
Verdt å vite 
når du skal pusse 
opp badet

Smarte tips 
til små baderom

TOALETTER
SOM VASKER
OG TØRKER

GODE BAD
Baderomsinspirasjon fra din lokale VVS Fagmann

BAD SOM GLEDER
God planlegging er halve jobben



4.199,-
Hansgrohe PuraVida  
servantbatteri krom/hvit
NRF nr. 4242052

3.999,-
FM Mattsson 9000E Tronic
elektronisk servantbatteri, 6V batteri
NRF nr. 4300059

Et energisparende servantbatteri med rette linjer som gir et elegant 
og minimalistisk uttrykk på badet. Totrinns temperatur- og meng-
deregulering bidrar til å holde vannforbruket nede. En stor fordel 
med disse kranene er også kaldstartfunksjonen, hendelen må vris 
til venstre før noe varmt vann blandes inn i det kalde. På denne 
måten spares mye varmt vann ved for eksempel tannpuss og korte 
skyllinger. 

1.199,-
Alterna Eco servantbatteri,
krom, 14 cm
NRF nr. 4364934

Fåes også i 27 cm

1.219,-
Hansgrohe Focus 70
NRF nr. 4242091

679,-
Alterna Pro Servantbatteri med kjedefeste
NRF nr. 4364957

1.749,-
Oras Optima 
servantbatteri 
NRF nr. 4200056 4.149,-

Oras Elektra
elektronisk kjøkkenbatteri, 6V batteri
NRF nr. 4202762

Berøringsfrie kraner blir mer og mer vanlig i norske hus. 
Med sine hygieniske fordeler, at de er enkle i bruk, og at du sparer 
både vann og energi gjør dette til et klokt valg til baderommet ditt.
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De færreste av oss 
pusser opp badet mer enn et 

par ganger i løpet av livet. Det starter 
gjerne med en drøm og noen behov. 
Med denne brosjyren ønsker vi å gi 
deg et godt utgangspunkt for det 

nye baderommet ditt.

Har badet ditt sett bedre dager? På tide å pusse opp? 
Enten du skal bygge et nytt bad eller pusser opp et 
eksisterende, er det ikke noe du bør ta lett på. Du skal 
investere i et av husets viktigste rom og drømmer om  
et baderom du vil trives i – i mange år fremover. Det 
klokeste du kan gjøre, er å få gode råd fra noen som  
kan bad.

Kartlegg dine behov fremover
Se for deg hvordan det vil bli de neste fem til ti årene.  
Behovene skifter raskt, så tenk langsiktig. Trenger du 
plass til stellebord eller rullator? Med et godt fungerende 
bad kan du bo hjemme lengre når du blir eldre. Og små 
barn som snart blir ungdommer, får dekket sitt ustrakte 
behov for dusjing etter skole eller trening. Er dere mange 
som skal bruke badet, er det smart å velge en løsning 
med to 
servanter og to servantbatterier – og om du ikke har 
gjestetoalett, trengs kanskje et eget toalettrom?

Hvilket utgangspunkt har du?
Det er viktigst å legge pengene i grunnarbeidet, som  
sluk og membran. Er badet gammelt, kan det bli aktuelt å 
skifte ut vannrør, membran og sluk. Det anbefales at du 
oppgraderer til dagens våtromsnorm, så det er lurt å få 
sjekket alt av en autorisert rørlegger før du setter i gang.

Sett opp budsjett – hva har du råd til?
Arbeidet som blir utført, må dokumenteres og gjøres 
etter gjeldende normer, regler og forskrifter. For den  
største delen av oppussingsarbeidet er den du ikke  
ser – gjemt bak flisvegger, badekar og dusj. Kontakt  
VVS Fagmann for en prat, fortell hva du har i budsjett,  
og snakk om hva som er realistisk å få til innenfor  
rammene. Krever grunnarbeidet store ressurser, er det 
for eksempel nok å velge rimeligere løsninger som  
våtromsbelegg eller våtromsplater i stedet for fliser.  
En VVS Fagmann vet råd.

Gjør kloke interiørvalg
Badets planløsning og inventar bør være nøye gjennom-
tenkt. Velger du innredning av kvalitet, vil du få tak i 
reservedeler i mange år fremover. Ta stilling til om dusj-
kabinett, dusjhjørne eller badekar er det rette. Og husk å 
tilpasse plassering av stikkontakter i forhold til behov for 
blant annet føner og ladere.

Lykke til med ditt nye drømmebad!

Proff på baderom!

Drømmer du om nytt bad?
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AllDay møbelserie
7011609  AllDay underskap 120  
 natur 119x50,7x52,5
6070544  AllDay porselsensservant  
 enkel 120 hvit 121x51,5x1,5
7011615  AllDay sideskap 105 cm
 høyrehengslet natur    
 35x30,5x103,4 (2 stk.)
7011534  AllDay håndkleholder i krom
7011487  NewDay speilskap 110 
 m/stikkontakt 110x14,8x70,2
7011616  NewDay sidepanel for speilskap
 2-pk.14,8x1,8x70,2
7011498  NewDay LED-spot
 for speilskap 10x10x3 (2 stk.)

Ekskl. servantbatteri

40.599,-
Komplett pris:

AllDay møbelserie fås
i flere størrelser og 

farger. Fåes også med 
dobbel vask!

Se  
vvsfagmann.no

for flere varianter

Badet er i større grad blitt et rom for velvære – og er ikke 
lenger bare et rom der den nødvendige kroppsvasken og 
tannpussen skal gjøres. Moderne bad er elegante, rene og 
ryddige. Alt har sin faste plass, og det vi ønsker oss er bedre 
funksjonalitet og hygiene.

Vi vet hva som funker – og hva som varer
Baderomsmøbler kommer i alle typer design. Tendensen  
er at uansett stilretning, ønsker vi oss funksjonelle bade-
romsmøbler. Du får for eksempel porselensservanter og 
underskap forent i ett enestående baderomsmøbel. Du får 
underskap med hyller på kortsidene, praktiske innrednings-
systemer til skuffer og andre gode løsninger for lagring av 
innholdet. En VVS Fagmann har god oversikt over dagens 
utvalg.

Enklere rengjøring og bedre hygiene
Berøringsfrie kraner, dusjvegger og -hjørner er enkle å  
rengjøre samt at de har et minimalistisk preg. Er du usikker  
på membranen eller på hvordan grunnarbeidet på bade- 
rommet er utført, er det ingen tvil om at du bør velge  
dusjkabinett.  

Sørg eventuelt for å få lagt membranen etter forskriftene, det 
vil gi deg full valgfrihet.

Fiffige detaljer fra fagfolk
Det er alltid smart å være bevisst på el-punktene på badet. 
Det fineste er om punktene kan skjules i skuffer eller skap 
eller inni en vegghylle. Strømpunktene bør ikke skjemme  
en ellers fin overflate. Videre kan du få installert ulike  
former for indirekte belysning som gjør det mer behagelig  
å oppholde seg på badet: det nye velværerommet. Tar du de 
rette valgene for det nye badet ditt, får du den helheten du 
drømmer om.

Tenk funksjonelt når du 
skal velge interiør

Proff på baderom!
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Malin møbelserie
7011655 Malin møbelpakke 55 cm hvit høyglans 
 (inkl. servant, underskap og speil)

Pyxis Fastfelt
• 8 mm sikkerhetsglass med     
  Easy-Clean på begge sider av  
   glasset
• 195 cm høy
• Enkel montering
• Ingen tydelige skruer ved ferdig   
   montert produkt
• Roterbart støttestag
• Praktisk og elegant gulvlist

6310366 Fastfelt Pyxis 80 cm- veil pris: 2700,-
6310367 Fastfelt Pyxis 90 cm – veil pris: 2790,-
6310368 Fastfelt Pyxis 100 cm – veil. pris: 2960,-
6310369 Fastfelt Pyxis 120 cm – veil pris: 3350,-

Malin møbelserie 
kommer i mange bredder og 
dybder, og finnes både med 

skuffer og skapdører. Servan-
ten er i tynt porselen, og gir 
godt med avstillingsplass.

Perfekt
når du har
liten plass!

Spar
plass med

innsvingbare
dusjdører!

Ekskl. servantbatteri
6.199,-
Komplett pris:

15.199,-
Komplett pris:

5.899,-
Pyxis dusjhjørne 
buet inkl. 2 dører
80x195cm
NRF nr. 6310444

Vi lanserer Pyxis fastfelt – nå vil serien være komplett, og du vil  
kunne kombinere sin dusjløsning akkurat slik du ønsker. Produktet kan  
brukes alene som Walk-in eller i kombinasjon med foldedør eller rett dør.

Malin møbelserie
7011597 Malin underskap 
 grå matt 100 cm
7011403 Malin porselensservant 
 101x46x2 cm
7011601 Malin overskap 
 grå matt 30x16x75 cm
7011562 Atina speil 100 med 
 ramme i sølv 100x3x70 cm
7080968 Atina lystopp 
 m/LED 28x11,5x1,5 cm

Tenk funksjonelt når du 
skal velge interiør Nyhet!  

Pyxis Fastfelt
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1. Sørg for godt lys
Et godt opplyst rom skaper større rom-
følelse enn et mørkt rom. Sørg for at du 
har flere lyspunkter. For å kunne justere 
lysstyrken, bør du kunne dimme lyset. Har 
du et vindu på badet, bør du bruke dette 
for alt det er verdt. 

2. Speil øker romfølelsen
Speil skaper et inntrykk av at rommet er 
større, enten med et stort speil eller av 
flere små. Vurder speilskap, da slår du 
oppbevaring og visuell romforstørrelse i én 
smekk.

3. Velg lyse farger
Det lønner seg å velge lyse nyanser både 
på vegger og innredning for å øke rom- 
følelsen. Satser du på et nøytralt fargevalg, 
kan du bytte farger på for eksempel hånd-
klær og såpedispenser – så kan du følge 
trender med enkle grep.

4. Fliser gjør rommet mindre
Fliser på veggene i et lite baderom er  
praktisk, men tar mye oppmerksomhet 
og gjør at rommet virker mindre. Vurder 
derfor å begrense flisleggingen til dusjen 
og gulvet.

 5. «Senk» taket med mørke farger
Høye tak kan senkes visuelt med maling. 
Mal taket i en mørk, dyp farge. Den mørke 
kuløren vil skape en illusjon av at taket 
kommer lenger ned, og at veggene flyttes 
lenger ut.

6. Innred med smarte løsninger
Innred med smarte, kompakte og  
multifunksjonelle minimøbler. Bruk for 
eksempel hjørnevask, og finn praktiske 
oppbevaringsmuligheter for å utnytte  
vanskelige områder. Husk at mer plass 
langs veggene gjør at rommet virker  
større. En dusjvegg kan foldes inntil  
veggen når den ikke brukes og vil frigjøre 
mye gulvplass.

7. Heng innredningen på veggen
Heng småskap, hyller og den slags på 
veggene for å bevare gulvplassen. Det blir 
lettere å gjøre rent og mer hygienisk når 
gulvet er fritt for møbler. La hyller være 
åpne, da dører vil skape et langt tyngre 
uttrykk og ta mer plass. Og velg vegg- 
hengte toaletter.

Har du liten plass til 
rådighet? Med noen  
enkle grep får du 
plass til mer på et lite 
baderom. Her er noen 
tips som kan komme 
godt med for å få mest 
mulig ut av plassen.

Alterna Quadro 
møbelpakke 3-i-1

Alterna Quadro møbelpakke
3-i-1 45 cm Hvit høyglans 45x31x60
NRF nr. 7011441

Alterna Quadro lystopp LED 
45 cm IP44 44,2x23,5x3
NRF nr. 7011443

Finnes også i sort høyglans.

Ekskl. servantbatteri
5.369,-
Komplett pris:

Bra og 
rimelig!

Små detaljer 
som hever
inntrykket

Oppgrader vasken
med en servantventil 
i hvit porselen, som er 
både funksjonell 
og ser fantasisk ut!

299,-

Servantventil  
i hvit porselen med push-open.
NRF nr. 4364997

Tips til små baderom
Proff på baderom!
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Dusjhjørne med aluminiums-
profiler og klart glass.
Innsvingbare rette dører, som 
sparer plass. 90x90 cm.

7.419,-
Porsgrund Showerama 10-02  
Dusjhjørne
NRF nr. 6296776 

Picto dusjhjørne buet 78x78 cm. 
Rammeløst og moderne dusjhjør-
ne med inn-og utsvingbare dører.  
Aluminiumsprofil med klart glass. 
Fåes i flere størrelser. 
NRF nr. 6310617

Spar 
plass med 

innsvingbare 
dusjdører!

Smart og praktisk
for små baderom
 
Laufen Pro N er et minimøbel som tar liten plass. Servanten kan 
monteres med kran på både høyre og venstre side. Pro-N skapet 
har hyller i siden, og Laufen håndvask kan monteres med kran 
både på høyre og venstre side.

7034883  Laufen Pro N minimøbel med dør,
 hylleløsning på siden av skapet Venstremodell
 hvit matt 470x275 
7034884  Laufen Pro N minimøbel med dør,
 hylleløsning på siden av skapet Høyremodell
 470x275 
6121946  Laufen Pro N porselensservant for minimøbel,
 venstre 480x280 
6121944  Laufen Pro N porselensservant for minimøbel,
 høyre 480x280 

Ekskl. servantbatteri
7.949,-
Komplett pris:

Når du skal velge sluk

Sluk bør du velge tidlig i prosessen. 
Da har du mulighet til å velge 
mellom tradisjonelle sluk plassert 
midt på gulvet, eller mer moderne 
løsninger som hjørnesluk, sluk langs 
veggen eller integrert i flisene. 
Husk at det er påbudt å bruke  
fagpersoner til montering av sluk. 
Du kan ikke gjøre det selv.  
Snakk med din VVS Fagmann om 
valg og montering av sluk, som 
også vil sørge for nødvendig og 
riktig dokumentasjon.

Ekskl. blandebatteri
6.589,-
Komplett pris:
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13.499,-
MyDay badekar hvit
160x75x60
NRF nr. 6219225

7.999,-
Amor badekar hvit
160x72x75
NRF nr. 6219221
Løveføtter krom 
NRF nr. 6219222

919,-
Alterna 
dusjtermostat
NRF nr. 4364963

Dusjkabinett 
eller badekar?

Et lekkert og nostalgisk 
badekar som virkelig setter

særpreg på badet ditt. 
Løveføtter bestilles separat

og kan fås i krom, hvit 
og sort utførelse.

Et badekar er for de fleste en viktig del av et velværebad.  
Er det ikke plass til både badekar og dusj, kan du heller  
satse på en stor dusjløsning. Kabinettet kan byttes ut  
med plassbygde nisjer, som gjerne går i ett med resten av 
rommet. Glassvegger fås i mange størrelser og utførelser  
og passer overalt.

Godt grunnarbeid gir deg større valgfrihet
En VVS Fagmann kan sikre at det nye badet ditt blir bygget 
i henhold til dagens krav, og vil sørge for at membranen på 
det nye baderommet ditt er helt etter dagens standarder. 
Det gir deg større valgfrihet når du for eksempel skal velge 
type dusj. For dusjløsningen må også velges ut fra hva slags 
underlag du har. Du får dusjer med innsvingbare dører eller 
nisjedører, dusjhjørner eller dusjkabinetter.

Dusjhjørner
Med smarte og lekre dusjhjørner unngår du vannsprut  
over hele badet. Her kan du velge og vrake mellom ulike 
design og funksjoner. Dusjdører er enkle å rengjøre, men  
de forutsetter at gulvet du dusjer på er forskriftsmessig tett. 

Dusjkabinetter
Dusjkabinetter er en sikker løsning om det ikke er fall til 
sluket – og dessuten å anbefale om du ikke ønsker å dusje 
rett på gulvet. Dusjkabinetter leveres i en lang rekke ulike 
størrelser og modeller. 

Sprekere gulvsluk og strengere krav
Krav om sluk i gulv på våtrom er erstattet med krav om at:
–  Rommet skal ha sluk.
–  Gulv skal ha tilstrekkelig fall til sluk, slik at bruksvann  
 ledes bort. 

Du kan fortsatt velge sluk midt på gulvet, men nå er det  
også mer vanlig å legge en slukrist langs veggen eller i  
hjørnet. Andre muligheter er å velge en gulvrenne som  
ligger integrert i flisene og som ikke synes, eller sluk i  
selve veggen. Før var regelen at sluk måtte ligge 30 cm  
fra veggen, men nå er det lov å bruke teknisk godkjente  
sluk inntil vegg og hjørner.

Proff på baderom!
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Enkel montering
Enkelt å holde rent
Stabilt dusjkar i
støpemarmor

Dusjkabinett med hvite 
profiler, klart glass og dusjkar 
i støpemarmor. 90x90 cm.
Inkl. dusjpanel med dusjsett, 
takdusj og blandebatteri.

Komplett pris:

17.899,-
Macro Semi dusjkabinett
NRF nr. 6288913 frontparti
NRF nr. 6289018 dusjkar 
NRF nr.6289028 dusjpanel 
NRF nr. 6288979 bakvegg

NRF nr. 6310639 Frontpakke  3190,-
NRF nr. 6310641 Bakvegg 3340,-
NRF nr. 6310642 Dusjkar 2730,-

999,-
Adventure Dusjsett
Med praktisk og romslig 
dusjhylle
NRF nr. 4501626

699,-
Mezzo dusjsett
Elegant, 
buet dusjstang 

NRF nr. 4501622

1.999,-
Hengekurv
for dusjdør
NRF nr. 7080131

469,-
Nal, smal 24 cm
NRF nr. 7080124 

599,-
Nal, bred 34 cm
NRF nr. 7080125

Komplett pris:

9.260,-
Primeo dusjkabinett, buet
90x90 cm
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1.459,-
Alterna Nika veggskål i ovalt 
og klassisk design. Klosettsete 
med soft-close.

NRF nr. 6070041 og 6070042

Bra og 
rimelig!

VVS Fagmann svarer

1.  Kan dusjtoalett installeres på eksisterende  
 bad hvor sisternen allerede er fliset inn?
 Ja, men sisternen må være plassert slik at det er
 mulig å komme til for vann- og strømtilkobling. 
 Det lar seg fint gjøre å demontere noen fliser for
 å komme til. Noen dusjtoalett leveres også med  
 en rehabiliteringsplate som kan kobles med    
 åpen rørføring og strøm.

2.  Kan dusjtoalettet monteres på toalett-
 moduler med utenpåliggende sisterne som 
 ikke skal flises inn?
 Ja, dusjtoalett kan monteres på denne type
 sisterner med en enkel rehabiliteringsløsning.

3.  Leveres dusjtoalett med stikkontakt?  
 Nei, produktet kobles direkte uten stikkontakt.

4.  Hva slags sisterner kan dusjtoalettet  
 monteres på?
 Alle godkjente sisterner. Strømmen kobles til 
 fastpunkt av en godkjent elektriker.

Vegghengt toalett gir bedre plass  
og tilgang til baderomsgulvet

Vegghengte toaletter er kompakte og tar mindre plass enn de 
som står på gulvet. Det gjør at baderommet fremstår mer roms-
lig, og gjør det lettere å gjøre rent.

Toalett uten skyllekant er lettere  
å rengjøre og fremstår mer hygenisk

Nå får du også såkalte rimless toaletter uten skyllekant, som 
fjerner grobunn for bakterier og forenkler rengjøringen så badet 
blir enda mer hygienisk. 

Dusjtoalett er hygienisk  
og miljøsparende 

Dusjtoalett kombinerer funksjonene til et toalett og det tradisjo-
nelle bideet, da det er utstyrt med en dusjstav som skånsomt 
skyller rent foran og bak. Temperaturen på vannet er justerbart, 
og enkelte modeller leveres med varme i setet.
Dusjtoalettet installeres enkelt, og trenger kun strømuttak og 
ekstra vannforsyning. Det krever liten plass og er praktisk, da 
det ved bruk ikke er behov for toalettpapir. Det er fint for barn og 
eldre, og enkelt å bruke for personer med redusert bevegelighet.

I dag kan du få alt fra vegghengt toalett uten 
skyllekant til dusjtoalett som skyller og tørker etter 
et besøk. Med så mange valgmuligheter må man 
tenke funksjon og fremtid. Din VVS Fagmann tilbyr 
alle typer toaletter som er godkjente for det norske 
markedet, og sørger for fagmessig utførelse av 
installeringen.

Mulighetene er 
flere når du skal 
velge toalett
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Hva foretrekker du?  
Et dusjtoalett eller  
et vegghengt toalett 
uten skyllekant?
Din VVS Fagmann kjenner til de ulike løsningene som 
finnes, og kan hjelpe deg med å se muligheter og 
finne rett løsning for ditt behov. Vi bistår deg gjerne!

Badet må være fagmessig utført for at din 
forsikring skal gjelde. TEK § 13-20 er de nye 
lovfestede kravene til våtrom. En VVS 
Fagmann kjenner til og følger alle kravene til et 
tett og godt bad. Det gir deg trygghet.

6.199,-
Duravit Starck 3 
Toalettpakke med vegghengt skål med 
åpen spylekant, inklusiv sete 
med soft-close og quick-release. 
NRF nr. 6189308

2.679,-
Villeroy & Boch O´Novo 
Toalettpakke med vegghengt skål, 
inlusiv sete med soft-close og 
quick-release. 
NRF nr. 6023177

3.769,-
Dayly´S veggskål fra DaybyDay 
Firkantet veggskål og klosettsete 
med soft-close. 
NRF nr. 6070056 og 6070057

5.119,-
Porsgrund Glow 60 
Gulvklosett uten spylekant og  
med smussavvisende glasur for 
enkel rengjøring. Skjult s-lås.
NRF nr. 6002804

1.799,-
Porsgrund Glow 
Toalettsete med soft-clo-
se og quick-release. 
NRF nr. 6002776

Gi badet 
ditt det lille 

ekstra!

Viktig
å huske!

Laufen Riva dusjtoalett uten spylekant. Med justerbar 
temperatur, betjeningskontroll i sete, fjernkontroll, nattlys, 
automatisk rengjøring, myktstengende sete, avtagbart 
munnstykke, ladydusj og luktavsug.
NRF nr. 6157208

Pris på forespørsel

Ønsker du det lille 
ekstra får du toaletter 
uten skyllekant som er 
mer hygienisk og gjør 
rengjøringen enklere.

Se  
vvsfagmann.no

for mer  
informasjon

11



 

Se vvsfagmann.no for flere 
produkter inspirasjon og 
løsninger.

En VVS Fagmann fikser alt fra søknader til 
arbeid gjort i henhold til forskrifter. Hele veien 
trenger du bare å forholde deg til én kontakt-
person, og du kan være trygg på at vi anbefaler 
produkter med lang levetid.

Leverandør av kjente merkevarer:

Med forbehold om trykkfeil og endringer i priser og produktinformasjon.  
Alle priser er veil. inkl. mva. og gjelder tom 31.desember 2018.

Din lokale VVS Fagmann:


