
 

 
    

 

   

Blandarfäste till din nya dusch/badkarsblandare 
 

 

Steg 1) - Kontrollera c/c-mått 

● Använd en tumstock, linjal eller talmeter för att kontrollera c/c-måttet. Du kontrollerar c/c-

måttet genom att mäta avståndet mellan centrum av muttrarna på din befintliga blandare.1
  

 

Steg 2) - Kontrollera rördragning  

Ta reda på om du har dold eller utanpåliggande rördragning.2  

 

 

Blandarfäste för dold rördragning 

 

 

 

Blandarfäste för utanpåliggande rördragning 

 

 

 

Klicka dig vidare på alternativet som stämmer för att bläddra bland vårt utbud av blandarfästen! 

Rördragning Dold Rördragning Utanpåliggande rördragning 

c/c-mått 150 mm 160 mm 150 mm 160 mm 

 

 

https://www.bygghemma.se/hus-och-bygg/vvs/ror-och-rordelar/blandarfaste/?pf_ccmeassuremm-value=150.0&pf_pl_piping__sve=Dold
https://www.bygghemma.se/hus-och-bygg/vvs/ror-och-rordelar/blandarfaste/?pf_ccmeassuremm-value=160.0&pf_pl_piping__sve=Dold
https://www.bygghemma.se/hus-och-bygg/vvs/ror-och-rordelar/blandarfaste/?pf_ccmeassuremm-value=150.0&pf_pl_piping__sve=Utanp%C3%A5liggande
https://www.bygghemma.se/hus-och-bygg/vvs/ror-och-rordelar/blandarfaste/?pf_ccmeassuremm-value=160.0&pf_pl_piping__sve=Utanp%C3%A5liggande


 

 
    

 

   

Varför blandarfäste? 
Dusch och badkarsblandare finns i två olika c/c-mått. Dels 

160 mm c/c med M26 mutter monterad på fästet och 150 

mm c/c med G20 (3/4”) mutter monterad på blandaren. 

Fästet monteras på väggen, vattenrören ansluts och 

blandaren monteras. 

 

1c/c-mått? 
För att beställa rätt blandarfäste behöver du veta vilket 

c/c-mått din befintliga blandare och/eller rörledningar har. 

c/c-måttet tar du enkelt reda på genom att mäta avståndet 

från centrum av ena röret till centrum av det andra. 

 

2Olika typer av rördragning 
Dold eller utanpåliggande rördragning. Fästena är olika 
anpassade beroende på vilken typ av rördragning du har i 
badrummet. Hur tar du reda på vilken typ av rördragning 
du har? Enkelt. Om rören syns och är monterade direkt på 
väggen har du utanpåliggande rördragning, om rören är 
gömda i väggen har du dold rördragning.  
 

Undantag 
Det finns vissa blandare som inte är kompatibla med 
fästena vi berör i guiden. Majoriteten av dem kräver ett 
specialanpassat fäste, väggbox eller någon form av 
inbyggnadsbox. Du hittar information kring detta i 
produktens beskrivning.  
 

 

 

 

 
 

Koppar eller PEX?                                                                                                                                  
Förutom olika c/c-mått och typer av rördragning finns det 
ytterligare en aspekt du behöver tänka på innan valet av 
blandarfäste. Har du kopparrör eller PEX-rör? Koppar är 
precis som det låter, rör tillverkade i koppar. PEX-rör är 
tillverkade i en form av plast. Dimensionerna på rören är 
avgörande för valet av blandarfäste. Normal dimension för 
kopparrör är Ø12-15 mm, och för PEX-rör Ø15 mm. 
Kontrollmät dina rör och försäkra dig 
sedan om att blandarfästet är 
kompatibelt. 
 

 
c/c 40 mm                                                                                                                                  
Ett vanligt c/c-mått i svenska badrum med utanpåliggande 
rör är 40 mm. Vissa blandare kan monteras direkt på c/c 
40 mm utan blandarfäste, men det innebär inte att du 
behöver välja bort blandare med c/c 150 mm eller 160 
mm. Vi erbjuder även 
blandarfästen där 
rörens inlopp passar 
med c/c 40 mm och 
rörens utlopp passar 
med 150 mm eller 160 
mm.  

 
 

 

 

 


