BAD TEMA

Et brett over badekaret kan brukes til oppbevaring
av såper og kluter, eller til stemningsskapende
dekor som lys og duftpinner. Brett til badekar,
kr 200, Gren spa skrubbevott, kr 50, og Sense
Gardenia duftlys, kr 200, alt fra Kid Interiør.
Såpestykke Oliven, kr 29, Home & Cottage.

BADENE ER BLITT TIL I
SAMARBEID MED MODENA FLISER

VELVÆRE
I VÅTSONEN

Miks ulike fliser, malte flater og særegne detaljer for å
skape en innbydende og personlig atmosfære på badet.
La deg inspirere av tre helt ulike bad.
TEKST OG STYLING: AINA SOLLIE STEEN, TAHANI AIESH OG ELIN SCOTT FOTO: JORUNN THARALDSEN
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Lyst, lett og nordisk

Dette lyse og lette badet med nordiske elementer er delt opp
i en tørr- og våtsone, slik at flere kan bruke badet samtidig. Det
er eksempelvis praktisk for en barnefamilie. I våtsonen er det to
dusjhoder og et badekar. Frikk speil i hvitoljet eik, 80 x 60 cm,
kr 749, Bohus, og skittentøykurv Bengal, Ø 37 x h 50 cm, kr 450,
Kid Interiør. Gulvet har fått et unikt preg ved at fliseleggeren har
kombinert Cromatica superbranco, 60 x 60 cm, kr 1099 pr. kvm.,
fra Revigres med Treverk flis, 15 x 90 cm, kr 929 pr. kvm., fra
Marazzi, alt fra Modena. I dusjen er flisen med treoverflate brukt
både på gulvet og på veggene ved tvillingdusjen og badekaret.
Det markerer skillet mellom våt- og tørrsone. På endeveggen
i våtsonen er det brukt Volga, 10 x 10 cm, r 49 pr. stk., også fra
Modena Fliser. Vegghengt hvit servant, kr 3990, fra GB-group,
kran fra Zucchetti. Hvit stålvegg med frostet glass er bestilt etter
mål hos Stiil.

170

BONYTT | NR 11 – 2017

BAD I SAMARBEID MED MODENA FLISER

Gren Spa ryggskrubb,
kr 100, Gren Spa børste, kr
100, Loofah svamp, kr 30, og
Lennox håndkle, 70 x 140 cm,
kr 150, alt fra Kid Interiør.

En integrert oppbevaringsløsning med skapfronter gjør at alle får
plass til tingene sine, samtidig som uttrykket blir ryddig.

En enkel men fin kurv i natur
kan brukes til oppbevaring av
kluter og håndklær.
Gi gulvet et særegent uttrykk
ved å mikse ulike materialer
og overflater. Her er det en
miks bestående av flis med
treoverflate, hvit flis og glassflis
mot pusset mur.
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BAD I SAMARBEID MED MODENA FLISER

Tips til fornyelse av badet
••Fug i samme fargetoner som flisen vil gi en opplevelse av
at flisene går i ett. Ønsker du å fremheve flisform eller
mønster, kan du bruke fug som står i kontrast, f.eks.
mørk fug mot lyse fliser. Du får fug i mange forskjellige
farger, så bruk litt tid på å velge.
••Ha en god dialog med håndverkeren. Vær tydelig på
dine forventninger med tanke på ferdig resultat, så
unngår dere misforståelser og sikrer et resultat du blir
fornøyd med.
••Ønsker du smale fuger, bør du velge en flis som er rett
skåret. Her er hver flis kalibrert i nøyaktig størrelse, og
kan legges med mindre fuger enn vanlige fliser.
••Tenk på dette med sklisikre fliser. Noen fliser egner seg
bare for tørre rom, mens andre passer godt i dusjsonen.
Velg en flis som er sklisikker nok, men samtidig grei å
holde ren.
••Velg egnet flis etter forventet slitasje. Det er forskjell
på slitasjemotstand på fliser beregnet for baderom og
inngangsparti. Sjekk modena.no/produktliste/
kvalitetsmerkene/. Her får du hjelp til å velge riktig flis
til ditt behov.
(Kilde: Modena Fliser)
Hold stilen ren og funksjonell med enkle designelementer.
Ta gjerne inn grønne planter, og heng dem i våtsonen.

Badet er innredet med elementer som mur,
glassfliser og tre. Fargepaletten er dus og dempet.
Krakk i tre, kr 998, Anouska, håndkle Olivie, 60 x
40 cm. Kunstig bregne, kr 299, Ampel oppheng,
kr 80, og Harmoni potte i hvitt, Ø 14,5 cm, kr 40,
alt fra Plantasjen. Dusjen Naboo er fra Alpi.
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Wave fra Silent Gliss

SILENT GLISS –
DEN LYDLØSE
NYSKAPEREN

OSLO
Tannum AS, Stortingsgatan 28
T 23 11 57 90, tannum.no
Expo-Nova, Drammensveien 134
T 23 13 13 40, expo-nova.no
Vika Decorum, Cort Adelersgt 27B
T 22 44 21 18, vikadecorum.no
Vinderen Farvehandel, Holmenveien 1
T 22 14 24 34, vinderenfarve.no
BÆRUM
Loftet Interiør, Slependveien 56
T 67 54 63 92, loftetinterior.no
TØNSBERG

Bli inspirert følg oss på instagram.com/silentglissnordic

Interiørbutikken, Baglergaten 1
T 33 33 06 40, interior-butikken.no
STAVANGER

Ta med hotell følelsen hjem! Med wave gardiner henger tekstilen
elegant og i jevne bølger. Silent Gliss tilbyr egne tekstiler, dette for
å garantere den perfekte bølgen.
Med motorisert gardinskinne fra Silent Gliss kan du styre gardinen
din via en fjernkontroll, bryter på veggen, solsensorer, husintelligent
styringssystemer eller via berøring av gardinen ”touch and go”.
Silent Gliss er en ledende leverandør av kvalitetsprodukter innen
gardinteknikk og innvendig solavskjerming, utviklet i Sveits. Vi tilbyr
5 års garanti på all teknikk.
Ønsker du et målbestilt Silent Gliss Wave system, kontakt en av
våre dyktige forhandlere som vil gi deg råd og veiledning, eller gå inn
på www.silentgliss.no.

Interiør Service AS, Torgveien 15A
T 51 82 11 70, interiorservice.no
BERGEN
TiT Art & Design, Teatergt. 35
T 55 31 57 08, titnett.no
TRONDHEIM
Berge Interiør AS, St. Olavsgate 10
T 73 51 85 00, bergeinterior.no
Ulvan Interiør AS, Østre Rosten 78B
T 48 31 88 90, ulvaninterior.no
BODØ
Løwini, Stormyrveien 8
T 75 55 00 80, lowini.no

Sanselig og eksotisk

Mørke, dempede toner gir en eksklusiv og eksotisk følelse.
Dette badet er innredet med dyp blått, brunt og kobber. Fargene
er omtrent i samme valør, men overflatene varierer fra matt til
blank. Strukturene bidrar til varme og eksklusivitet, det samme
gjør gullfargede detaljer på speil, belysning og armaturer. De
brune glassflisene bak speilet fra Original Style tar opp de rustne
tonene i gulvet, og er lagt i fiskeben. Dette skaper et tydelig skille mot
de blå flisene, 60 x 60 cm, kr 1829 pr. kvm., fra Revigres. Glassflis
bak speil, kr 99 pr. stk., Interno gulvflis med rustpreg, 60 x 120
cm, kr 1079 pr. kvm., ABK, alle fliser fra Modena Fliser. Det plass
tilpassede servantskapet fra GB Group har benkeplate og servant
i glass, i samme farge som møbelet. Messingkran fra Tapwell,
Spoon Mirror Gold, kr 3079, og bord, Ø 42 x h 53,5 cm, kr 3449,
begge fra Anouska. Radio, kr 3499, tivoliaudio.no, fat i tre, kr 298,
og såpeskål i stein, kr 198, begge fra Anouska. Peeling salt, kr 199,
fra Meraki, Oliven såpestykke, kr 29, begge fra Home & Cottage.
Svart vegglampe, VIPP 522, kr 3199, Vipp, taklamper, Bullo Brass
messing, kr 949, lampan.no, stort veggspeil, 90 x 180 cm,
Anouska. Tak og enkelte vegger er malt med Deco Blue fra Jotun.
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Badekaret trenger ikke
være etter standardmål, her er
det spesialtilpasset på mål. Speil
i messing, fra Light & Living,
pendellampe, Twist Oker, kr 1199,
taklampe, Bullo Brass i messing,
kr 949, begge fra lampan.no,
Loofah svamp, kr 30, Ane Vaffel
håndkle, 50 x 90 cm, kr 100,
begge fra Kid Interiør.

Sittebenken og fotbadet kan
skreddersys etter mål, og benken kan
fås med varmekabler eller vannbåren
varme. Messingkran fra Tapwell, og
svart vegglampe, kr 3199, Vipp. Husk
å sjekke IP-klassifiseringen før du
velger lamper på et bad!

Del badet inn i flere soner. Her er dusj,
badekar, fotspa og toalett for seg.
AquaClean-toalettet er i et
eget avlukke, og har en unik
teknologi som innebærer
luktavsug og dusj. Geberit
AquaClean Mera Comfort hvit,
kr 37 075, Geberit Omega
sisterne i veggen, kr 5219, og
Geberit Omega 60 umbra glass,
kr 5199, alt fra Geberit.
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På dette badet er
det komfort i alle ledd,
deriblant en tropedusj fra
Zucchetti der lyset skifter
farge. Vannet faller fra
taket som regn med lys
i alle regnbuens farger.
Speil, 90 x 180 cm, kr
4998, Anouska, Positano
håndkle, kr 150, Kid
Interiør.

Det kan være fint å få inn noen møbler og ele
menter som ikke er integrerte, og gjerne med litt
patina og struktur, slik som et vitrine-skap til opp
bevaring, eller et bord til duftlys, tekopp og en god
bok. Skap, fra kr 7998, Anouska, Storm lykt, 30 x 34
cm, kr 600, Kid, Loro knagg i antikk messing, kr 59,
Home & Cottage, kurv i sjøgress, kr 125, og hånd
kle, 50 x 90 cm, kr 150, begge fra Kid Interiør.
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Skap en eksklusiv stemning med store
kvalitetshåndklær og innslag av messing.

Lek deg med forskjellige fliser på vegg og gulv. De kan ha ulik struktur men
samme fargepalett, da får du en eksklusiv hotellfølelse. Fotbad med oppvarmet sete
kledd med mosaikk, peis og egendesignet sittebadekar gir en eksotisk atmosfære
spafølelse. Innfelt i veggen mellom badekaret og fotbadet er en liten peisinnsats
Tenderflame med egnet drivstoff og veke i rustfritt stål, trenger ikke pipe. Det gir
levende flammer på en trygg måte. Trefat, kr 249, Anouska, Positano håndkle, 50 x
90 cm, kr 150, Kid. Interno gulvfliser, 60 x 120, fra ABK er kombinert med hexagon
mosaikk, Opala Black, fra Onix og 60 x 60 cm Cromatica Indigo, kr 1829 pr. kvm., fra
Revigres, alt fra Modena Fliser. Taklampen Bullo Brass, kr 949 pr. stk., fra lampan.no.
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På dette urbane og lekne badet er det tenkt godt gjennom
både atmosfære og funksjon. Her er det både nostalgiske
og moderne elementer. Den stramme armaturen står i
kontrast til de rustikke terrakottaflisene, og det gamle
servantmøbelet. Det er et gammelt symaskinbord i teak,
kr 600, Brukthall Sinsen. Delina håndkle i skuff, 50 x
70 cm, kr 100, Kid, krakk i hvitmalt tre, kr 499, Home &
Cottage, kurv i svart, Ø 28 cm, kr 125, håndkle i kurv, 70
x 140 cm, kr 300, begge fra Kid. Ledge vegghylle i svart
metall, 11,5 x 43 cm, kr 199, Home & Cottage, brun boks
på hyllen, kr 498, Anouska, duftpinner, kr 200, Kid.
Duftlys, kr 200, Kid, Cuatro speil i svart, kr 299, Tres speil
i svart, kr 299, begge fra Home & Cottage. Veggflis bak
servant, Raspberry Field, 10,5 x 10,5 cm, Modena.
Servantkran i matt svart fra Zucchetti, Ravak Moon servant.

Mal veggen i samme farge som toalettet, det gjør at toalettet
ikke blir så iøynefallende, og det skaper en helhet i rommet.
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Ungt og lekent

Malte flater er i trendbildet, og her er
det brukt våtromsmaling som gir gode
flater for dekorasjon. På dette badet er
det laget en personlig kunstvegg med
en miks av ulike rammer og belysning.
Knaggrekke med syv knagger i svart
metall, kr 149, og Hammam håndkle i
fersken, 90 x 150 cm, kr 399, begge fra
Home & Cottage. Aron håndkle, 70 x
140 cm, kr 300, Kid. Toalett, Galassia
Svart Matt.

Selve dusjen er adskilt som et eget rom.
ved hjelp av en vegg i jern og glass. Det gir et
nostalgisk men moderne preg. Veggflis i dusj,
antikk speilflis med metallisk preg, kr 119 og
kr 139 pr. stk., gulvflis dusj, håndlagd terrakotta,
40 x 40 cm, kr 359 pr. stk., gulvflis utenfor
dusj, håndlagd terrakotta 16 cm hexagon,
kr 49 pr. stk. Alt fra Original Style-Modena HC
classic. Gardin i lin, 140 x 240 cm, kr 799,
Home & Cottage.

NR 11 – 2017 | BONYTT

179

BAD I SAMARBEID MED MODENA FLISER

Hyller i vinduskarmen med
planter hindrer innsyn, det er
dekorativt og plantene stortrives
i våtsonen med godt lys. Vegg
flis i dusj, antikk speilflis med
metallisk preg, fra Original StyleModenaHC classic. Ulike potter
og kaktuser er fra Mester Grønn.

Svingbare dusjhoder i svart,
matt farge fra Zucchetti.

Gamle vakre møbler kan få et
nytt liv på badet. Her har et gam
melt symaskinbord i teak blitt
til servantholder. Fugemassen
er også med på å sette preg på
uttrykket. Håndlagde terrakotta
fliser i hexagon har fått en lekker
innramming med antrasitt
fugemasse, som gir et mer
autentisk og historisk preg.
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