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Pressmeddelande 

Aqualine från Gelia – En snygg serie duschset med flexibla fästen och 

extra lång duschslang 
 
Grästorp, 12 september 2016 

 

Gelia har lanserat en ny prisvärd serie med duschset som har flexibla fästen så det är enkelt att byta ut befintligt 

set då man kan använda samma hål! Duschsetet har en lång duschslang som gör att du kan installera det även på 

din badkarsblandare. 

 

Det finns två varianter av duschseten, 1-spray som finns i vit och krom är vattenbesparande upp till 35% och  

3-spray som finns i krom är vattenbesparande upp till 40%. Handduscharna har Easy-Cleanfunktion som förhindrar 

kalkpålagring. Handduschen med 3-spray kan du lätt ändra stråltyp med en knapptryckning, du kan välja mellan 

normal, rundstrålande och kombo. 

 

Båda seten har stång med justerbart övre väggfäste, max 760 mm, vilket medför enkel uppsättning i befintliga hål. 

Det ingår en 1750 mm lång duschslang vilket innebär att den blir tillräckligt lång även då du ska montera setet på 

en badkarsblandare. Slangen är med anti-twist som förhindrar att slangen virar ihop sig.  
 

Aqualine slang, handdusch, handduschhållare 

I serien Aqualine finns slang, handdusch och handduschhållare att köpa löst så du kan komplettera eller uppdatera 

ditt befintliga set. Du kan alltså byta ut din handdusch till Aqualine 1-spray som finns både i vit och i krom eller till 

Aqualine 3-spray som finns i krom. De lösa artiklarna har samma egenskaper som de som ingår i seten. Både 

duschset och tillbehör levereras i snygga exponeringskartonger där artikeln tydligt syns genom förpackningens 

fönster. 

 

 

Detta pressmeddelande hittar du tillsammans med högupplösta bilder på Gelias webbplats www.gelia.se under 

Aktuellt/Pressmeddelanden. 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Marcus Leijon, Produktchef Gelia  

Mail: marcus.leijon@gelia.se 

 

Om Gelia 

Gelia är GDS-divisionen (Gör-Det-Själv) inom Ahlsellgruppen. Verksamheten vänder sig mot fackhandeln inom 

Norden med el- & vvs-produkter. För mer information se vår webbplats www.gelia.se  

Art: 3010110841 

Art vit: 3010110881 

Art krom: 3010110861 

Art vit: 3010110921 

Art krom: 3010110941 


