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Badrum planlösning och förutsättningar

Master badrum - Ö.V.

“Badrummen ska upplevas lugna, harmoniska med en modern 
stil. Stora plattor, svarta detaljer och minimalistisk känsla.”

Anna vill att badrummen ska ha en lugn atmosfär med en modern anknytning och genomarbetad look.

Detaljer & förutsättningar:

•	 Badrummen kommer behålla de placeringarna som är angivna på ritningarna.

•	 Då detta är ett nybyggt hus uppfyller badrummen kravet på handikappanpassning.

Förslag på upplägg för respektive badrum:

•	 För att få till ett flöde och lugn i badrummen görs de inbyggda modulerna (wc, tvättställ och 

dusch) till sammanhängade enhet där rör och avlopp döljs i vägg.

•	 Gästbadrummet; får fokus på ombonad och lugn stämning där gäster kan känna sig hemma 

- här är duschen blickfånget tillsammans med hyllnischen som löper obrutet långsidan in i 

duschen. Belysningen blir extra viktig här för är uppnå känslan.

•	 Barnens	badrum; får funktion som fokus - här blir känslan lugn tack vare smidig förvaring 

och sammanhängande materialval. Lättstädat och “var-sak-har-sin-plats” för harmoni.

•	 Master	badrum; får rekreation och vardagslyx som fokus - här är stilen mer genomarbetad 

med detaljer som vågar ta plats. Badrummet byggs upp kring ett betongduschkar, dubbla 

tvättställ och duschar, samt glasväggar med svarta metallramar som detaljer. Bastun i 

anslutning ger naturlig övergång till mer avslappnad och harmonisk känsla med sitt fönster. Barnens badrum - Ö.V. Gästbadrum - N.V.
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Färgskala och stilförslag

Tips för att skapa önskad badrumskänsla:

Jag föreslår att jobba med en modern stil och mörk färgskala för att ge badrummen ett ombonat lugn.

•	 Kakel	&	Klinker; golvet och väggarna (i duschdelen, vid wc och tvättställ) kläs med mörka stora 

klinkers som påminner om betong alt. sandsten. En platta som gärna plockar in en ruffigare och naturlig 

textur som ger en vacker och modern effekt. 

•	 Målade	ytor; övriga väggar kan med fördel målas matta för en ombonad och mjukare känsla. Här kan 

gästbadrummet jobba med mörkare kulör för vacker oväntad och tuff effekt, medan barnens och Master 

badrum får en ljusare kulör som kan ge de svarta metalldetaljerna större fokus. Oavsett mörkhet föreslår 

jag en kulör som drar åt det varmgrå hållet. Taket målas i samma vita kulör som övriga husets tak.

•	 Bastu; för att ge bastun en “asiatisk” och minimalistisk känsla som känns modern föreslår jag smala 

ribbor och mörka kulörer även här. Förslagsvis med mörka väggar och golv (samma klinker som i resten 

av Master badrum), samt tak och lavar i naturfärgat trä för att ge bastun en lugn, varm och naturlig 

känsla som betonas av det stora fönstret.

•	 Förvaring; för en maximal lugn känsla föreslår jag att jobba med dold förvaring för vardagssakerna 

i alla badrum. De öppna förvaringen består av hylla ovanför de inbyggda modulerna (wc, tvättställ, 

dusch) i de små badrummen. Master badrum får badrumsmöbel under tvättställen och förslagsvis även 

dold förvaring i wc-delen. För att mjuka upp den strama minimalistiska stilen kan “vanliga” möbel i trä 

såsom pall, hylla etc. plockas in för avlastning av småsaker och handdukar i närhet till duschdelen.

•	 Blandare; till denna stil är svarta blandare en snygg detalj som sätter tonen på bra sätt. Byggs med 

fördel in vid badkar och dusch för en betona den minimalistiska känslan. Även krom skulle passa om 

mer klassisk känsla önskas.

•	 Detaljer; då huset har svarta fönsterkarmar föreslår jag att plocka upp detta som detalj på 

duschglasväggar - det ger en modern och genomtänkt känsla som lyfter alla badrummen till det där 

extra. I Master badrum får duschväggarna (ovan det platsbyggda duschkaret med betongkänsla) övergå 

i glasparti med samma svarta ramar, mot bastudelen. Detta ger ljusflödet en obruten väg och bidrar 

med utsikt men utan insyn.


