
 

 
 

Renovering – en trin for trin-guide til at få mere funktionalitet og design på badet 
Når du renoverer dit badeværelse, forbedrer du ikke bare din komfort i hverdagen, du investerer også i din bolig og 
højner dens værdi. Mærkerne Hansgrohe og Axor hjælper dig med at opnå dit drømmebadeværelse med et væld af 
gode idéer og input fra en række dygtige specialister. For at hjælpe dig med at bevare overblikket i projektet, har vi her 
samlet de vigtigste skridt i renoveringsprocessen. 
 
 
Trin 1: Definér dine mål 
   
Tænk over, hvad du godt kan lide ved dit nuværende badeværelse, og hvad du ikke har brug for i dit nye 
badeværelse. Skriv dine idéer, ønsker og behov ned og lav en liste med alle de vigtige detaljer. Vi anbefaler, at du 
som udgangspunkt overvejer følgende: 
  
 Hvilke dele skal renoveres, og hvilke funktioner skal de have? 
 Hvordan kan nye produkter integreres i det eksisterende design? 
 Hvor mange mennesker bruger badeværelset, og hvem er de? 
 Vil jeg have en pladsbesparende løsning, eller vil jeg udvide badeværelset ved at inddrage andre arealer? 
 Er det muligt at flytte badeværelset eller måske placere toilettet et andet sted? 
 Hvad er mine individuelle behov? – børnevenligt, energibesparende, vedligeholdelsesfrit, handicapvenligt 

 
 

 
Trin 2: Beslut dig for en stil 
 
Mærkerne Hansgrohe og Axor byder på en bred vifte af inspiration og hjælpemidler til at forvandle dit badeværelse til 
et velværerum. Alle produkter er eksempelvis inddelt i stilretningerne Avantgarde, Modern og Classic. Det har vi 
gjort for at gøre det lettere for dig at vælge de rigtige produktkombinationer samt vise dig eksempler på kreativ 
badplanlægning. 

 
Brug tidens tendenser som hjælp til dine beslutninger:  
Hvad enten du er ude efter en behagelig stemning, attraktivt design eller en wellness-oase kan aktuelle tendenser give 
god inspiration. Du finder nyttige forslag og inspiration i Trend-afsnittet på vores hjemmeside.  
 
 
 Fascinerende fliser 
 Brus i niveau med gulvet 
 Specialløsninger 
 Glas og transparens 
 Tilbehør 
 Flergenerationsbad 
 
 
 
 

Planlægning af badeværelset – renovering 
Forvandl gammelt ti l nyt. Struktureret renovering af badeværelset i nyt design 

http://www.hansgrohe.dk/171.htm


 

 
 
Trin 3: Fastsæt dit budget 
 
Sæt en økonomisk ramme for renoveringen, men vær åben for alternativer. Husk: Badeværelsesrenovering er en 
langsigtet investering. 
 
 
Trin 4: Saml teknisk information 
  
Hansgrohe tilbyder et stort udvalg af badeværelsesprodukter, der 
er ideelle til renovering. Brug vores hjemmeside og kontakt din 
lokale forhandler for at få mere at vide om de mange muligheder. 
Forhandlersøgningen hjælper dig med at finde den rette 
kontaktperson. 
 
Hansgrohe ComfortZone Test: I denne funktionelle test 
undersøger vi under realistiske forhold, hvor godt Hansgrohes 
armaturer fungerer sammen med populære håndvaske fra 
førende producenter. I download-området på vores hjemmeside 
finder du testresultaterne, som du også kan printe ud. 
 
 
Trin 5: Renovér med ro i sindet 
 
Reservedele der kan fås i mange år fremover, vand- og energibesparende teknologier og bæredygtighed er 
kerneområder, som du bør tage med i dine overvejelser. Brug Hansgrohes vand- og energispareberegner til at 
regne ud, hvor mange penge du kan spare. 
 
Forberedelse og overvejelser: 
Tænk over, hvad du vil have, og hvordan det kan implementeres 
realistisk. Har du brug for hjælp og rådgivning, så tøv ikke med at 
kontakte din VVS-installatør. Nyd, at rådgivning og montering 
finder sted hjemme hos dig, og få disse fordele: 
 
 Faglærte medarbejdere 
 Mange års erfaring og ekspertise 
 Skræddersyede løsninger 
 Installation til tiden 
 Professionel montering 
 Hurtig service 

 
Juridisk information: Hansgrohe har gjort sig umage for at tjekke alle informationer og anbefalinger. Vi kan dog ikke tage ansvaret for 
planlægningen af specifikke badeværelser på individuel basis. Tal venligst med din lokale VVS-installatør for at diskutere individuelle detaljer. 

http://www.hansgrohe.dk/26127.htm
http://www.hansgrohe.dk/12946.htm
http://www.hansgrohe.dk/1870.htm

