Badeværelset
Af Redaktionen

Æstetisk hjemmespa
Hvis man går og drømmer om et badeværelse, der
oser af spa, er et badekar et must. Har man masser af
kvadratmeter på badeværelset, kan man gå all in og
vælge et fritstående badekar. Duravit, som specialiserer sig i førsteklasses design, møbler og porcelæn
til badeværelset, har lere fritstående badekar i deres
sortiment – heriblandt dette fra serien Happy D.2 Plus,
som er tegnet af Sieger Design.
Fritstående badekar fra Duravit, fra 43.031 kr.
www.duravit.dk / 8626 6000

De rigtige farver til
badeværelsesvæggene

Badeværelse
med luksuriøse
designdetaljer

Ønsker man at male væggene på badeværelset, skal man huske at vælge en type maling,
der egner sig til vådrum. Malingen Dekso
20 H2O fra Flügger gør sig særligt godt på
badeværelset, da den er vandresistent og giver en glat, halvmat overlade med høj inish.
Dekso 20 H20 er produceret i ren akryl, og
du får derfor en meget holdbar maling, som
forbliver smuk i mange år. Malingen giver
et godt indeklima, og den er både mærket
med Svanen og Ecolabel.

Danskerne er et af de folkefærd i verden,
som går allermest op i boligindretning.
Det gælder ikke kun i stue, køkken og de
andre rum, vi bruger mange timer i. Det
gælder også for badeværelset, hvor der er rig
mulighed for at vælge lækkert design – både
i store linjer og små detaljer.

Maling til vådrum fra Flügger, 3 l. 769 kr.
www.lugger.dk / 7015 0515

Langt bad med god samvittighed
Vi kender alle følelsen af et tiltrængt langt, varmt bad. De
leste kender måske også følelsen af dårlig samvittighed eter
vandstrålerne har fået frit løb i lidt for mange minutter.
Det problem løser svenske Orbital Systems. De har udviklet
verdens første cirkulære brusesystem, som på yderst bæredygtig og innovativ vis sparer op til 90 % vand og 80 % energi
ved at rense og genbruge vandet. Systemet fremstår i et
minimalistisk, nordisk design.
Cirkulært brusesystem fra Orbital Systems, fra 35.000 kr.
www.orbital-systems.com

Dansk design i ny mandelfarve
Den populære serie Luv fra Duravit, som er
designet af den danske designer Cecilie Manz, er
blevet udvidet med en ny mat mandelfarve. Luvs
originale design forener nordisk renhed med tidløs
elegance, hvor bløde former følger en skarp
geometri. Valget af materialer og farver vidner om
Cecilie Manz’ sans for nuancer og former. Den nye
mandelfarve er eksklusiv og klassisk, samtidig med
at den fanger ind i tidens farvetrends.
Vaskeskab, bordplade, håndvask og armatur fra
Duravit, fra 53.494 kr.
www.duravit.dk / 8626 6000

Eksklusiv to-i-en-løsning
Bruseskrabere er der masser af, men smukke
bruseskrabere er der langt imellem. Et godt
bud på en æstetisk skraber, som endda kommer
med en smuk sæbehylde i stål, der på samme
tid fungerer som holder, er denne ine sag fra
Unidrains kollektion Reframe. Tynde riller
i hylden sørger for at lede vandet væk, og en
anti-slip barriere holder shampoo-laskerne
på plads, når hylden er våd. Skjulte magneter
i vægophænget giver bruseskraberen en smart
og diskret placering.
Sæbehylde og bruseskraber fra Reframe by
Unidrain, fra 2.099 kr.

Som en svævende linje

www.unidrain.dk / 3910 1010

Reframe-kollektionen fra Unidrain har et tidløst, minimalistisk design, som alle sender referencer til Unidrains
velkendte lineære gulvaløb og derfor også skaber sammenhæng på badeværelset, hvis man vælger lere af dem.
Det ses blandt andet i den slanke, rektangulære håndklædestang, der ligesom resten af kollektionen fås i messing,
kobber, sort, børstet stål og håndpoleret stål. Håndklædestang fra Reframe by Unidrain, fra 1.599 kr.
www.unidrain.dk / 3910 1010
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