
Bad





Et bad er alltid et spesielt rom. Det er et sted
for avslapping, en oase av velvære og et 
veldig personlig rom.
For å hjelpe deg med å gjøre det til ditt eget, 
leverer vi høy kvalitet baderomsmøbler som 
er inspirert av naturen eller nåværende 
trender innen interiørdesign.
Enten det er et varmt treutseende, skifer av 
høy kvalitet, moderne betong eller høyglans 
og matte overflater: vi tilby estetisk tiltalende 
design som kan være individuelt kombinert 
for å passe alle krav. Så det kan du virkelig
nyt tiden du bruker på badet ditt.

Baderomsløsninger

Inspirasjon 

Trender

Løsniger og forslag

Fronter og håndtak



Baderomsløsninger 
og inspirasjon

Vi tilbyr estetisk tiltalende
design som kan bli individuelt 
kombinert for å gjøre ethvert 
bad til et spesielt sted.





LUX 
817 Lakkert, Alpine hvit høyglans



HØYGLANS

Ved å bruke blanke overflater kan 
du oppnå en veldig høy kvalitet på 
badet, samtidig som det ser større 
ut.

FLASH 
455 Lakkert, Satin grå høyglans



FLASH 
503 Lakkert, alpine hvit høyglans



CASCADA 
772 Lakkert laminat, stein grå  

STEMMINING

Mens høyglans skaper et veldig 
moderne atmosfære gir tradisjonell stil 
mer hygge på badet. Vakre detaljer 
som for eksempel løpere, spesielle 
håndtak eller variasjoner i løsning 
utgjør også forskjeller her.



Fritt flytende bad eller med sokkelføtter 
som design, kontrast farge,
kontinuerlige håndtak eller 
antifingeravtrykk belegg: 
Med matte fronter spesielt, er det 
detaljene som gjør et baderom til ditt 
eget.

TOUCH
340 Lakkert laminat, sort supermatt  



EASYTOUCH
963 Lakkert laminat, Rust rød ultramatt



Trender

14  Varm og
naturlig 24  

       Stein
           effekt 

Vårt utvalg av baderomsmøbler av høy 
kvalitet gir fullstendig frihet når det gjelder 
design og nye kombinasjoner. Du kan 
velge bad fra fem nåværende 
livsstilstendenser eller til og med 
kombinere dem.
Tross alt handler dette om din personlige 
drømme bad.



34  
      Soft 
         touch 

28
  Urban og
     industriell

  44
      Lys 
og glans



   Varm og
             naturlig

Det er ikke bare utseendet, 
men også struktur av tre som gir liv
og atmosfære til bad.

        Varm 
og lun





STRUCTURA
405 Sierra eik imitasjon



FØLELSEN AV STRUKTUR

Noen ganger koordinater, noen ganger 
kontraster.
Det naturlige utseendet på Sierra eik gir en 
følelse av struktur til designet i mange rom 
og sikrer et friskt, varmt utseende.



STRUCTURA
403 Nero eik imitasjon



SOFISTIKERT

Det sorte i mørk eik utstråler selvsikker
eleganse og gir hvert bad et moderne
minimalistisk utseende.



KOSELIG OG VARM

Det mørke og ubehandlede struktur 
utseendet til Havanna eik gir vakre varme 
kontraster i et ellers kult bad.



STRUCTURA
402 Havana eik imitasjon



INLINE
551 lakkert, alpine hvit matt

RIVA
887 Somerset eik imitasjon



I KOMBINASJON

Trestruktur og fargede fronter
skaper et unikt inntrykk når de brukes 
sammen.
Kombinasjonen av f. eks. vår lette 
Somerset eik og de matt hvite frontene, 
lager et luftig og enkelt utseende. Fargede 
fronter med Havana eik, derimot, gir 
opphav til et friskt og moderne utseende.

TOUCH
337 Lakkert laminat, aqua supermatt



Stein effekt   

Tydelige linjer med en sofistikert
utseende: skifer og marmor gir 
opphav til spesielt elegante 
omgivelser.





Steingrå skiferelementer fungerer som 
sofistikerte høydepunkter på ethvert 
bad. Marmorelementer kan også 
kombineres med en f .eks. en super 
matt håndvask for å skape et moderne 
svart og hvitt utseende.

STONEART
304 skifer steingrå imitasjon



TOUCH
340 lakkert laminat, sort supermatt CC 273 Carrara marmor imitasjon



Urbant og moderne:
betongen og sementutseende 
skiller seg ut fra grått i markedet 
på en elegant måte.

Urban og
           industriell





Det moderne og puristiske utseendet på 
sement kommer godt til sin rett i bad i 
minimalistisk stil.

SEMENT



CEMENTO
803 Lakkert, sement grå



RIVA
892 Betong grå imitasjon



Den store betong trenden har etablert seg
globalt de siste årene. Og med rette,
fordi den kule elegansen passer perfekt til 
moderne bad.             

BETONG



Tidløs høy kvalitet: 
matt overflater har en beroligende 
effekt, og ikke bare i små rom.





TOUCH
340 Lakkert laminat, sort supermatt



Matt fronter gir behagelige kontraster og 
skaper struktur kombinert med andre 
overflater som eik eller skifer.

MATT I KOMBINASJON



Lune og supermatte overflater gir
elegante bad på både lys og mørk 
bakgrunn.

KLAR LINJE



TOUCH
334 Lakkert laminat, skifergrå supermatt



Med vakre utformede matte fronter kan du 
skape det koselig, og et uformelt 
minimalistisk utseende i baderommet ditt.

TRADISJONELL STIL



CASCADA
774 Lakkert laminat, hvit



Kontrasten mellom lyse fronter og et 
mørkt skrog skaper et moderne og 
spennende utseende.

LYS - MØRK



FASHION
165 Lakkert, stein grå matt



Mer lys, mer plass: høyglans
overflater skaper visuell dybde og
få badet til å se større ut.

         Lys og
Glans





LUX
817 Lakkert, alpine hvit høyglans



Høyglans baderomsmøbler er et 
høydepunkt i ordets ekte betydning.
I hvitt og behagelig lyst, skaper det 
også en veldig åpen utforming i 
rommet.

BLIKKFANG

FLASH
503 Lakkert laminat, alpine hvit høyglans



Høyglansfronter får alltid rommet til å se
større ut. De er derfor ideelle for mindre
bad, men de kommer også til sin rett
i større rom.

FLASH
453 Lakkert laminat, skifergrå høyglans

VISUEL EFFEKT



LUX
819 Lakkert, satin grå høyglans



Du kan alltid kombinere baderomsmøbler
individuelt for å passe dine behov. Din 
lokale forhandler vil gjerne
hjelpe deg med planene dine.

Bad med håndtak

PLANLEGGINGSFORSLAG



Håndtaksløst med gripeskinne



Planleggingsforslag inkluderer ikke kraner, lys, håndtakstillegg eller stikkontakter. Disse må bestilles iht det angitte varenummeret.

Med håndtak



Planleggingsforslag inkluderer ikke kraner, lys, håndtakstillegg eller stikkontakter. Disse må bestilles iht det angitte varenummeret.



Planleggingsforslag inkluderer ikke kraner, lys, håndtakstillegg eller stikkontakter. Disse må bestilles iht det angitte varenummeret.



Planleggingsforslag inkluderer ikke kraner, lys, håndtakstillegg eller stikkontakter. Disse må bestilles iht det angitte varenummeret.



Planleggingsforslag inkluderer ikke kraner, lys, håndtakstillegg eller stikkontakter. Disse må bestilles iht det angitte varenummeret.



Planleggingsforslag inkluderer ikke kraner, lys, håndtakstillegg eller stikkontakter. Disse må bestilles iht det angitte varenummeret.



Planleggingsforslag inkluderer ikke kraner, lys, håndtakstillegg eller stikkontakter. Disse må bestilles iht det angitte varenummeret.



Håndtakløs

Planleggingsforslag inkluderer ikke kraner, lys eller stikkontakter. Disse må bestilles iht det angitte varenummeret.



Håndtakløs

Planleggingsforslag inkluderer ikke kraner, lys eller stikkontakter. Disse må bestilles iht det angitte varenummeret.



Planleggingsforslag inkluderer ikke kraner, lys eller stikkontakter. Disse må bestilles iht det angitte varenummeret.



Håndtakløs

Planleggingsforslag inkluderer ikke kraner, lys eller stikkontakter. Disse må bestilles iht det angitte varenummeret.



Planleggingsforslag inkluderer ikke kraner, lys eller stikkontakter. Disse må bestilles iht det angitte varenummeret.



Håndtakløst

Planleggingsforslag inkluderer ikke kraner, lys eller stikkontakter. Disse må bestilles iht det angitte varenummeret.



Planleggingsforslag inkluderer ikke kraner, lys eller stikkontakter. Disse må bestilles iht det angitte varenummeret.



DETALJER AV INTERIØRINNMAT OG TILBEHØR*

* Se salgshåndbok for vårt omfattende utvalg av interiørbeslag og tilbehør.



FRONTER

Fronter merket med LINE N, er også tilgjengelig i håndtakløse baderom.



FRONTER

Alle rettigheter til tekniske endringer, leveringsmuligheter, feil og utskriftsrelaterte fareavvik er forbeholdt. Alle møbleringseksempler er uforpliktende.



Alle rettigheter til tekniske endringer, leveringsmuligheter, feil og utskriftsrelaterte fareavvik er forbeholdt. Alle møbleringseksempler er uforpliktende.



BENKEPLATER

* tilgjengelig også i 16mm tykk, Slim-line benkeplate



SKROGFARGE

Alle rettigheter til tekniske endringer, leveringsmuligheter, feil og utskriftsrelaterte fareavvik er forbeholdt. Alle møbleringseksempler er uforpliktende.



* Se salgshåndbok for vårt omfattende utvalg av interiørbeslag og tilbehør.

HÅNDTAK *

Håndtak i rustfritt stål

Håndtak antrasitt/ Sort

Knotter

* Disse håndtakene har er pris tillegg.



* Disse håndtakene har er pris tillegg.

Håndtak med krom behandling

Grepslist

Store håndtak

Alle rettigheter til tekniske endringer, leveringsmuligheter, feil og utskriftsrelaterte fareavvik er forbeholdt. Alle møbleringseksempler er uforpliktende.



Kvalitet 
i fra Tyskland

Utvalgte materialer, utmerket utførelse, perfeksjon 
helt til den minste detalj: badene våre er utviklet 
og produsert i henhold til det høyeste 
kvalitetskriterier. Våre produkter er utelukkende 
laget i Tyskland. 

Før produktene våre går i produksjon, vil alle 
materialer som brukes blir utsatt for en omfattende 
testprosedyrer i laboratoriet for en minimums 
levetid på 15 å. de blir, inspisert og sertifisert av et 
uavhengig internasjonale institutt. Tross alt er 
våre kundes tilfredshet vårt mål.
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