
Tema bad

Dusj i sentrum

 Baderomsinnredning fra Kvik, og 
«Birillo» armaturer fra Tapwell. 
Servantene er integrert i betongpla-
ten, og lette å rengjøre. Et langstrakt 
speil over kortveggen virker forstør-
rende på hele rommet. 
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Veggen ble revet, og badet fordoblet. Dermed var det fritt fram for 
hvitevarer, badekar, doble servanter og en åpen dusjløsning midt på 

badet.  Tekst: Niklas Hart   Foto: Frode Larsen

Huset ble bygd på 30-tallet, med et tidstypisk trangt kjøkken og 
gjerrige bad. Paret flyttet kjøkkenet og fjernet en lettvegg, og fikk 
et rom som kunne huse et komfortabelt bad for en voksende 
småbarnsfamilie. De var slitne av å fly ned i kjelleren for å vaske 
klær, og forestilte seg en skjult vaskeseksjon på badet. I tillegg 
ønsket de seg dusj med alburom, og et bekvemt badekar for to 
voksne. Interiørdesigner Beate Kleven tok saken. 

Ny planløsning
En ny vegg ble reist midt på gulvet, og skjuler vaskemaskin, tør-
ketrommel samt en vegghengt skuffeseksjon på den ene siden, og 
fremhever den åpne dusjen på den andre. En plate i herdet, fros-
tet glass strekker seg fra gulv til tak, og tar av for den verste 
vannspruten. Et raust badekar med integrerte skuffer ligger langs 

den ene kortveggen, mens en skaprekke med doble servanter hen-
ger på motsatt kortvegg.

– Ved å feste skapet rett på veggen, blir gulvet lettere å holde 
rent fordi skapbeina ikke står i veien. Dessuten gir løsningen 
badet et luftigere preg, sier Kleven. 

Skaprekken er tung, ikke minst på grunn av den massive topp- 
platen i svart betong. For at møbelet skulle henge trygt, var det 
derfor nødvendig å montere ekstra stålbjelker inne i veggen. 

Materialvalg
Finerte skapdører tilfører liv i et miljø som, foruten betong, pre-
ges av flis og glass. Også dusjgulvet utgjør et organisk element 
med sine blankpolerte rullesteiner. I tillegg til å bryte opp de rette 
linjene som farer på langs og tvers, gir det uregelmessige underla-
get sunn avveksling for asfaltslitne byføtter. ◾ ▸

Dusjsonen er plassert mellom 
badekar og servanter, og er uten 
sidevegger. Glassvegg fra Brødr. 
Bøckmann. Dusjveggen er kledd 
med små kvadratiske glassfliser 
fra L. Flis & Interiør, herfra kom-
mer også gulvflisene, mens de 
hvite veggflisene er kjøpt hos 
Flisekompaniet. «Birillo» dusjar-
matur fra Tapwell.
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Tips

Tema bad

▴ Rullesteingulvet gir badet en dose natur, 
og står i kontrast til det kvadratiske sluket i 
børstet stål. 

◂ Armaturen fra Tapwell er plassert på midten 
slik at to mennesker kan lene seg komforta-
belt tilbake. Det avtagbare dusjhåndtaket er 
festet til en slange, og kan også brukes mens 
man sitter på toalettet. Lys fra Expo Nova Lys 
er felt inn i veggen og rettet mot taket for 
behagelig, indirekte belysning.

▸ Kommoden fra Kvik er delvis skjult av dusjveggen. Frostede vindusglass skjermer for 
innsyn, samtidig som lyset slipper inn. 

   Dusjveggen ble tilpasset slik at vaskemaskin og tørketrommel kunne få plass på badet 
uten å dominere.

▾ Det store dusjhodet, takdusjen «Raindance Air» fra Hansgrohe/Sigro, er spare-
dusjens rake motsetning.

Erstatning for bidet
Eierne ønsket bidet på badet, men ville ikke 
overmøblere rommet. Løsningen ble å plassere 
toalettsetet i nærheten av badekaret, der dusj-
håndtaket er montert på en slange. Slik kan 
intimvasken foregå mens man sitter på toalettet.

▾
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