
Tema Bad

Kombirom på 3,5 kvm
Til tross for vaskemaskin og tørketrommel 

er det fremdeles god plass på det lille badet.  
Tekst: Niklas Hart   Foto: Frode Larsen

Vend døren
Det enkleste, og kanskje viktigste 

du kan gjøre i et lite rom, er å sjekke 
om døren kan vendes. En dør som 
slår innover i rommet stjeler mye 

plass når den er åpen. Såfremt det er 
bedre plass i det tilstøtende rommet, 

vinner du mye på å la døren 
svinge utover.

Skyvedøren og det langstrakte speilet til 
høyre er levert av Lysaker Glass. Håndkle
stativ og håndklær fra Ha det på badet. 
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Det var knapt plass til å snu seg, og gulvet ved dusjen var stadig 
vått. Ved å omrokere og skifte ut innredningen, sørget interiør-
designer Beate Kleven for at beboeren fikk større alburom og tør-
rere føtter.

Vaskesøylen til venstre for døren okkuperte mye av rommet og 
skapte korridorfølelse. Ved å forvise hvitevarene til kortveggen, 
ved siden av dusjen, ble rommet straks mer åpent. En frostet vegg 
skiller dusjhjørnet fra vaskesøylen. 

Dusjforhenget ble erstattet av en skyvedør i frostet glass, som 
holder vannet på riktig side av dusjen. Døren har en dobbelt 

funksjon: Når dusjen ikke er i bruk, skyves døren til side og skju-
ler maskinene. Sporet er festet i taket, og en liten brikke på gulvet 
er alt som skal til for å holde skyvedøren på rett kjøl. 

Klosettet ble byttet ut med en vegghengt modell som gjør ren-
gjøringen enklere. Det nye er bare 48 cm dyp og frigjorde etter-
traktet plass. Den innebygde sisternen utgjør en naturlig hylle 
med plass til en liten radio og stemningsskapende telys.

Underskapet er tilpasset servanten og utnytter volumet maksimalt. 
Stikkontakt til elektrisk tannbørste, hårføner og lignende ble mon-
tert inne i overskapet og forblir skjult når disse ikke er i bruk. ◾

◂ Skyvedøren er festet i 
taket og synes å sveve over 
gulvet. Koksgrå gulvfliser fra 
Flisekompaniet. Det fotvenn
lige rullesteinsgulvet «Hvit 
elvestein» er fra LFlis & 
Interiør. 

▸ Belysning og speil fra Expo 
Nova Lys. Servant, wc og 
armatur fra Comfort, over 
og underskap fra Kvik.

◂ Glassdøren skyves til ven
stre når hvitevarene betje
nes eller dusjen er i bruk. 
Maskinene står på en sokkel 
som gir ekstra oppbevaring 
og sørger for en mer beha
gelig arbeidsstilling. 

▸ Rektangulære veggfliser av 
typen «Step White Glossy» 
og kvadratiske glassfliser fra 
LFlis & Interiør. Lufteristen 
er i rustfritt stål og levert av 
Skeisvoll & Co. 
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