Planlægning af badeværelset – Nybyggeri
Find den perfekte kombination af dine behov og ønsker

Nyt badeværelse – en trin for trin-guide til at få mere funktionalitet og design på badet
Mange har stadigt større krav til, at badeværelset skal forbedre komforten i hverdagen og tilfredsstille længslen efter
fred og ro. 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 processen.

Trin 1: Fastsæt dit budget
Det er en værdifuld investering i fremtiden at bygge nyt badeværelse, og det kan sammenlignes med at købe et
køkken, der også skal stemme overens med dine ønsker og individuelle behov. For at du ikke mister overblikket over
omkostningerne i løbet af projektet, er det vigtigt at sætte en økonomiske ramme på forhånd.

Trin 2: Beslut dig for det grundlæggende baddesign
Design og størst mulig funktionalitet går hånd i hånd for Axor og Hansgrohe. Vi arbejder sammen med verdens
førende designere for at skabe sanitetsproduktet af højeste kvalitet, der vil gøre dit badeværelse både smukkere og
mere komfortabelt.
Drag fordel af de mange muligheder for at give dit nye badeværelse det ultimative personlige præg. Nogle af de
vigtigste beslutninger, der leder til dit personlige velværebad, er:







Overordnet stil?
Bruser i niveau med gulvet?
Opdeling af funktionelle og velværeområder?
Moderne fliser eller trægulv?
Afdæmpede eller kraftige farver?
Pynt, mønstre eller struktur på væggene?

Trin 3: Vælg stil og produkter tidligt i processen
Gør det lettere at finde de rigtige produkter og kombinationer. Både Hansgrohe og Axor deler alle produkter ind i
stilretningerne Avantgarde, Modern og Classic. Herudover byder især mærket Axor på helhedsløsninger og
inspiration til en bred vifte af individuelle stile: puristisk, minimalistisk, naturlig eller endda organisk.

Stadig usikker på, hvilke produkter der passer godt sammen?
Designeksperterne fra Axor og Hansgrohe kan hjælpe dig i beslutningsprocessen og tilbyder omfattende anbefalinger
med “ComfortZone testen”. Ud over om designet harmonerer, undersøger denne test også armaturernes
funktionalitet og stænkmønstre, når de kombineres med håndvaske fra førende producenter.
Find testresultaterne her, og se også onlineværktøjet, der hjælper dig på vej: “ComfortZone Configurator”

Step 4: Saml teknisk information
Undersøg de tekniske muligheder på forhånd og skabt et solidt fundament for planlægningen af dit badeværelse.
En dybdegående samtale med din VVS-fagmand kan også give værdifulde oplysninger.
Find din nærmeste forhandler og VVS-mand.

Bevar fleksibiliteten: Selv når du for eksempel vælger en indbygningsløsning i badet, giver
Hansgrohe dig stor fleksibilitet. Den unikke ”iBox universal” gør det muligt. Den bruges som
indbygningsdel til langt størstedelen af Hansgrohes indbyggede brusearmaturer og -termostater, så
du uden problemer kan skifte én løsning ud med en anden. Din VVS-installatør kan give dig meget
mere information på dette område.
Funktionalitet: Hansgrohe har altid været synonym med produkter af høj kvalitet og med lang levetid, der er
karakteriseret af imponerende funktioner. Omdrejningspunktet er de patenterede, innovative teknologier.
Læs mere om fordelene ved Hansgrohes innovationer her.

Trin 5: Se ind i fremtiden
Når du vælger produkter fra Hansgrohe eller Axor, er du garanteret produkter, der har lang levetid og er produceret på
miljøvenlig vis. Fordelene for dig er indlysende:




Lavere omkostninger takket være vand- og energibesparende produkter, der holder i mange år
Garanti for, at reservedele til produktet kan fås i mindst 10 år efter købet
Tidløse designerprodukter, der også er en fryd for øjet i fremtiden

Brug Hansgrohes vand- og energispareberegner for at regne ud, hvor mange penge du kan spare.

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.

