bonytthjelpen hjem til deg

Søk 15 timers gratis interiørhjelp! Les mer på bonytt.no

En kvadrtmeter mer
Det var nok for å få et velfungerende bad.
Tekst: Siv Kerstin Bakke Foto: Espen Grønli

Rett på veggen. Skap fra Villeroy & Boch. De er
vegghengte, noe som bidrar til at rommet blir mer
oversiktelig samtidig som det letter rengjøringen.
Flisene er i to størrelser for å variasjon, de små
flisene strekker badekaret og fortsetter som en
L under vasken, fliser fra Ergon Alabasto Ground
Coffee. Servantarmatur er fra Vola, og badekar fra
Duravit.
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utfordringen

– Badet er trangt og slitent.
Det er slett ikke et godt bad
å våkne til for en familie på
fire. Vi skulle gjerne hatt
det større, luftigere og en
vask ekstra.

Brysomme skråtak
Kaos i oppbevaring

Eva Tveit

Opprinnelig plan. Gangen utenfor badet var rommelig og
familien hadde anledning til å ta en kvadratmeter derfra.
Det var lite skapplass, og trangt ved vasken og dusjen.

Endelig plan. Ved å ta litt av gangen, ble badet kvadratisk og lettere å innrede. Det ble plass til en dobbel vask og flere skap. Og
dusjforholdene ble forbedret, nå er badet 9, 7 kvm.

interiørarkitektens løsning

– Badet med skråtak ble utvidet med en kvadratmeter, dermed fikk familien et anvendelig og kvadratisk rom.
xxx

Interiørarkitekt MNIL
Bernt A. Pedersen

- De fleste har tilmålte kvadratmetre, men her kom det drøyt en kvadratmeter til, hva skjedde?
– Vi var heldige og kunne utvide badet ved å ta litt av gangen utenfor, den var rommelig nok fra før.
Dermed fikk familien et kvadratisk bad som var lettere å møblere, nå ble det plass til den etterlengtede ekstra servanten også.
- Hva var den største utfordringen?
- Det opprinnelige badet hadde en smal innebygget dusj med skråtak. I dusjen må man ha full ståhøyde, og det fikk vi etter utvidelsen. Dusjen fikk også innfallbare vegger slik at den ikke tar unødig plass.
Skråtak er alltid en utfordring, og jeg har holdt en stram linje med lave moduler som er vegghengte.
På grunn av skråtaket er det særdeles viktig med dreibare downlights for å hindre blending.
- Det eksisterende materialvalget var ikke mye å skryte av, hva innførte du?
- Det var fliser på gulvet, men ellers var det panel på veggene samt på fronten av badekaret. Ofte kan
det bli voldsomt å fliselegge hele rommet, men i og med at gipstaket er så lyst, ble det en god løsning her. For å skape liv i rommet ble det valgt to ulike størrelser på gulvflisene.
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slik ble det
Har du skråtak, er det
viktig med dreibare
downlights for å hindre
blending.Ofte er den
maksimale dreiningen
på 30 grader, men ved
skråtak bør det ha mer.

plass for ting
Glasshyllen oppå
de vegghengte skapene er praktisk og
dekorativ. Skap fra
Villeroy & Boch.

Dreibare lyspunkter

Fliser med varme
Stilfullt sluk

Flisene er lagt i to
størrelser for å skape
liv i rommet, de heter
Ergon Alabasto
Ground Coffee.

Sluket trenger ikke
være rundt eller firkantet, dette avlange stålsluket ligger elegant
langs veggen, fra xxx

«Vi fikk en ekstra vask, skap og fliser som
er gode å trå på. Ikke minst har vi fått
bedre plass, nå kan alle fire være på badet
samtidig hvis vi vil. »
Eva Tveit
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Lysfall. Vinduene i skråtaket
slipper inn mye dagslys, men
dreibare spoter i taket er en
nødvendighet. Badekarfronten er
flislagt med samme fliser som på
veggen og de største gulvflisene.
Sjokoladebrune fliser skaper
kontrast mot det hvite taket..
Glassveggen i hjørnet kan slås
inn til veggen, endelig ble det ståhøyde i dusjen.

Bevegelige lyspunkter

vegghengte skap

Dette kostet forvandlingen:
Badekar, 			
kr 10 000
Toalett,			
kr 5 000
Servant + overskap,
kr 40 000
Armatur, 2 stk, 		
kr 8 000
Dusjhode,		
kr 7 500
Fliser,			
kr 25 000
Totalt 			
kr 95 000
Kostnader til oppussingsarbeid kommer i
tillegg.

150

bonytt

NR 5-15

