
Si hei til våre 
takdusjer!

TAKDUSJ-RUSH: 
Nå vil hele Norge ta seg 
vann over hodet

TAKDUSJER #1
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GOD BUTIKK: 
Takdusjene fra Nautic
Takdusjer er i vinden. Flere og flere nordmenn ønsker seg en 
liten smak av luksus på baderommene sine. Etter at 
Gustavsberg lanserte de nye versjonene takdusjsystemene 
Nautic Square og Round, har de solgt mer av de to klassikerne 
enn noen gang tidligere.

Foto: Villeroy & Boch



”Systemet kan brukes 
overalt og det har ingen 
begrensninger så lenge 
det er veggmonterte 
dusjbatterier.”

Et suverent 
kompromiss 

mellom levetid, 
kvalitet og pris

Selv om utbyggere fremdeles velger 
enkle hånddusjer til nye boliger, 
velger flere og flere nå 
takdusjsystemer når de skal 
renovere eller oppgradere 
baderommene sine. Det har 
produktsjef for VVS i Ahlsell, Merete Helle, bitt seg 
merke i.
– Mye av Nautic-seriens popularitet kan forklares 
av den rimelige prisen. Om man ønsker seg noe 
mer enn bare en klassisk hånddusj, men ikke 
ønsker å betale så mye mer, kommer ofte Nautic-
serien opp som et sterkt alternativ.

Høyere opplevd kvalitet på baderommet
Samtidig har norske rørleggere oppfattet trenden 
og blitt flinkere til å selge inn slike systemer.
– Når baderommet er ferdig levert, og rørleggeren 
har dratt, sitter kunden igjen med en langt høyere 
opplevd kvalitet av baderommet. Med et 
takdusjsett slik som Nautic Round og Nautic 
Square får kunden en positiv opplevelse i årevis 
etter at installasjonen er gjort. Da husker også 
kunden rørleggeren neste gang de skal gjøre noe 
med baderommet sitt, sier Helle. 

Lønnsomt oppsalg
Hun påpeker at det er like enkelt for rørleggerne å 
levere et takdusjsystem med hånddusj, som et 
system med kun hånddusj.
– Systemet kan brukes overalt og det har ingen 
begrensninger så lenge det er veggmonterte 

dusjbatterier. Monteringen tar akkurat like lang tid. 
At løsningen koster litt mer, uten å kreve mer 
arbeid, gjør det lønnsomt for rørleggerne å selge 
inn slike systemer.

Takdusjsystemer selger godt
Markedssjef Tor Strand Jacobsen i Gustavsberg 
har merket den økte etterspørselen godt. 
– Salgstrenden har økt i årevis allerede, og i 2018 
solgte vi et betydelig større antall takdusjwer enn i 
2017. Vi forventer at trenden fortsetter.
Han forteller også at prispresset er høyt på 
takdusjsettene. 
– Disse systemene koster like mye i dag som de 
gjorde for 15 år siden. Tar man prisveksten ellers i 
samfunnet med i ligningen, blir systemene altså 
billigere og billigere. 

Nautic har en lysende fremtid
Da Gustavsberg oppgraderte Nautic-serien etter 
mange år i markedet, moderniserte de utseendet, 
forbedret mekanikken, løftet den totale 
dusjopplevelsen og sørget samtidig for at 
rørleggerne kjente produktet igjen med tanke på 
montering og service. For Jacobsen og kollegene i 
Gustavsberg er salgstallene en bekreftelse på at 
moderniseringsarbeidet har vært vellykket.
– Vi så det på salgstallene umiddelbart – og salget 
har økt stabilt helt siden lanseringen. Nautic-serien 
kommer til å være et populært system også i årene 
som kommer, avslutter Jacobsen. 
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Takdusjpakke Ulvik 
firkantet 150 c/c med 
termostat, a-collection
Takdusjpakke med 3-funksjons hånddusj 
og termostat med Eco funksjon, samt 
integrert vender for tak-/hånddusj i 
termostaten. 

Art.nr: 4501551

Takdusjpakke Ulvik 
rund 150 c/c med 
termostat, a-collection
Takdusjpakke med 
3-funksjons hånddusj 
og termostat med 
Eco funksjon, samt 
integrert vender 
for tak-/hånddusj i 
termostaten. 

Art.nr: 4501514

Takdusjsett Ulvik rund med 
hånddusj uten termostat, 
a-collection
Takdusjsett med tre funksjoner og vender, for montering 
på eksisterende termostat. Takdusjrør med 20 cm rund 
takdusjsil av metall.
Art.nr: 4501515

https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/takdusj/4501551/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/takdusj/4501514n5/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/takdusj/4501515/
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Takdusjpakke Azur rund med 
termostat, a-collection
3.funksjons hånddusj. Integrert vender i termostat. 
Sikkerhetssperre 38°C. Keramisk avstenging. Innebygd 
stoppventil/ smussfilter.
Art.nr: 4501535

Takdusjsett Ulvik 
firkantet med 
hånddusj uten 
termostat, a-collection
Med rektangulært 
dusjhåndtak og 
takdusjhode. 
Takdusjsett med 
3-funksjons hånddusj 
og omkaster for 
montering på 
termostat. 

Art.nr: 4501552

Takdusjpakke 
Siljan firkantet med 
termostat, FMM
Takdusjpakke med Siljan termostat, 
takdusj, hånddusj med 3 stråletyper og 
såpeskål. Takdusjsil 12l/min og 3-strålet 
hånddusj 9 l/min. 

Art.nr: 4301829

https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/takdusj/4501535n5/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/takdusj/4501552/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/takdusj/4301829/
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Takdusjpakke 
Siljan firkantet med 
badekartermostat, FMM
Siljan takdusjpakke for badekar. 
Badekartermostat, takdusj, hånddusj 
med stråletyper og såpeskål. Trykk og 
termostatstyrt sikkerhetsbatteri.

Art.nr: 4301903

Takdusjpakke 
Rainshower System 
210 rund med 
termostat, Grohe
Lekkert og pålitelig 
dusjsystem som 
lar deg spare på 
vannforbruket, 
samtidig som 
termostatens 
overflate aldri blir 
for varm.

Art.nr: 4225715

Takdusjpakke 9000E II rund 
med termostat, FMM
9000E II takdusjpakke med sikkerhetstermostat med 
kombinasjonsdusj 9000E. Pakken har hånddusj med 
kalkavvisende sil og omkaster.
Art.nr: 4304822

https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/takdusj/4301903/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/takdusj/4225715/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/takdusj/4304822/
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Takdusjpakke Rainshower 310 
rund med badekartermostat, 
Grohe
Vannrett svingbar 450 mm dusjarm, termostat 
med Aquadimmer-funksjon muliggjør skift mellom; 
Rainshower® Cosmopolitan 310 takdusj og  
Sena hånddusj.
Art.nr: 4220622

Takdusjpakke 
Rainshower 
Smartcontrol 360 DUO 
rund med termostat, 
Grohe
Vannrett 500 mm dusjarm som muliggjør 
skift mellom: hånddusj Power&Soul 115. 
Silverflex dusjslange. DreamSpray® 
perfekt strålemønster.

Art.nr: 4220775

Takdusjpakke 
New Tempesta 
Cosmopolitan 160 rund 
med termostat, Grohe
Gjør dusjopplevelsen 
komfortabel, fleksibel 
og familievennlig med 
dette dusjsystemet fra 
Grohe.

Art.nr: 4223547

https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/takdusj/4220622/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/takdusj/4220775/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/takdusj/4223547/
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Takdusjpakke 
Euphoria System 180 
rund med termostat, 
Grohe
Takdusj Euphoria Cosmopolitan 180, 
termostat med aquadimmer funksjon, 
hånddusj Euphoria Massage, Silverflex 
dusjslange og svingbar 450 mm dusjarm.

Art.nr: 4223548

Takdusjpakke Nautic Square 
med termostat, Gustavsberg
Takdusjpakke med hodedusj og takdusj – suverent 
kompromiss mellom levetid, kvalitet og pris. Gir en deilig 
dusjopplevelse. Enkel montering. Enkel rengjøring.
Art.nr: 4341986

Takdusjsett Square 
uten termostat, 
Gustavberg
Supertynn takdusj med sjenerøs 
vannstråle. 3-funksjons hånddusj 
med trykknapp. Teleskopjustering 
av høyden på dusjstangen.

Art.nr: 4342803

https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/takdusj/4223548/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/takdusj/4341986/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/takdusj/4342803/
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Takdusjpakke Nautic Round 
med termostat, Gustavsberg
Takdusjpakke med hodedusj og takdusj – suverent 
kompromiss mellom levetid, kvalitet og pris. Gir 
en deilig dusjopplevelse. Enkel montering. Enkel 
rengjøring.
Art.nr: 4341985

Takdusjsett Round 
uten termostat, 
Gustavberg
Supertynn takdusj med sjenerøs 
vannstråle. 3-funksjons hånddusj 
med trykknapp. Teleskopjustering 
av høyden på dusjstangen.

Art.nr: 4342802

Takdusjpakke 
Raindance Select 
Showerpipe S 240 
rund med termostat, 
Hansgrohe
Raindance Select S 
300 1jet Showerpipe 
og Select S 120 3jet 
hånddusj, Isiflex 
dusjslange,  Ecostat 
Comfort termostat og 
Raindance takdusj S 
240 Air.

Art.nr: 4245134

https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/takdusj/4341985/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/takdusj/4342802/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/takdusj/4245134/


Takdusjen Nautic Square/Round: 

FØLELSEN AV LUXUS PÅ BADET 
UTEN AT DET KOSTER SKJORTA!

TAKDUSJER

https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/takdusj/4341986/


Takdusjen Nautic Square/Round: 

FØLELSEN AV LUXUS PÅ BADET 
UTEN AT DET KOSTER SKJORTA!

HELE NORGE VIL 
HA TAKDUSJ!

https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/takdusj/4341986/
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Takdusjpakke 
Crometta S 240 
Showerpipe rund med 
termostat, Hansgrohe
Komplett system. Justerbar takdusj Ø 24 
cm med Rain-stråle. Krom/hvit hånddusj 
med 2 stråletyper. Termostat med 
sikkerhetssperre.

Art.nr: 4244221

Takdusjpakke Crometta E 240 
Showerpipe firkantet med 
termostat, Hansgrohe
Komplett system. Justerbar 24 x 24 cm takdusj med Rain-
stråle. Krom/hvit hånddusj med 2 stråletyper. Termostat med 
sikkerhetssperre.
Art.nr: 4244222

Takdusjpakke 
Raindance Showerpipe 
240 rund med 
termostat, Hansgrohe
1-greps termostat 
med vender, takdusj 
Raindance AIR Ø240 
mm og S100 AIR 3jet 
hånddusj, dusjbend 
460 mm, Isiflex 
dusjslange 1.6 m og 
dusjholder.

Art.nr: 4245037

https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/takdusj/4244221/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/takdusj/4244222/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/takdusj/4245037/
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Takdusjpakke Raindance E 360 
Showerpipe Nordic firkantet 
med termostat, Hansgrohe
Raindance E 360 Air takdusj og Select E 120 3jet 
hånddusj, Ecostat Select termostat, stor hylle, Isiflex ’B 
dusjslange og Porter ’S dusjholder.
Art.nr: 4245132

Takdusjpakke 
Raindance E 360 
Showerpipe Nordic 
firkantet med 
termostat, Hansgrohe
Raindance E 360 Air takdusj og 
Select E 120 3jet hånddusj, Ecostat 
Select termostat, stor hylle, Isiflex ’B 
dusjslange og Porter ’S dusjholder.

Art.nr: 4245133

Takdusjpakke Croma 
160 Showerpipe 
rund med termostat, 
Hansgrohe
Croma 160 takdusj 
som kan justeres i 
vinkel (stråletype: 
Rain), Ecostat Comfort 
termostat med 
sikkerhetssperre ved 
40 °C og Croma 100 
Vario hånddusj.

Art.nr: 4245038

https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/takdusj/4245132/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/takdusj/4245133/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/takdusj/4245038/
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Takdusjpakke Raindance 
Select Showerpipe S 
240 rund med termostat, 
Hansgrohe
Raindance Select S 300 1jet Showerpipe 
og Select S 120 3jet hånddusj, Isiflex 
dusjslange,  Ecostat Comfort termostat og 
Raindance takdusj S 240 Air.

Art.nr: 4245134

Takdusjpakke Croma Select S 
280 Air Showerpipe rund med 
termostat, Hansgrohe
Justerbar takdusj Ø 28 cm med myk RainAir-stråle. Krom/
hvit hånddusj med 3 stråletyper, skift stråle med knappetrykk. 
Termostat med sikkerhetssperre.
Art.nr: 4244243

Takdusjpakke 
Raindance Select S 300 
Showerpipe rund med 
termostat, Hansgrohe
Raindance Select S 
300 1jet Showerpipe 
og Select S 120 3jet 
hånddusj, Isiflex B 
dusjslange, Ecostat 
Comfort termostat og 
takdusj Raindance S 
300 Air.

Art.nr: 4245092

https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/takdusj/4245134/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/takdusj/4244243/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/takdusj/4245092/
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Takdusjpakke 
Esteta Rainshower 
Wellfit firkantet 
med termostat, 
Oras
Dusjsystem med profesjonell varm- 
og kaldtvannbehandling. Designet 
for økt velvære i både kropp og 
sjel.

Art.nr: 4200556

Takdusjpakke 
Optima 
Rainshower 
7193 rund med 
badekartermostat, 
Oras
Rain shower takdusj 
med termostatstyrt 
kar- og hånddusj med 
grepsvennlige hendelratt. 
Enkel betjening av vender 
og temperaturbegrenser.

Art.nr: 4200634

Takdusjpakke Optima 
Rainshower 7192 firkantet 
med termostat, Oras
Rain shower takdusj med hånddusj og termostatstyrt 
dusjkran med grepsvennlige ratt. Hånddusj med ulike 
stråletyper.
Art.nr: 4200509

https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/takdusj/4200556/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/takdusj/4200634/
https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/takdusj/4200509/
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TAKDUSJER

SJEKK NETTBUTIKKEN 
FOR TILBEHØR TIL 
VÅRE TAKDUSJER!

TAKDUSJER

https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/takdusj/4200509/


https://www.ahlsell.no/33/vvs-synlige-produkter/armaturer/takdusj/4200509/
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Den store etterspørselen har også resultert i et 
stort tilbud.
– Armaturer er et satsingsområde for oss i Ahlsell. 
Vi skal ha stor bredde, mange valgmuligheter og 
en løsning som passer uansett hvilken forventning 
kundene har til både pris og kvalitet, sier 
produktsjef for VVS i Ahlsell, Merete Helle.

En takdusj til enhver jobb
Ahlsell gjør et grundig prisarbeid på disse 
produktene og sørger for at rørleggeren har nok å 
velge i, uansett om det gjelder småjobber eller 
store anbud.
– Takdusjsystemer er en produktgruppe som er 
viktig for rørleggeren, og dermed viktig for oss i 
Ahlsell. Dette er produkter som ofte kommer opp 
når rørleggeren skal vinne anbud og 
priskonkurranser. I tillegg til å ha et bredt utvalg, 
sørger vi også for å ha godt med produkter og 
reservedeler på lager. Det gir rørleggeren trygghet 
på at de alltid kan levere når de gjør innsalget, sier 
Helle.

Tilbud og etterspørsel
Hun påpeker at alle leverandørene av slike 
systemer har bygget opp et rikholdig utvalg, som 
reflekteres både i nettbutikken og i hyllene på 
landets Ahlsell-butikker
– Alle leverandørene har nå volumprodukter, i 
tillegg til bedre- og best-versjoner. Uansett hva 
sluttbrukeren eller byggherren ønsker, skal norske 
rørleggere altså være godt rustet til å levere i 
henhold til krav og behov i markedet.
Siden forbrukeren oftere forventer takdusjer, har 
også rørleggere blitt flinke til å selge systemene. 

– Rørleggerne må være gode selgere og holde 
seg oppdatert på alt som beveger seg i markedet. 
Evnen de har til å levere det lille ekstra, betyr både 
mer fornøyde kunder og mer penger i kassen.

Høyere opplevd kvalitet fører til lojalitet
– Når baderommet er ferdig levert, og rørleggeren 
har dratt, sitter kunden igjen med en langt høyere 
opplevd kvalitet om man har levert et takdusjsett, 
enn et vanlig hånddusjsett. Med et takdusjsett kan 
kunden få en positiv opplevelse som varer i årevis 
etter at installasjonen er gjort. Da glemmer de fort 
at prisen var litt høyere.  De husker derimot at de 
brukte en rørlegger som sørget for en god 
dusjopplevelse, forteller Helle.
– Tilfredse kunder er som kjent også mer lojale 
kunder – og i et marked som blir mer og mer 
konkurranseutsatt gjør rørleggerne lurt å gjøre alt 
de kan for å bli husket frem til kunden skal gjøre 
noe med baderommet igjen. 

Etterspørselen øker konstant
Takdusjsystemene er fremdeles mest etterspurt til 
renoveringer og oppgraderinger, siden utbyggere 
som oftest ønsker lavest mulig totalpris på badene 
i store prosjekter – og dermed oftest ønsker seg 
beregninger på hånddusjer. Også her kan det i 
tiden fremover komme endringer, etter hvert som 
forbrukerens forventinger og preferanser 
forandres.
– Kort oppsummert må rørleggerne også i 
fremtiden være dyktige på å orientere seg på 
utvalget fra leverandørene, slik at de kan selge seg 
opp til bedre og litt dyrere systemer, avslutter 
Helle.

TAKDUSJ-RUSH: 
Nå vil hele Norge ta seg 
vann over hodet
Norske forbrukere ser takdusjene overalt på nettet, 
der VVS-produkter stilles ut og ikke minst når de 
reiser rundt på hoteller og privatbesøk. Det har bidratt 
til at takdusjsystemer er blitt vanlig, og nærmest 
forventet på baderommet.



Fire fordeler med takdusj
I Ahlsell-sortimentet finner du takdusjer i mange ulike varianter. Likevel er det noen 
fellesnevnere det kan være smart å gjøre seg kjent med...

JUSTERBAR HØYDE PÅ DUSJSTANGEN

Velg et takdusjsett hvor man kan justere høyden 
på dusjstangen individuelt for størst mulig komfort 
og funksjonalitet.

EN SMART HÅNDDUSJ

Det finnes alt fra enkle hånddusjer - til varianter 
med tre justerbare stråleinnstillinger som masserer 
kroppen.

BEHAGELIG VANNSTRØM

Påse at takdusjen leverer en behaglig vannstrøm 
som omslutter kroppen og gir en god 
dusjopplevelse for maksimal velvære.

ENKEL Å MONTERE

Med enkle grep forvandler du badet til et 
behagelig hjemmespa på null tid. Takdusjene kan 
installeres vannsikkert med lim og skruer.

”Når baderommet er ferdig levert, og rørleggeren har dratt, 
sitter kunden igjen med en langt høyere opplevd kvalitet om 
man har levert et takdusjsett, enn et vanlig hånddusjsett.”



Våre merkevarer på takdusjer:

GUSTAVSBERG • VILLEROY&BOCH • ORAS • GROHE 
FM MATTSSON • HANSGROHE • A-COLLECTION


