
er var mange grunde til, at Christian og Katrine 
valgte at erstatte det gamle, originale badevæ-
relse i deres hus fra 1918 med et nyt. Fugerne var 
slidte, der var revner i gulvet, det gamle, store 
toilet havde et voldsomt skyl, og badekarret var 
placeret under skråvæggen, så det ikke var mu-

ligt at stå oprejst og tage brusebad – med det, der kun var en 
håndbruser. Alligevel var det med en vis portion vemod, at be-
slutningen om et nyt badeværelse blev truffet. 

– Selv om det var slidt og ikke ret funktionelt, var det et 
enormt fint badeværelse med mange detaljer, som passede til 
resten af husets klassiske stil, fortæller Christian. 

Derfor blev rettesnoren for det nye badeværelse, at det skul-
le være tro mod huset og i tråd med de originale linjer. 

– Vi gik efter et forholdsvis simpelt og åbent udtryk med et 
klassisk og lidt nostalgisk twist, forklarer Christian.  

ET ÅBENT BADERUM 
En ting er udtryk, noget andet er indhold. Og i en familie på 
fem er der gang i badeværelset i dagligdagen. Derfor var det 
vigtigt for Christian og Katrine at indrette et åbent badevæ-
relse med god plads, hvor deres tre børn kunne boltre sig. Så-
ledes har parret ikke fyldt rummet op med hverken store bad-
møbler eller en aflukket bruseniche. I stedet hænger den store 
regnvejrsbruser frit ned fra loftet og skaber stemning af bade-
anstalt. 

– Vi valgte at droppe en lukket bruseniche for at minimere 
spildplads og for at gøre det nemt og enkelt at tage bad i et rart 
rum. Det er bare at træde ind i rummet og tænde, forklarer 
Christian, der nyder at være fri for at skulle bakse ind og ud af 
et afgrænset badeområde og heller ikke at føle sig lukket inde. 

– Det er skønt at kunne føle sig fri, når man bader. Og vi synes 
ikke, at det er mere besværligt at skulle skrabe og tørre gulv og 
væg, end det er at skulle skrabe en glasvæg, tilføjer han.                 

Christian og hans familie elskede udtrykket på  
deres gamle badeværelse, men måtte sande, at  
de ikke kom uden om en renovering. Derfor blev 
opgaven at bevare den originale stil i det nye 
badeværelse – og endda at tilføje lidt ekstra  
nostalgisk stemning af badeanstalt. Se bare her …    
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BADEANSTALT 

Fine fund fra stran-
den skaber varme og 
sommerstemning på 
badeværelset.  

Den lyserøde væg-
farve på badeværelset 
skaber en fin tråd til 
det originale tapet i 
den tilstødende gang. 

MÅNEDENS 
MAKEOVER 
Se førbilleder på de 

kommende sider

MED ET STREJF AF

D

HER BOR Christian, 
Katrine og deres tre børn.  
HVOR Familien bor i et hus 
fra 1918 i Nordsjælland. 

Det nye, skønne bade-
værelse er klassisk og 
enkelt indrettet tilsat 
feminine og nostalgiske 
detaljer. 
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TRE TIPS TIL AT FÅ STEMNING AF BADEANSTALT 
1. Vælg et klassisk udgangspunkt med hvide,  
kvadratiske vægfliser tilsat messingarmaturer med 
runde former for at skabe et nostagisk udtryk.  

2. Miks med et lidt industrielt look ved hjælp af 
store, mørke gulvfliser, og hold dig til få, velvalgte 
accessories i et let og enkelt udtryk – fx stribede 
hamamhåndklæder, grønne grene i en rustik vase  
og cool sæbedispensere.  

3. Drop bruseniche og badeforhæng, og hæng  
i stedet regnvejrsbruseren frit ned fra loftet – så  
får du et skønt, åbent baderum uden spildplads. 

FØR EFTER

Idé Hvis du indretter separat badekar 
og bruseområde, kan ungerne plaske i 
badekarret, mens mor eller far tager 
brusebad. 
Det klassiske badekar og armaturerne  
fra Tony understreger den originale stil  
i rummet. Vasen er fra Excel, og produk-
terne er fra Sachajuan og Aesop. 

Christian og Katrine valgte store, mørke 
gulvfliser for dels at holde linjerne enkle, 
dels for at skabe et råt modspil til de mere 
kliniske vægfliser. Det hele får et feminint 
twist af den rosa vægfarve fra Flügger. 

Håndklæder fra Hay og Tekla samt en vintage-
kimono skaber farve og liv i rummet. Knagerne 
er fra Stilleben. 

Idé Gør det nemt og hurtigt 
at skrabe efter brusebad ved at 
minimere kanter, badmøbler 
og knager i bruseområdet. 
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FØR
· Badeværelset var slidt og samtidig 
upraktisk indrettet for en familie på fem, 
som har brug for god plads i hverdagen. 
· Det gamle toilet havde et voldsomt 
og larmende skyl, og badekarret var 
klemt under skråvæggen.  

FØR
EFT

ER

EFTER
· Familien har fået et åbent, funktionelt og 
moderne badeværelse, som stadig har tråde til 
den originale stil.  
· Badekarret har fået en ny og bedre plads, 
hvor toilettet stod før, og samtidig har fami-
lien fået et separat, åbent bruseområde. 

“Vi gik efter et 
forholdsvis simpelt 

og åbent udtryk 
med et klassisk og 

lidt nostalgisk 
twist”

1 2

Idé Tilføj detaljer, som bløder det 
sterile udtryk lidt op – fx messingknager, 
farverige tekstiler, et træmøbel og en 
feminin vægfarve. 
Vasken er fra Villeroy & Boch, armaturet  
fra Tony, og toilettet er fra Ifö. Spejlet er 
lavet på mål hos Glas-Direct, mens  
taburetten er vintage. 

1 Selv en lille, farverig blomst på 
badeværelset gør underværker for 
både stil og stemning. Kruset er fra 
Hay, og skålen er fra Stilleben. 

2 Vasen er fra Stilleben, den forreste 
toilettaske er fra Boii, mens den 
bagerste er fra Studio Feder. 
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Idé Skab et gennemført udtryk ved at 
lade vægfliserne dække vindueskarmen. 
Krukken og messingunderskålen er fra  
Skagerak, mens lågkrukken er fra Stilleben  
og trykknapperne i messing fra Vola.  

Idé Sæt et personligt 
præg på dit badeværelse 
med dine favoritprodukter, 
bløde tekstiler og keramik 
i dine yndlingsfarver. 
Toilettasken er fra Boii, 
håndklædet fra Tekla, skålen 
fra Stilleben og stofnettet 
fra Studio Feder. 
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