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Rene linjer I Smukke detaljer I Varme materialer



NYT BADEVÆRELSE
MODERNE, LYST OG RUMMELIGT

Skitseforslag

Badeværelset er indrettet efter de eksisterende 
installationers placering.

Til badeværelset foreslåes elementer, som er 
enkle, smukke og klassiske. Der er arbejdet 
med elementer, der giver en følelse af blødhed, 
venlighed og skaber hygge, mens de klare linjer i 
designet af produkterne skaber ro i rummet.

Generelt er der i oplægget arbejdet med at 
minimere kanter og detaljer for derved at rette 
fokus på materialer og farver. Dette skaber 
enkelthed og rummelighed samt retter fokus 
på det farvespil, som kommer fra klinker og 
skuffeelementet.

Armaturer er valgt enkle og simple samt 
rengøringsvenlige.

Der foreslåes en klinke på gulvet med en varm grå 
tone og i stort format for at få rummet til at syne 
større. Store formater uden mange fuger får et 
mindre rum til visuelt at syne større.

Skuffe/skabslåger er tænkt i træ for at bringe 
varme og glød ind i rummet. Alternativt hvide for 
ro og enkelthed.

Som afskærmning fra bruseren opsættes en glas 
“væg”. Den tager ikke meget plads og får rummet 
til at fremstå åbent og lyst. 
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Opkant ved badeniche
Møbel med indbyg.vask

Glas afskræmning
Filser på væg i bruseniche

Filser på gulvet
Gulvarme

Væghængt wc

Spejl med lys

Unidrain A
-A

A
-A

B-BB-B

OBS:
Eksisterende profilbrædder og øvrig opbygning bagved nedtages
og bortskaffes, således der kan etableres en ny opbygning på
eksisterende træskeletkonstruktion.
Eksisterende lofter nedtages.
Eksisterende vinyl samt øvrig opbygning på gulvet fjernes.

Ny opbygning:
Nyt betondæk med indstøbte varmeslanger etableres ovenpå
eksisterende træbjælkelag på svalehaleplader/Lewis-plader.
Klinker på betondækket. 
På alle vægge opsættes vådrumsgodkendte Fermacell plader.
Der opsættes fliser i brusenichen som vist på tegninger.
Øvrige vægge opsættes filt, spartles, vådrumsgodkendt maling.

Vådrumsmembran skal etableres iht. gældende lovgivning, regler
og krav.
Korrekt fald i hele badeværelset mod afløb i brusenichen iht.
gældende lovgivning, regler og krav.
Korrekt etableret ventilation af badeværelset etableres iht. BR15.

Der er ifm. med udarbejdelsen af dette materiale ikke foretaget
destruktive indgreb i eksisterende konstruktioner. 

Eksisterende plan

Fremtidig plan
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Radiator

Opkant ved badeniche

Gulv afløb

Vand til vask

Indbygget
cisterne

A
-A

A
-A

B-BB-B

Fliser

Fliser
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"Snit AA" "Snit BB"
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Toilet
Væghængt toilet med indbygget cisterne.
Her foreslås Duravit Starck3 i en compact udgave, og 
med skjulte beslag, som får den til at fremstå enkel 
og smuk på væggen. Det vil være en fordel at vælge 
et kompakt toilet, da pladsen ved døren er trang. 
Skjulte beslag letter rengøringen.

Trykknap indbygges i væg over toilet. En variant fra 
Geberit er vist. Den har to runde knapper, der passer 
i stil med armaturerne i rummet. 

Håndvask
Møbelpakken fra DANSANI med Kantate er moderne 
design med lette linjer og god frasætningsplads ved 
siden af vasken. Bassinet er kompakt og geometrisk 
stramt i sin udformning.
Træet giver varme til rummet og er en reference til 
det eksisterende badeværelse. Det lyse møder det 
varme. 

Som armatur er valgt HANSGROHE Talis E2, som er 
et enkelt og flot armatur, der er let at gribe om.
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Brus
Hansgrohe er godt klassisk design og vil passe fint 
ind i rummet.
Elementerne skal kombineres af en termostat, en 
brusestang, en håndbruser og/eller et rainshower.

Gulvafløb
Den viste model fra Unidrain Highline gør sig virkelig 
flot i mindre rum, hvor der er fokus på armaturer. 
Denne variant er i børstet stål, som passer godt 
sammen med fliserne.
Den viste udgave er 30 cm lang - til denne 
bruseniche skal varianten på 70 cm vælges, så den 
går fra væg til glasvæg.

Lofter
Beklædning: Et nyt glat loft som passer til de fine 
overflader på væggene. Det anbefales at male loftet 
hvidt i dette badeværelse for at få rummet til at 
fremstå lyst og venligt.

I loftet kan indbygges spots, eller der kan opsættes 
udtag til lamper for at sikre en god belysning.

Opvarmning
Radiator erstattes med gulvvarme indstøbt i det nye 
betongulv. Alternativt en håndklædetørrer opsat på 
væggen for enden af brusenichen.

Ventilation
Lovgivning jf. BR15 skal altid følges på dette punkt.
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Vægge og gulve
Maling af væggene: Farven vil være god i helt hvid 
for at skabe enkelthed og reflektere så meget lys 
som muligt. Farver kommer fra gulvet og inventar.
Hvor der på tegningerne ikke er angivet, at fliser skal 
opsættes, skal maleren afslutte sin behandling med 
en vådrumsmaling.

Fliser på væggen: En hvid flise i et stort format  f.eks. 
100x30 cm. 

Klinker på gulv: Samme klinke på hele gulvet også 
ind i nichen, som vist på billedet; betongrå men med 
et varmt udtryk. Smalle fuger. 
Store formater uden mange fuger på gulvet og i 
brusenichen vil få rummet til at fremstå større og vil 
give et elegant udtryk. Mindre formater kan let blive 
rodet i et mindre badeværelse.
Der laves en sokkelklinke tilskåret af klinkerne hele 
vejen rundt i badeværelset.
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Skitseforslag

Det bemærkes i øvrigt: 

- at nærværende materiale (materialebeskrivelse og 
skitseforslag) alene er skitseforslag for en ombygning 
af pågældende badeværelse, og at der ikke er 
taget hensyn og/eller nærmere beskrevet, hvordan 
installationer, konstruktioner mv. ændres til at passe 
til projektet. 
- at gældende lovgivning, regler og krav skal 
overholdes ifm. selve ombygningen af badeværelset. 
- at ændringer af konstruktioner kan medføre behov 
for ingeniørberegninger.
- at ændringer af badeværelset kan medføre krav om 
byggetilladelse til projektet. 

    / Rikke Bjerregaard

claus

CC
Ny Munkegade 10

Opbygninger i det nye badeværelse
 
Eksisterende profilbrædder og øvrig opbygning bagved 
nedtages og bortskaffes, således der kan etableres en ny 
opbygning på eksisterende træskeletkonstruktion.
Eksisterende lofter nedtages.
Eksisterende vinyl samt øvrig opbygning på gulvet fjernes.

Ny opbygning:
Nyt betondæk med indstøbte varmeslanger etableres 
ovenpå eksisterende træbjælkelag på svalehaleplader/
Lewis-plader.
Klinker på betondækket. 
På alle vægge opsættes vådrumsgodkendte Fermacell 
plader.
Der opsættes fliser i brusenichen som vist på tegninger.
Øvrige vægge opsættes filt, spartles, vådrumsgodkendt 
maling.

Vådrumsmembran skal etableres iht. gældende lovgivning, 
regler og krav.
Korrekt fald i hele badeværelset mod afløb i brusenichen 
iht. gældende lovgivning, regler og krav.
Korrekt etableret ventilation af badeværelset etableres iht. 
BR15.

Der er ifm. udarbejdelsen af dette materiale ikke foretaget 
destruktive indgreb i eksisterende konstruktioner. 

Belysning
Loft: Der skal indbygges vådrumsspots i loftet, så der 
skabes en god generel belysning af rummet.
Der kan vælges en spejlmodel med indbygget lys, 
eller der kan laves udtag til vægmonterede lamper 
for godt ’arbejdslys’ ved spejlet.
Vælg et spejl, som passer til overkanten af døren for 
at skabe ro i rummets linjer.
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Højt skab

Filser på væg i bruseniche

Filser på gulvet
Gulvarme

Væghængt wc

Spejl med lys
Håndvask

Armatur  væghængt

Indbygget hylder overA
-A

A
-A

B-BB-B

Alternativ fremtidig plan

Alternativ plan
For at skabe mere plads i rummet kunne toilettet 
med fordel flyttes ned til den anden ende af 
rummet. Det vil være lettere at komme ind i rummet 
og pladsen udnyttes bedre. 

Der opsættes en smal vask som nedenfor med et 
armatur på væggen. Der kan lige laves plads til et 
højt smalt skab ved siden af vasken. 

IndbyggedeFliser


