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Skitseforslag, Nyt badeværelse

Badeværelset er indrettet funktionelt og enkelt med 
fokus på rene linjer, lys og gode materialer. Der er lagt 
vægt på at udnytte rummets eksisterende kvaliteter 
og skabe et hyggeligt og rummeligt badeværelse til 
hele familien.  Der er fundet inspiration i det arabiske, 
især i valget af materialer til vægge og gulv er dette 
tydeligt. Der er valgt at arbejde med en fin, indfarvet 
spartelmasse, som man typisk kan se i den del af 
verden.  I oplægget er valgt en flot grøn farve. På gulvet 
er der indtegnet flisen, som I selv nævner fra Marokk i 
den mørke grå. 

Rummets geometri er enkelt og har en fin størrelse for 
et badeværelse. For at skabe ro og enkelthed i rummet 
er der lagt vægt på, at alle installationer er indbygget.
Toilettet er flyttet så der skabes mere gulvplads foran 
vasken og indgangen til badet, hvor der ofte vil være 
flere personer på en gang. Over det indbyggede toilet 
er der placeret nogle indbyggede hylder til ekstra 
toiletpapir mm. De fleste installationer er bevaret, hvor 
de er idag både pga. øknomi, men også fordi det giver 
en god disponering af rummet, og lader det naturlige 
lys få plads i rummet. Der kan evt. placeres en lille bænk 
under vinduet. 

Brusenichen er udvidet, så der kan være to brusere. 
Disse er placeret på de to modsatte sider i nichen for at 
udnytte højden bedst muligt. (der skal på stedet tjekkes, 

om der er plads til rainshowere, eller alm. bruser)
Der er anbefalet et vaskearrangement fra Duravit i 
serien LUV, designet af Cecilie Manz. Dette design 
passer godt ind i jeres ønske om et marrokansk 
inspireret design. Det vil være flot at vælge bordpladen 
i mørkt træ og kommoden i en lys farve. Vasken kan så 
stå i hvidt.

Armaturer mm er valgt fra serien GROHE Euphoria i 
farven “warm sunset”. Den vil stå rigtig flot til den 
grønne farve. Den fåes både i en børstet og poleret 
udgave. 

Ved brusenichen kunne der opsættes et forhæng foran 
indgangen, og der kunne også arbejdes med at de to 
“væg vinger” er halvt i glas. 

Som toilet er valgt et enkelt design og som 
betjeningspanel, er der valgt et med en rund form som 
referer til armaturet i brusenichen, men i en hvid farve 
som toilettet så der kun er den gyldne farve på metallet 
i rummet. Der er af sammen grund, valgt et afløb fra 
Unidrain hvor gulvflisen bliver påmonteret, så afløbet 
bliver så lidt synligt som muligt. 
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Rainshower til brusenichen
NB: VVS mester skal tjekke om rainshow-
er kan være der i højden ellers skal der 
benyttes en alm. bruser

Håndbruser til brusenichen
Husk at købe alt tilbehør

Betjeningspanel

Hvis der ikke er plads til rainshower, kunne 
denne være et alternativ. 
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Afløb i brusenichen. Unidrain som bliver 
“skjult” af den flise, som vælges på gulvet.
Husk at købe alt tilbehør til afløbet.
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KABE stone plus, indfarvet spartelmasse.
Farve: Dusty Jade

Marokk cementfliser, Square
Farve: Kohl

Vaskearrangement fra Duravit. 
Serien hedder LUV og er designet 
af Cecilie Manz
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KABE stone plus, indfarvet spartelmasse.
Farve: Ivory

Husk at vælge røret under
 vaske i samme farve som armaturet

Marokk cementfliser, Square
Farve: North Sea

Alternativ version



NYT BADEVÆRELSE
HYGGELIGT | STILFULDT

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

    / Rikke Bjerregaard

Ny Munkegade 10

Lofter
Beklædning: Et nyt glat gipsloft, 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
I loftet kan indbygges vådrumsspots, så der skabes en 
god generel belysning af rummet. Især er det vigtigt i 
brusenichen.

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

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 løb i brusenichen iht. 
gældende lovgivning, regler og krav.
Korrekt etableret ventilation af badeværelset etableres iht. 
BR15.


