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NYE BADEVÆRELSER 
ENKELT I STILFULDT I RENE LINJER

Badeværelset er indrettet funktionelt og enkelt 
med fokus på funktionalitet, rene linjer, lys og 
gode materialer. Der er lagt vægt på at udnytte 
rummenes eksisterende kvaliteter og skabe en 
reference til husets arkitektur. Der er arbejdet med 
at placere funktioner i forhold til rummets geometri 
og lysforhold.

Rummenes geometri er forholdvis kompleks med 
skrå vægge, kviste og spring i loftshøjde, derfor er 
der arbejdet med at minimere kanter og detaljer. 
Derved skabes enkelthed og rummelighed, og 
der rettes fokus på det farvespil, som kommer fra 
klinker og inventar.

Når man kommer ind i “bad 1”, ser man de 
smukke klinker på væggen ved badet (døren 
er spejlet), derefter har man kig direkte ud af 
vinduet. Det eksisterende badekar er erstattet 
af et indbygget kar med klinker på siden mod 
rummet.  Der er også klinker på gulvet og på 
væggen omkring badekarret/bruseren. Der er opsat 
et nyt toilet og en enkelt bordplade med to vaske. 
Der er lavet opbevaring, hvor der tidligere var en 
radiator og den lange hylde er bevaret, denne kan 
belægges med klinker.

I “bad 2” er der lagt et nyt gulv med fliser i det 
gamle pigeværelse. Det eksisterende badeværelse 
er nu en stor luksus brusekabine med to brusere, 
der er fliser på væggen og en glas væg mod den 
nye del af badeværelset. Toliettet er placeret under 
vinduet. De to vaske er placeret til højre, når man 
kommer ind i rummet, disse er placeret her for 
at udnytte rumhøjde ved denne væg. I hjørnet af 
rummet under de skrå vægge er placeret en bænk. 

Det anbefales at male vægge og lofter hvide. På 
gulvene og i brusenicherne er der klinker. Det 
kunne være meget elegant at bruge samme klinke 
på gulvet og væggene ved bruserne, så det “virker 
til at de kommer op af gulvet”. Der kan evt. vælges 
to forskellige farver til bad 1 og en til bad 2 (dette 
vises V2). Alternativt kan der vælges den samme 
klinke på gulvet i begge rum men en foreskllig til 
de to badenicher. (dette vises V1)

Det vil være flot at få noget træ ind i rummet og i 
oplægget er der arbejdet med at bænken, bord og 
skuffeelementet er i egetræ. Bagerst i oplægget er 
nogle forslag til materialevalg.
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Nyt badeværelse

Bygherre: VVS mester
Emne: AXO A
Sagsnr.: 17138

Mål: 1:50
Init: MV

Dato: 01.08.2017

Tegning 000
Rev.

Fremtidige forhold

Øresundshøj 24

NB! Alle mål kontrolleres på stedet

Bad 1
Bad 2
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Nyt badeværelse

Bygherre: VVS mester
Emne: Stueplan

Sagsnr.: 17138
Mål: 1:50

Init: MV
Dato: 01.08.2017

Tegning 101
Rev.

Eksisterende forhold

Øresundshøj 24

NB! Alle mål kontrolleres på stedet
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Nyt badeværelse

Bygherre: VVS mester
Emne: Stueplan

Sagsnr.: 17138
Mål: 1:50

Init: MV
Dato: 01.08.2017

Tegning 151
Rev.

Fremtidige forhold

Øresundshøj 24

NB! Alle mål kontrolleres på stedet
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Fremtidige plan

NYE BADEVÆRELSER
PLANTEGNINGER
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Nyt badeværelse

Bygherre: VVS mester
Emne: section Bath 1 og 2

Sagsnr.: 17138
Mål: 1:50

Init: MV
Dato: 01.08.2017

Tegning 250
Rev.

Fremtidige forhold

Øresundshøj 24

NB! Alle mål kontrolleres på stedet
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New tile floor

Furniture is "floating"
to make the room look
more spacious
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(oak) Bathtub

rain shower

Tiles on walls in the shower
(floor to ceiling)
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Shelf in the same
 tile as on floor

Tiles on walls in the shower
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Nyt badeværelse

Bygherre: VVS mester
Emne: section Bath 1 og 2

Sagsnr.: 17138
Mål: 1:50

Init: MV
Dato: 01.08.2017

Tegning 250
Rev.

Fremtidige forhold

Øresundshøj 24

NB! Alle mål kontrolleres på stedet

8
5
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5

Furniture in wood
with drawers

 and double sink
fixtures on wall

New tile floor

Furniture is "floating"
to make the room look
more spacious

Bench in wood
(oak) Bathtub

rain shower

Tiles on walls in the shower
(floor to ceiling)

Painted walls
(white)

Shelf in the same
 tile as on floor

Tiles on walls in the shower
(floor to ceiling)

Glass wall with a glass door
Painted walls (white)

Double shower
with rain shower

5
0

Simple "table"in wood
with double sink
fixtures on wall

Walls with tiles
(floor to ceiling)

Shelf in in same
 tile as on floor

Painted walls

Bathtub

rain shower

 Bad 1, Snit BB

Bad 2 Snit DDBad 1 Snit DD

 Bad 2, Snit BB

NYE BADEVÆRELSER 
SNIT “BAD 1 OG 2”



Skitseforslag, Nye badeværelser
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Nyt badeværelse

Bygherre: VVS mester
Emne: section Bath 1

Sagsnr.: 17138
Mål: 1:50

Init: MV
Dato: 01.08.2017

Tegning 252
Rev.

Fremtidige forhold

Øresundshøj 24

NB! Alle mål kontrolleres på stedet

towel dryer
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with double sink
fixtures on wall

Shelf in in same
 tile as on floor

Painted wallsP

Snit CC Snit EE
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Nyt badeværelse

Bygherre: VVS mester
Emne: section Bath 1

Sagsnr.: 17138
Mål: 1:50

Init: MV
Dato: 01.08.2017

Tegning 252
Rev.

Fremtidige forhold

Øresundshøj 24

NB! Alle mål kontrolleres på stedet
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(floor to ceiling)
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Shelf in in same
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NYE BADEVÆRELSER 
SNIT “BAD 1”



Skitseforslag, Nye badeværelser
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Nyt badeværelse

Bygherre: VVS mester
Emne: section Bath 2

Sagsnr.: 17138
Mål: 1:50

Init: MV
Dato: 01.08.2017

Tegning 251
Rev.

Fremtidige forhold

Øresundshøj 24

NB! Alle mål kontrolleres på stedet

4
5

Tiles on walls in the shower
(floor to ceiling)

Painted walls
(white)

New tile floor

Post

Glass wall

Bench in wood
(oak)

Double shower
with rainshower

Storage/double sink

Tile floor

Full length
 mirror

Mirror

Painted walls

Tiles on walls in the shower
(floor to ceiling)

Double shower
with rainshower

Snit GG Snit AA Snit FF
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Nyt badeværelse

Bygherre: VVS mester
Emne: section Bath 2

Sagsnr.: 17138
Mål: 1:50

Init: MV
Dato: 01.08.2017

Tegning 251
Rev.

Fremtidige forhold

Øresundshøj 24

NB! Alle mål kontrolleres på stedet

4
5

Tiles on walls in the shower
(floor to ceiling)

Painted walls
(white)

New tile floor

Post

Glass wall

Bench in wood
(oak)

Double shower
with rainshower

Storage/double sink

Tile floor

Full length
 mirror

Mirror

Painted walls

Tiles on walls in the shower
(floor to ceiling)

Double shower
with rainshower

Snit GG Snit AA Snit FF

NYE BADEVÆRELSER
SNIT “BAD 2”



Skitseforslag, Nye badeværelser

Brus
Vola serien vil passe flot ind i rummet og kan 
bruges både ved håndvaskene, i bruseren og ved 
badekarret. I bruseren skal elementerne kombineres 
af en termostat, en håndbruser og/eller et 
rainshower indbygget i loftet. Husk at armaturet skal 
tilpasses til et evt. rainshower.

Hvis der ønskes noget i samme stil men i et andet 
pris leje kan der istedet vælges Børma Ideal Standart.   

Gulvafløb
Den viste model fra Unidrain Highline gør sig 
virkelig flot i rummet, hvor der er fokus på rene 
og enkle linjer. Denne variant er i børstet stål som 
betjeningspanelet ved toilettet. Husk at vælge en 
model, som går i hele nichens længde. 

Eksempel på bruser fra vola
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Arkitektfirma Claus Jensen ApS ⎮ maa / Danske ARK ⎮ Ny Munkegade 10 ⎮ 8000 Aarhus C ⎮ tlf:  87 30 02 40 ⎮ claus@cj-arkitekter.dk ⎮ www.cj-arkitekter.dk

Nyt badeværelse

Bygherre: VVS mester
Emne: AXO B
Sagsnr.: 17138

Mål: 1:50
Init: MV

Dato: 01.08.2017

Tegning 000
Rev.

Fremtidige forhold

Øresundshøj 24

NB! Alle mål kontrolleres på stedet

NYE BADEVÆRELSER
FORESLAG TIL INVENTAR

Afløb og 2xbruser Bruser



Skitseforslag, Nye badeværelser

Badekar
Som badekar kunne der vælges en type som dette 
fra Duravit. På denne type kan man mure fliser op ad 
fronten, så barekarret bliver indbygget i rummet. 

Armatur
Som skrevet tidligere er der som armatur valgt Vola. 
Her tænkes det som på billedet overfor med en 
håndbruser og en “hane”. Serien fåes blandt andet 
i rustfrit stål, krom, messing og farver. Der er flere af 
materialerne, der vil fungere i rummene, men vælg 
armaturer i samme materiale til et rum. 

Eksempel på armatur i messing fra Vola

Eksempel på armatur i krom fra Vola

NYE BADEVÆRELSER 
FORESLAG TIL INVENTAR
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Nyt badeværelse

Bygherre: VVS mester
Emne: AXO A
Sagsnr.: 17138

Mål: 1:50
Init: MV

Dato: 01.08.2017

Tegning 000
Rev.

Fremtidige forhold

Øresundshøj 24

NB! Alle mål kontrolleres på stedet

Badekar og armatur
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Nyt badeværelse

Bygherre: VVS mester
Emne: AXO A
Sagsnr.: 17138

Mål: 1:50
Init: MV

Dato: 01.08.2017

Tegning 000
Rev.

Fremtidige forhold

Øresundshøj 24

NB! Alle mål kontrolleres på stedet

Toilet
Væghængt toilet med indbygget cisterne.
Her foreslås IFØ sign art væghængt toilet med skjulte 
beslag, hvilket får det til at fremstå enkelt og smukt 
på væggen.

Trykknap indbygges i væggen over toilettet. En 
variant fra vola er vist. Den er i rustfrit stål som 
linjedrænet i badet. 

Håndvask
For at have et ensartet udtryk er der valgt at bruge 
den sammen vask i begge rum. Der er valgt en 
firkantet vask unden hanehul, så armaturet kan 
hænges på væggen. Denne vask er til nedfældning 
i bordpladen, men man kunne også vælge en vask, 
som stod oven på bordet. 

Som armatur vælges her også et fra vola evt. som 
det på billedet. 

NYE BADEVÆRELSER 
FORESLAG TIL INVENTAR

Toilet

Toilet

2 x håndvask

2 x håndvask



Skitseforslag, Nye badeværelser

Håndklædetørrer
Der er valgt en håndklædetørrer som er lidt særlig, 
en fra Purmo i sort. Alt efter hvilken klinke/armaturer 
der vælges, kan man med fordel vælge en i et andet 
materiale.

Spejl
Der vælges et helt enkelt spejl, som nedenstående. 
Husk at vægle rigtige mål, når der bestilles. Hvis det 
ønskes, kan der vælges et spejl med en træramme, 
som passer til møblerne i rummene. 

Bord og bænk
Det anbefales, at der vælges noget enkelt som er 
hævet fra gulvet. Det giver lethed og rummet vil 
syne større. Eg ville være flot til rummet og huset. 
I “bad 1” skal der ikke være skuffer, men de nye 
hylder kan laves i sammen materiale som bordet. 
I “bad 2” kan bænken og skuffemøblet tænkes 
sammen som en figur og bygges i et materiale. 

Eksempel på møbler som ville passe flot ind i bad 1

Eksempel på møbler som ville passe flot ind i bad 2

NYE BADEVÆRELSER
FORESLAG TIL INVENTAR



Skitseforslag, Nye badeværelser

Vægge og gulve V1
Her arbejdes med en materialitet som har referencer 
til naturen i farverne, men som også virker meget 
forfinet. I dette bud er der valgt to forskellige 
fliser til væggen ved bruserne, en lys i det ene 
rum og en mørk i det andet. Fliserne er af samme 
materiale og har samme format. Den lille flise med 
de mange fuger virker næsten helt som filigran, 
en ornamentering af rummet,  og giver et smukt 
3d mønster. På gulvet ville det så være flot med en 
brunlig flise i et stort format, den samme i begge 
rum. 

Væggene og loftene males hvide for at skabe venlige 
og lyse rum. Varmen i rummet kommer fra klinkerne 
og fra bænken/bordet i træ. 
Til disse farver kunne det være flot med volas serie i 
børstet messing, eller i børstet stål. Alternativ laver 
Zeromix en serie i et andet prisleje, og Børma som 
tidligere nævnt.

NYE BADEVÆRELSER 
FORESLAG TIL OVERFLADER

V 1



Skitseforslag, Nye badeværelser

Vægge og gulve V2
I denne version er der valgt en lækker grålig klinke 
til gulvet og væggene. Denne klinke er forfinet, men 
rå på samme tid og har en lækker stoflighed. Farven 
giver rummet dybde, og den er ikke helt ens og 
bliver aldrig kedelig at kigge på. Den er tidsløs også 
i farven. Man kan arbejde med at lyssætte væggene 
på en særlig måde, som viser klinkens struktur. 
Man kan evt. arbejde med to klinker med samme 
stoflighed men forskellig farve/format og bruge en 
i hvert rum. (denne er fra Made a mano) Det kunne 
være denne grå i det ene rum og en mere brunlig i 
det andet. 

Væggene og loftene males hvide for at skabe venlige 
lyse rum. Varmen i rummet kommer fra klinkerne og 
fra bænken/bordet i træ. 

Fliser fra Made a mano med vola armatur

Inspiration til bruserummet her med en 
blålig flise og krom Vola armaturer

NYE BADEVÆRELSER PÅ ØRESUNDSHØJ 24
FORESLAG TIL OVERFLADER

V 2



NYE BADEVÆRELSER 
ENKELT I STILFULDT I RENE LINJER

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.
- at der er ifm. med udarbejdelsen af dette materiale 
ikke er foretaget destruktive indgreb i eksisterende 
konstruktioner. 

    / Rikke Bjerregaard

Ny Munkegade 10

Ventilation
Lovgivning jf. BR15 skal altid følges på dette punkt.

Opbygninger i det nye badeværelse
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.

 

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.

Belysning
Loft: I loftet kan indbygges vådrumsspots, så der 
skabes en god generel belysning af rummet. Der 
kan opsættes udtag til lamper for at sikre en god 
belysning. Vær opmærksom på, at rumhøjden helst 
ikke skal blive lavrere.  
Der kan vælges en spejlmodel med indbygget lys, 
eller der kan laves udtag til vægmonterede/loft 
lamper for godt ’arbejdslys’ ved spejlet. 

Opvarmning
Alt efter den eksisterende opbygning af 
badeværelsets gulv kan det måske lade sig gøre at 
etablere gulvvarme. 

Glas vægge/dør
Hvis der ønskes en dør til brusenichen, så kan en 
som denne bruges og glasvæggen kan også fåes ved 
unidrain.


