
Skab et skønt miljø i haven med 

MORA GARDEN
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Med en finish og overfladebehandling, 
som tåler at blive udsat for skiftende 
vind- og vejrforhold, bliver serien MORA 
GARDEN med sine robuste former en 
naturlig del af sommerens grønne have.
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Udendørsbruseren, som 
sætter et personligt 
præg på haven
Et svalende brusebad i sommervarmen eller et praktisk 
aftapningssted til vandkanden. Udendørsbruseren Mora 
Garden har mange anvendelsesmuligheder, og så er den 
et smukt indslag i haven.

Vægmonteret udendørsbruser
Udendørsbruseren skrues op på en egnet væg/
stolpe eller et egnet træ med fire skruer. Den 
har to dyser: en loftsbruser og en vandhane 
længere nede. Brusestangen har et greb, der 
anvendes til at tænde og slukke for vandet fra 
hhv. bruser og vandhane. Bruseren tilsluttes 
nemt vandslangen i haven.
Sort, art.nr: 400006
Stålgrå, art.nr: 400005

Fod til vægmonteret 
bruser
Tilbehør, som gør den 
væghængte udendørs-
bruser til en fritstående 
model. Underdel af sta-
bile spyd, som let trykkes 
ned i jorden, hvilket også 
betyder, at bruseren kan 
flyttes rundt i haven.
Sort, art.nr: 400028
Stålgrå, art.nr: 400027

Mora Garden udendørsbruser, sort.

Fås både i sort  

og stålgrå.



6  MORA GARDEN MORA GARDEN  7Se det fulde sortiment på moraarmatur.dk

Indrettet til udelivet
Intet slår et måltid ude i det fri. Med Mora 
Armaturs produkter bliver tilberedelsen 
en ren fornøjelse. Og det smukke design 
skaber en unik, rå og industriel stil i haven.

TOILETPAPIRHOLDER
Stilren, vægophængt papir- 
holder med plads til en 
eller to toiletruller.

Papirholder 
enkelt
Sort, art.nr: 400022
Stålgrå, art.nr: 400021

Papirholder 
dobbelt
Sort, art.nr: 400026
Stålgrå, art.nr: 400025Udendørshane vask

Industriel og rustik hånd-
vaskarmatur, som let tilslut-
tes vandslangen i haven.
Sort, art.nr: 400004
Stålgrå, art.nr: 400003

Udendørshane  
køkken
Håndfremstillet køkken-
vandhane, der er fremstillet 
af sammenføjede rørdele, 
som passer perfekt til uden-
dørsbruserens unikke form. 
Sort, art.nr: 400001
Stålgrå, art.nr: 400000

Ophæng med kroge
Fuldend også dit udekøkken eller 
altanen med et håndfremstillet 
ophæng med kroge i samme stil og 
nuance som udendørshanerne.
Sort, art.nr: 400016
Stålgrå, art.nr: 400015

Mora Garden udendørshane vask, sort.

Matcher  
udekøkkenet 
med hånd- 
fremstillet
ophæng

HAVEVANDHANER
Med Mora Garden havevandhaner har du 
altid adgang til vand i din have. Vandhanerne 
er vældigt pålidelige og er lette at installere. 
De er selvdrænende, hvilket betyder, at de 
automatisk tømmes for vand, når du slukker 
for vandet. Kontakt den nærmeste forhandler 
for at få flere oplysninger om Mora Garden 
havevandhaner.

Havevandhane 
med nøgle
Art.nr: 46 14 00
RSK 431 60 82



FM Mattsson Mora Group Danmark
Hvidkærvej 48, 
5250 Odense SV

Tlf.: 88 33 00 34
danmark@fmm-mora.com
www.moraarmatur.dk

Køb direkte i vores onlineshop
 
Følg os på @mora_armatur og tag dine billeder med #moraarmatur
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