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Guiden till
ditt nya badrum
Förverkliga dina drömmar om ett nytt badrum. Kakelkultur hjälper dig
med rådgivning, materialval och inredning. Vi kan även guida
dig till certifierade hantverkare i ditt område.
Mer än bara funktion

Badrummet är inte längre enbart en
plats för tvätt och tandborstning. Det är
ett rum för avkoppling och vardagslyx.
Badrummet har förvandlats från att vara en tråkig plats för tvätt
och rengöring till ett rum där man gör sig fin och ger sig själv en
stunds skön spaupplevelse och njuter av ett avslappnande bad.
Tänk därför större och mer långsiktigt när du väljer inredning.
Lägg lite omsorg på dina val av material så kan du kombinera
det estetiska och det funktionella. Materialen ska förstås vara
vackra och de behöver också tåla dagligt användande i många
år. Badrummet måste också fungera lika bra när barnen är små,
som när de har flyttat hemifrån.
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Designmöte innan beställning

Boka ett designmöte för att gå igenom
ditt projekt med våra badrumsexperter.
Vi hjälper dig att utforma drömbadrummet med hjälp av vårt
digitala ritningsverktyg från Compusoft. Programmet har en
mängd olika funktioner och ett stort bibliotek med objekt och
planlösningar. Vi designar ditt badrum tillsammans och du kan
känna dig trygg med att måtten stämmer exakt.
I processen kan du testa dig fram med olika kombinationer innan
du bestämmer dig. Vi ger dig tips och råd för att få bästa möjliga
resultat. När du har gjort dina val av kakel, klinker och inredning
skapar vi en färdig plan med rätt mått i programmet. Vi ser till
att det blir korrekta placeringar av blandare, beslag, porslin och
inredning och att du inte glömmer de små detaljerna.
Vi adderar belysning och detaljer utifrån dina behov och önskemål. Till sist sammanfattar vi designen i både 2D- och 3D-ritning
som ger en verklighetstrogen bild av ditt framtida drömbadrum.
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Bygga nytt eller renovera

Bra saker att tänka på när du ska renovera
eller bygga nytt badrum.
Det är bra att tänka igenom rummets form. Var finns fönster och
dörrar, hur faller ljuset och hur är ledningar dragna. Du kan också
skissa på var du vill placera toalett, dusch, badkar och handfat.
Tänk igenom förvaring och vilka behov du och din familj har.
Om du redan har ett badrum idag som du vill renovera, fundera på
vad som är bra i det rummet och vad du skulle vilja ändra på.

Mät och planera
Ta fram alla fasta mått på väggar, golv och tak, samt eventuella
fönster, dörrar och snedtak. Glöm inte att mäta ut rör, brunnar och
avlopp. Gör en grovskiss med dina mått inför ditt besök hos oss så
kommer det gå smidigt att få fram en exakt ritning.

Budget
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Sätt gärna upp en budget på vad renoveringen får kosta. Då är det
lättare att se vad som ska prioriteras. Ett badrum kan kosta väldigt
olika beroende på hur omfattande renoveringen eller byggnationen
är, därför kan det vara bra att ha en prioriteringslista.
Fundera på vad som absolut ska göras och om något kan göras
senare, om det finns något som kan behållas och vad som kan
prioriteras bort om budgeten inte räcker. Du kan bolla idéer med
vår personal och få hjälp att hitta mer prisvärda alternativ, utan att
tumma på kvaliteten, om du behöver spara in någonstans.

Att välja kakel och klinker

Material i badrum behöver tåla mer fukt
än i andra rum och därför är kakel och
klinker utmärkta val
Det finns en uppsjö av olika varianter av kakel, klinker och mosaik
att välja mellan. Vi kan guida till de bästa alternativen för dig och
se till att du undviker de vanligaste misstagen. En tumregel när
man ska välja kakel och klinker är att de ska vara halksäkra, lätta
att hålla rena, och samtidigt vara behagliga.

Natursten och matta ytor

Natursten finns i många varianter, den allra
vanligaste är marmor.
Marmor är ett material som alltid består och ger ett naturligt uttryck.
Det kan bidra till att skapa en lyxig, klassisk, tidlös eller rustik känsla.
Marmor finns i många olika nyanser, former och glans, vilket gör att
du enkelt kan hitta en variant som passar dig. Natursten har ofta en
mattare yta. Matta ytor är mer sobra och kan passa bra om du vill
skapa en lyxigare spakänsla.

Sköteselråd
Beroende på val av natursten så finns det olika skötselråd. Särskilt
kalksten och marmor kan vara känsliga för starka eller sura vätskor,
men de kan impregneras så att de skyddas. Skiffer och granit är
mycket tåligare naturstenar och klarar mer. Oavsett val. sikta på att
välja natursten av hög kvalitet som håller länge, det är bra för både
miljön och plånboken på lång sikt.

Kakel är ofta helt underhållsfritt eftersom det är fukttåligt och
inte behöver efterbehandlas. En del kakel har glasyr med en
blank yta. Det gör att smuts och bakterier inte fastnar lika lätt
och de är enklare att rengöra. Blanka ytor reflekterar också ljuset
bättre än matta ytor, så har du ett mörkt rum så kan ett glaserat
kakel hjälpa till att ljusa upp det.

HUR SER DINA BEHOV UT

Checklista när du planerar ditt nya badrum
•
•
•

Hur många personer är det som kommer att använda badrummet regelbundet?
Finns det små barn, gamla eller funktionshindrade personer med speciella behov som ska använda badrummet?
Har flera personer behov av att använda rummet samtidigt?

Förvaring

•
•
•
•
•
•

Vilken typ av förvaringsmöjligheter behöver du och din familj? Gör en lista över allting som måste rymmas.
Om du behöver mer plats längre fram - har din badrumsserie möjlighet att utökas vid behov?
Vill du ha luck- dörr- och låddämpare?
Dubbla handfat kan vara en bra investering för att undvika krockar i badrummet morgon och kväll.
Sidopaneler och extra badrumshyllor är praktiska. Se om du kan använda små skrymslen till extra förvaring.
Välj gärna en kommod med plats för en pall under, eller ett inbyggt trappsteg till de minsta i familjen.

Belysning

•
•
•
•
•

Hur är ljuset i badrummet? Finns det fönster eller andra ljusinsläpp?
Vilken typ av belysning vill du ha? Enbart i tak, eller väggar, golvet, i duchen, extra lampor intill spegel?
Vill du ha inbyggd belysning i skåp och lådor?
Vill du automatisk belysning som tänds vid rörelse för att undvika att väcka familjen nattetid?
Med dolda eluttag i skåpen slipper du ha hårtork, rakapparat och eltandborstar framme synliga.

Ventilation

•
•
•

Hur ser ventilationen ut idag? Finns det fönster, luftslussar eller befintlig fläkt?
Har ni behov av en automatiskt styrd fläkt?
Går det att installera fläkt med utblås i fastigheten?

Praktiska tips!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det kan vara klokt att placera toaletten lite avskilt i badrummet så att flera kan använda badrummet samtidigt.
Golvvärme ger en behaglig värme i badrummet och uppskattas av både små och stora fötter.
En blandare med sensor eller ett vattensparande munstycke minskar vattenförbrukningen och är mer miljövänligt.
Runda hörn på badkar och inredning är mer barnvänligt och får rummet att verka mjukare.
I ett litet badrum kan ett hörntvättställ spara mycket plats.
Stora golvklinker får rummet att verka större, och tvärtom.
Med en stor spegel eller flera speglar kan du skapa ett ljusare badrum.
Välj gärna en toalettsits med mjukstängande lock för att undvika slammer.
En vägghängd toalett är enklare att städa.
Om det finns små barn eller äldre kan det vara bra att välja halkfria material på kakel och klinker.
Tycker du det är tråkigt att städa, välj material som inte får fingeravtryck eller fläckar så lätt.

Budget & förberedelse

•
•

Sätt upp en budget för vad ditt badrum får kosta.
Mät och planera. Ta fram alla rummets mått, längd, bredd och höjd. Märk ut dörr, fönster, luckor, rör och avlopp.
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Vi kan ordna transport och
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