med smidig 
LED-belysning 325:-

Tvättställ SKÄRHAMN i 80 cm med svart SLÄT lucka 
8090:-, handtag A i satin 80 cm 605:- /2 st.

Klassisk och elegant - helt enkelt.

Plats för mycket förvaring med dubbla lådor. 

DALEN tvättställ med underskåp 2x60 cm och SLÄT front samt STENSUND bänkskiva vit 120 16275:-. Ben vita 
445:- /2st. Handtag B i krom á 185:-/ 2 st.  Spegelskåp med rak topp 6995:-  Högskåp á 3745:- Handtag B  
i krom  185:- / 2 st. Ben vita 445:- /2st.

SKÄRHAMN tvättställ 120D 
med underskåp i 120 cm 
med SLÄT front 12040:-. 
Handtag A i satin 815:- /2 
st. Spegelskåp med kantig 
topp 6995:- samt högskåp á 
3745:- med handtag A i satin 
305:- /2 st. På bilden syns 
även bubbelbadkar UPPLAND 
140 med Exclusive system 
21995:-



Skärgård SLÄT 
INTEGRERAD
Med rötter i skandinavisk minimalism ger skärgård SLÄT 
dig en upplevelse utöver det ordinära. Hög kvalité, raka 
linjer och släta lådor med integrerade handtag. Anpassa 
möbeln ytterligare genom att välja bland två färger och 
nio olika tvättställ.

vit

svart

Möbel 100 cm bred med INTEGRERAD front och KARLSHAMN tvättställ 9690:-. LED-spegel med integrerad belysning 2995:-. högskåp 3745:-. 

Möbel 60 cm bred med INTEGRERAD front och STENSUND 
bänkskiva vit samt VIKSJÖ tvättställ 8535:-.  
Ben vit 445:- /2 st.  

MER INFO PÅ SID 104-110

14

FRI FRAKT
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Möbeln du anpassar själv.

Högskåp 3745:- med smarta tillval, låda 375:-/st,  
trådkorg 245:-/st.

Möbel 80 cm bred med INTEGRERAD front och LYSEKIL 
tvättställ 7890:-.

Möbel 100 cm bred med INTEGRERAD front och LYSEKIL tvättställ 8990:-, spegel 100 995:- 
med 60cm LED-belysning 1295:-.  Högskåp 3745:-. På bilden ses också VISBY badkar 8995:- 
och badkarsblandare NORDEN 6995:-. 

Hitta bild på Båstad eller lysekil



Skärgård RIBBAD
Nu kan kan även du som bor i stan njuta av en vackert lantlig 
badrumsmöbel. Kombinera med flera passande handtag i vår serie 
med RIBBAD frontpanel.

Välj bland fyra storlekar, svart eller vit färg samt sex olika hand-
tag i flera färger.

80 cm badrumsmöbel med RIBBAD front och FALSTERBO 
tvättställ 8140:- med handtag D i koppar 205:-/2 st. Spegel-
skåp med rundad topp 5395:-. Högskåp med RIBBAD/GLAS á 
4495:- samt handtag D koppar 205:-/2 st. På bilden syns  
massagebadkar SKARABORG 160 med Exclusive system 
19995:-.

vit

svart

16

MER INFO PÅ SID 104-110

FRI FRAKT



Tvättställ FALSTERBO 100 cm med RIBBAD 
front i svart 9190:-, handtag D  krom 
155:-/2 st.

Mjukstängande lådor med smarta akrylindelare i den 
övre lådan gör det enklare att organisera i din vardag.

Elegant design med lantlig känsla.
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Svart badrumsmöbel 80 cm bred med ribbad lucka samt STENSUND bänkskiva grå och TYRESÖ tvättställ 10385:-, Handtag F mörkbrun á 235:- /2st, ben á  
445 :-/2st. Svart spegelskåp med 80 cm med kantig topp 5395:-. Dubbelhögskåp 8990:- samt ben á 445:-/st. Handtag F mörkbrun á 235:- /2st. På bilden ses 
även skärgård duschhörn 80x80 cm i klart glas och svarta profiler 6990:-.  



Skärgård 
GRUND

Nu finns skärgårdserien även 
med en grund utformning för 

det mindre badrummet, 36 cm 
djup. Låt inte ytan i ditt badrum 

begränsa din kreativitet!

Välj mellan 60, 80 eller 100 cm 
bredd, bredd i svart eller vit färg. 

Kombinera med två olika typer 
av tvättställ, fyra fronter samt 

sex olika handtag.

MER INFO PÅ SID 104-110
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nyhet

FRI FRAKT

80 cm bred möbel med LYSEKIL tvättställ och RIBBAD front 7090:- samt handtag F mörkbrun á  
235:- /2 st. Spegel med 80 cm 745:- LED-belysning 30 cm 995:-.

Finns nu i 36 cm djup!  

vit

svart



60 cm bred svart badrumsmöbel med SKÄRHAMN tvättställ samt SLÄT front 5890:- 
och handtag D i krom 155:-/ 2st. Spegel 60 625:- med 30 cm LED-belysning 995:- 

60 cm bred badrumsmöbel med vit integrerad front 
samt tvättställ SKÄRHAMN 5890:-.

Mjukstängande lådor med optimerad 
förvaring i den övre lådan. 
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Den perfekta 
möbeln för det 
lilla badrummet.


