
Unika egenskaper

Skyddsmodul 

ROGEN flexi köksblandare
Kalla det retro, folkhem eller klassisk funktionalism. 

FM Mattsson Rogen – en kran med en sann historia.

Efter ett uppehåll på flera decennier har vi efter påtryckningar

från inredare, konsumenter och 50-talsnostalgiker nu tagit

upp produktionen av vad som en gång i tiden var vår största

serie. Så följ med oss på en resa tillbaka i tiden till det ljuva 50

talet. FM Mattsson Rogen är en unik kombination av en

köksblandare med hög pip, och en fjäderupphängd

avsköljningsdusch. Med FM Mattsson Rogen i köket kommer

ditt köksarbete att bli mycket enklare. Nya möjligheter öppnar

sig, som att fylla en riktigt stor kastrull eller kanske duscha av

en blomma.

Art.nr: 30086000 RSK: 8400054

Utförande: Krom, ansl. Soft PEX®-rör med lekande G3/8

• 1-håls

• Svängbar pip 120° med avstängning

• Slang 1050 mm

• Sjävstängande handdusch

• Ej kapbar

• OBS! Avsedd för installation på bänkskiva (ej på tunn diskbänk)

• Bänkskiva max 50 mm

• Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

• Soft PEX -rör med anslutning lekande G3/8

• Hålmått Ø28–35 mm

®
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PRODUKTBESKRIVNING

ROGEN flexi köksblandare Kalla det retro, folkhem eller klassisk funktionalism. 

FM Mattsson Rogen – en kran med en sann historia.

Efter ett uppehåll på flera decennier har vi efter

påtryckningar från inredare, konsumenter och 50-

talsnostalgiker nu tagit upp produktionen av vad som en

gång i tiden var vår största serie. Så följ med oss på en

resa tillbaka i tiden till det ljuva 50 talet. FM Mattsson

Rogen är en unik kombination av en köksblandare med

hög pip, och en fjäderupphängd avsköljningsdusch. Med

FM Mattsson Rogen i köket kommer ditt köksarbete att bli

mycket enklare. Nya möjligheter öppnar sig, som att fylla

en riktigt stor kastrull eller kanske duscha av en blomma.

Art.nr: 30086000 RSK: 8400054

Reservdelslista

NR. ART.NR RSK BESKRIVNING

1 28990000 8322656 Självstängande handdusch

2 34881100 8412270 Högtrycksslang

3 38810006 8322795 Balansfjäder

4 38830000 8180418 Klammer

5 38180000 8412269 Svängpip, komplett
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NR. ART.NR RSK BESKRIVNING

6 35900800 8585849 Keramiskt överstycke

7 29142200 8281524 Hylsa M22 inv.

8 29102419 8909483 Strålsamlarinsats, 11–15 l/min vid 3 bar

9 35071501 8587315 Kranöverdel M20x1,5, vv, krom

10 35071500 8587314 Kranövedel M20x1,5, kv, krom

11 36001500 8913411 Krankägla

12 37801600 8412267 O-ring 16,1x1,6, 2-pack

13 37805000 8412268 Packningssats
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