
56  6 10 NORDISK INTERIÖR NORDISK INTERIÖR 6 10   57

Badrummet som 
”living space” Exklusiva, minimalistiska 

produkter i sköna material och 

former ser ständigt dagens ljus, men 

de stora designessen arbetar även 

med hela rumsmiljöer där badkar 

och handfat integreras med andra 

möbler och funktioner. 

   Duschen kan till exempel utgöra 

ett hörn i sovrummet med en fåtölj 

bredvid eller bara befinna sig bakom 

en liten väggsektion. Badkar med 

tillhörande sanitetsporslin utgör ofta 

ett inslag i en ytterst originell och 

personlig miljö där man vistas för 

allmän rekreation. 

   Denna inriktning blir allt tydligare 

och kan ibland också landa i rena 

ytterligheter.

Av SylviA HArdwick   

Svart stenvägg med infälld ledbelysning 
i serien Ethos är dekorativt, design 
Elia Nedkov. Nespoli och Novara har 
designat duschplattan i vit carraramarmor 
för Neutra. Nespoli och Novara är kända för 
att förena trä och marmor på ett utsökt sätt. 
Foto Neutra

”Polerat möter 
rått. mörka 
material
möter lJusa.”
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Ett minimalistiskt badkar kan också befinna sig i 

ett japaninspirerat, glasat uterum som designparet 

Ludovica och Roberto Palomba och italienska Kos 

presenterar det. Det stilrena vita karet på graciösa 

ben tronar bland mörka träslag, en färgstark matta 

och några gröna växter i det öppna utrymmet, där 

det naturliga ljuset strilar ner genom det glasade 

taket.   

Ljusets betydelse
Många designer ger ljuset en stor betydelse. Na-

turligt ljus förekommer ofta i badrumslösningarna, 

som en glasvägg i duschen direkt mot trädgården 

eller som ett stort ljusinsläpp i glas på något annat 

ställe. Utanför vill man helst ha växter mot insyn, 

något som ger en extra naturupplevelse av vatten 

och grönska. 

Att kunna sänka den elektriska belysningen an-

ses också viktigt. Ett med dimmer dämpat ljus ska-

par ofta en känsla av både mystik och trivsel. Och 

➛

➛ Denna minipool ingår i formgivarna Ludovica och Roberto Palombas serie Faraway för italienska Kos. Den har alla jacuzzins funktioner för fyra 
sittande eller två liggande personer. Kos ingår i Zucchetti-gruppen. Foto koS

Handfatet Victorian kommer från GH, 
Gentry Home, och är gjort i engelskt 
kvalitetsporslin. Gentry Home är 
trots namnet ett italienskt företag. 
Det klassiska blommönstret 
kontrasterar mot utsidans 
moderna form. 
Foto GH

En inbjudande badmiljö från italienska Neutra. Badkaret Duo i marmor är designat av Matteo Thun och Antonio Rodriguez och handfaten har 
formgivits av Nespoli och Novara. Den romantiska taklampan bryter av med gammaldags känsla. Foto Neutra

”living space”

”living space”

”nYa helheter skaPas 
På effektfulla sätt .”
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