
Skapte ny ad'

BAK S PET
Eieren snsket seg nytt bad, ,,,
men hadde ogsi behov for
garderobeplass og er sted i
oppbevare vaskemaskin og -
sengetoy. Etter i ha stjilet en
flik av soverommet, ipenbar€i
det seg ni et eldorado bak
skapdorene.
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adet i den gamle bygirdsleiligheten pf, Sr. Hans-
haugen i Oslo var rfrrtent og hadde store lekkasje-
problemer. I tillegg 1f, bad og toalert i adskilte rom,

og eieren pnsket 6 forene disse. Men selv en sammenslfling
viile ikke gjBre bader srerlig storr, og det ville bli for rrangt
fl plassere bide vaskemaskin og varmtvannsbereder. Han
kontaktet interiBrdesigner Tove Meldgaard og ba om
hjelp.

- Fordi badet i seg selv var sipass lite, var det en dflrlig
lgsning 5 bruke plass pi skap inne i selve rommet. I tillegg
gnsket eieren i pusse opp soverommet, og dermed si vi
muligheten ti1 i s1fl to fluer i ett smekk. Etter i ha vurdert
flere ulike lBsningeq bestemre vi oss for fl stjele en bit av
soverommer slik at vi likk en stor skyvedprsgarderobe, for-
teller Meldgaard.

Ved 6 flpne de store dorene har man direkte inngang til
badet fra soverommer. I tillegg er der en egen d6r pi badet
som fprer ut til resten av leiligheten. De store skapdgrene
skjuler i dag alt fra vaskemaskin til varmtvannsbereder,
dyner, sengetgy, vaskebratte og langkost. Den ene delen av
skapet er dessuren innredet som et helt vanlig garderobe-

skap, med b6de hyl1ede1 og garderobestang.

Stener i  dusjen

Pfl badet er det brukt like fliser pfl gulv og vegg - lys brune
kvadrater i srprrelse 30 x 60 cm. I rillegg har dusjen fitt
strandstener b6de pi gulver og i et felt pfl veggen. Tiekanten
strekker seg helt opp til taket og tilfBrer rommet ekstra liv,
samtidig som det gir inntrykk av en bredere dusjnisje enn
hva som er realiteten. Dusjnisjen har dessuten firt spesial.
laget glass erter mil.

- Pi relativt smi bad er det ikke alltid si mye som skal
til for gi en illusjon av sr@rre plass. Vasken fra Rapsel er for
eksempel blitt en favoritt hos meg, blant annet fordi den
er bred og har god plass til i legge fra seg ting pa kanren.

Jeg liker dessuren vasker uten underskap. Det sir et f>

) Badet er relativt stramt og maskulint, men har samtidig noen
mykere farger og linjer, som rullestenene i dusjen. pi bide gurv og
vegger er det lys brune fliser fra E C Dal, str 30 x 60 cm, mens
dusjnisjen har fitt spesialtilpasset glass og strandstener pi gulv og i
en trekant piL veggen. Det siste gior at nisien virker bredere enn cen
virkelig er. Vasken fra Rapsel har fitt folge av klassiske blandebatterier
fraVola. Hindkle og oransje beholdere i glass og sril fra Sit In.

F Skapet mellom soverom og bad rommer alt man kan drsmme
om. Her har alt fra vaskemaskin til varmtvannsbereder, hlndklar,
toalettsaker, stsvsuger og Iangkost fitt plass bak skyvedorene.

{ Leilighetens mannlige eier stortrives med sitt nye bad.
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renere inntrykk og stprre romfolelse, men det er selvsagt ikke

overalt dette lar seg gjBre, pipeker interlprdesigneren, som for

pvrig skamroser hindverkerne hun hadde med pi laget.

Men i denne leiligheten skulle det definitivt bli nok skap-

plass, og man kunne der{or unne seg luksusen med fl droppe

skap under vasken. Den gedigne, men likevel diskr6 skyve-

dprsgarderoben dekker skapbehovet for bflde bad og soverom.

Eieren slipper dermed i bmke verdifull gulvplass til hyLLer,

kommoder og andre oppbevaringsmobler. M

{ Etter oppussingen fild< eieren oppfylt onsket om i

integrere toalettet i badet.WC fraVilleroy & Boch, og

toalettrullholdere fraVola. Hindklarne er fra Sit In,

mens den smale hindklevarmeren (l<un 26,5 cm bred)

er fra Stromberg/Meldgaard. Perfekt for bad med

begrenset veggplass.

V Lysene langs speilet er fra Steng.
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