
Det gamle badet var
lite, upraktisk og umo-
derne.

Vasken star nd pA et spesial-
laget understell av stdl og
skifer. Dette har rnteriqr-
r lcqionercn reonct nn fAf lv'  t  rvv '

lanat ha< an <mad
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Det l i t le b3deltrengte en skikkel ig,ansikt ; to, t t1in9. En, inter iardesigner

ble satt  pd saken, og rommet ble dermed et drommebad.
Tersr:  Hanntct  Louise Blonrusoru Lnnpr Foro:  lNcen Mrrre Mrrtruc KosrvEtr

a det lille badevarelset til familien
pfl Snargya skulle rehabil iteres.
stod utfordringene i ko. Rommet
var lite og Onskene store. Med

god hjelp fra interiBrdesigner Tove Meld-
gaard har imidlertid familien fitt en heihet-
lig og god utnyttelse av rommet.

PA knappe 5 m/ er det begrenset hva
man fAr plass t i l .

Her gjaldt  det  i  se pi  mul ighetene
fremfor begrensningene.

Smi rom har f1 s iske begrensninger.
men ikke visuelle. Et lite rom kan ved

2 Oslo/Akershus

bruk av riktige farger og lgsninger virke
stome enn det iaktisk er.

Det gamle badet hadde rode veggfliser og
lyse gulvfliser. De r@de veggene kom for-
melig imot deg nirdu gikkinn irommet.

Lyse farger
I det nye badet er fargetyngden lagt pi
gulvet med morkegrfl gulvfl iser. Lyse far-
ger pi vegger og tak fir rommet til i vir-
ke ipent og luf t ig.  Losningsmessig var

det viktig i utnytte de fi kvadratmetrene

si  godt som overhodel  mul ig.  For fami l i -
en var det ikke viktig 6 ha badekar. Etter
at barna var blitt store ble det sjelden
brukt  t i l  noe annet enn 6 dusje i  a l l ikevel .
De onsket nfr i ff l  pil plass en iunksjonell
dusjnisje, i tillegg til vask og toalett.

Lgsningen ble at interigrdesigneren
spesialdesignet en skri benk til vaskeser-
vanten. Takket vaere denne skrilgsningen
ble det plass til en relativt rommelig dusj-
n is je.

For 6 Oke romfglelsen ble det valgt 5
ikke bruke veggskap.
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Vasken er fra Villeroy & Boch med
blandebatteri fra Philippe Stark. Skifer-
platen er i "Pillarguri" og har samme
grdnyanse som gulvet.

Bakveggen i dusjnisjen har mosaikk-
varianten av gulvflisen. En spesiallaget
glassdor har hengsler som sldr begge
veier, veldig praktisk pd smd rom.
B la n d ebatte ri f ra Vol a.

.  demonter ing 6v eksisterende
sa n ite rutstyr

.  gammelt  gulv er pigget opp

. gamle veggplater revet og isola-
sjon skiftet

.  nyt t  opplegg for vann og avl@p

. nyt t  opplegg for elektr is i tet

.  doble gipsplater m/sm@re-
membran p6 vegger

.  Nytt  gulv m/membran og
varmekabler

. bygget dusjvegg og utkassing ti l
det vegghengte toalettet

.  avret tet  og f l is lagt  gulv

.  f l is lagt  vegger

.  monter ing av utstyr
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Derimot er det sat t  opp glasshyl ler
over det vegghengte toalet tet  t i l  bade-
bru kerens toi lertsaker.

Da planene fra inter iordesigneren
forel6,  b le vegger og gulv str ippet.  Av
hensyn t i l  ansvarsret t  og vAtromsnorm
var del .  hel t  nodvendig 6 begynne " f ra

grunnen av' '  ved oppbyggingen av det
nye badet. Rorlegger, elektriker. snekker
og fl islegger ble hyret inn, og etter noen
uker med intens jobbing stod det nye
badet klart.

Familien er ni godt forn@yd bide med
planleggi  ng.  prosjekter ing.  g jennom io-
ring og ikke minst resultar.

-Rommet har f6n de kvaliteter som vi
dnsket oss.  Vi  fo ler  at  rommet er bl i t t
mye storre.  nA er det endel ig plass t i l  i
snu seg pi  badet,  s ier  beboerne. som
ikke fir fullrost verdien i i bruke en pro-
fesjonel l  t i l  6 hjelpe dem med 6 f inne
lOsninger. I
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Fl iser gulv
Fl iser vegg
Vask
Bla ndebatter i
Understel l t i l  vask

Rul legardin
Lysarmatur
Dusjbatter i  og garni tyr

Fl isekompaniet  p6 Skgyen
Fl isekompaniet
Vi l leroy&Boch
Phi l ippe Stark
spesial laget av en smed et ter  tegninger f ra
Tove Meldgaard
Eclect iks v/  Meldgaard
Ribag Licht  v/Meldgaard
Vola

Fl iser
Dusjvegg i  herdet glass
Armatur
Servant
Knagger
Spesialdesignet benk t i l  vask
Toalett
Belysning
Rul legardin

Kr ca 700
6000
2000
3600
2000
3000
3000
8000
3500
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I  t i l legg kommer pr iser t i l  r l r legger,  e lektr iker og snekker.


