Axor Urquiola
Badeværelsesplanlægning

Patricia Urquiola's signatur er flydende arkitektur og sensuelt design.
Hendes mange interiør- og produkt designs har imponeret med deres vitalitet og
deres facetrige omfang. Hvad enten det er luksushoteller, showrooms eller prisvindende indretningsprojekter, møder den spanske arkitekt og designer Patricia
Urquiola altid den største anerkendelse for hendes værker.

Kilden til inspiration finder hun i hverdagen. Axor Urquiola kollektionen og rum-konceptet skaber harmoniske ideer til dit personlige badeværelse – fra arkitekturen til
produktdesignet. Hele kollektionen er karakteriseret af flydende overgange, bløde
former og lette kurver.
Ethvert element har dets egen appellerende, charmerende kvaliteter. Således giver
Axor Urquiola maksimal frihed til at skabe dit eget personlige leverum. Via hendes
eget feminine perspektiv, åbner Patricia Urquiola øjnene op for en helt ny badeværelsesoplevelse.
Oplev de følgende sider i brochuren og bliv inspireret til forslag til badeværelsesindretning med Axor Urquiola.

Miljø
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Miljø. Det særlige Axor Urquiola miljø er skabt med en blanding af forskellige stilarter
og objekter. I dette miljø, er personlige genstande en naturlig del der definerer rummets
unikke karakter, med en kombination af naturlige og syntetiske materialer.

Naturlighed og liv er vigtige elementer i Axor Urquiola miljøet. Et vigtigt element er
de grønne planter og igen er den personlige smag og stil en vigtig faktor. Dine egne
ønsker og behov kan realiseres ned til mindste detalje og dit badeværelse bliver et spejl
på din egen personlighed.

Naturlige filtre: Vinduer er forbindelsen til omverdenen. I disse områder anvender Patricia Urquiola grønne planter til at beskytte den

badende fra omverdenen, for at opnå fuldstændig ro til restitution og velvære. Samtidig skaber planterne et naturligt miljø og giver dig
endnu mere livskvalitet.
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My space! Værdifulde, personlige ting, souvenirs fra fjerne rejser, små skatte fra et antikt marked: Axor Urquiola badeværelset består af
fusionen og mixet af stilarter og genstande. Det hele harmonerer og integreres med kollektionens luksuriøse elementer. Hvad enten det er
klassisk, traditionel, moderne eller en farverig blanding af stilarter: Det hele smeltes harmonisk sammen. Med Axor Urquiola kan alle få
opfyldt deres ønsker og udtrykke deres egen personlige stil.

Mønstre og dekoration: Glasoverfladerne er dekoreret med et grafisk mønster, der skaber et visuelt skjold. Det abstrakte mønster
findes også på kollektionens rumdelere – et designelement der skaber en følelse af homogenitet og er et gennemgående tema i hele
kollektionen. Det inspirerer din fantasi og gør overfladen mere interessant.

Miljø
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Rum. I Axor badeværelset smelter opholdsrum og badeværelse sammen i ét, til en komfortabel symbiose af søvn, kropspleje, afslapning og rekreation. I indretningen, foreslår
Patricia Urquiola en helt nyt pragmatisk indretning som giver mulighed for at tilpasse
rummene efter beboernes behov.

Badeværelset kan blive et sted for samtale og kommunikation, men samtidig et sted for
maksimal privatliv. Et separat make-up område, individuelt placerede håndvaske og bruseområder afskærmet med planter, er bare et par eksempler på hendes unikke tilgang
til tingene. På denne måde tillader hun personlig frihed samtidig med en harmonisk
samhørighed.
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Pavilionen: Patricia Urquiola's drømmebadeværelse er placeret i en pavilion. Hun designede badeværelset for to personer,
hver med forskellige behov og forventninger. Den fritstående rumdeler adskiller badeværelse og soveværelse. Det skaber en
følelse af adskillelse samtidig med at det virker åbent. Indretningen med et separat make-up område og det modsat placerede
vaskeområde gør at der skabes private zoner uden at man er helt adskilt fra hinanden. Det giver plads til kommunikation men
muliggør opretholdelse af privatlivet.

Total 74.5 m², badeværelse 40 m²
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Materialer
Håndvask

Axor Urquiola produkter og yderligere
produkter

Base for Håndvask (inklusiv make-up område): Solidt træ underlag,
fremstillet af gammelt byggetræ fra tidligere konstruktioner, f.eks. eg,
behandlet med vandfast lak. Corian Sienna brun bordplade. Specialfremstillet træbænk: Ramme i eg. Max højde: 35 cm.

Make - up område

Gulvbelægning

Håndvask 1

Syntetisk gulvbelægning, f.eks. StoCretec fra Sto AG, hvid (mat)
(www.sto.com). I bruseområdet: betonfliser, f.eks. Beton White
Lappato. Preincision 45x90 cm, fremstillet af Apavisa Porcelánico, brusersystem i gulvhøjde med, f.eks. Poresta Slot, fremstillet
af Illbruck(www.illbruck-sanitaertechnik.com). I badekarområdet: 4
Déchirer keramikfliser 1200x1200 mm, fremstillet af Mutina, designet
af Patricia Urquiola (www.mutina.it).
Vægge

Vægge: glatpudsede vægge, hvid (RAL 9010).
Vægge

Vægge: glatpudsede vægge, hvid (RAL 9010). Afrundede vægge:
helstøbt beton. Kombineret lamel/glas façade: vertikal træstruktur med horisontal afstivning, lamelstruktur fremstillet af massivt træ
som f.eks. lærketræ; indvendig glasfacade, gulv-til-loft. Individuelle skyde-døre. Glasvæg i bruseområdet: Alle glas-elementer uden
ramme (hærdet sikkerhedsglas) monteret i skydebeslag, f.eks., Sprinz
Motion 700 system. Gulv til loft spejl monteret på væg, placeret ved
siden af vaskebord. Afskærmning til WC: glas sving-dør (lamineret
sikkerhedsglas).
Lys

Basis lys via inddirekte belysning af filterzonen. Al lys kan dæmpes.
Afrundet væg: Baggrundslys med vertikal lysstofrørslamper i indgangsområdet; belysning med Davide Groppie Ozen S 300 overflade spotlights, mat hvid. Pendler i håndvask-området: antikviteter,
f.eks. fra desmosmobilia/Chiasso, Schweiz. Pendler i make-up/håndvask området: Flos Chasen pendler
Møbler

Seng: Lowland, fra Moroso, designet af Patricia Urquiola. Sengeborde: Shanghai Tip, fra Moroso, designet af Patricia Urquiola;
Fjord, fra Moroso, designet af Patricia Urquiola. Lens, fra B & B Italia, designet af Patricia Urquiola; Fat Fat-Lady Fat, FF 66, fra B &
B Italia, designet af Patricia Urquiola. Stol: Tropicalia, fra Moroso,
designet af Patricia Urquiola. Frilly, fra Kartell, designet af Patricia
Urquiola. Stol og skammel: Re-trouvé, fra Emu, designet af Patricia
Urquiola. Fritstående spejl med metal-ramme, specialfremstillet.
Diverse

Tæppe: Crochet, fra Paola Lenti; designet af Patricia Urquiola og
Eliana Gerotto; Sardinia Peacock Light, fra Moroso, designet af Patricia Urquiola

1 x Håndvaskarmatur til servantevask
1 x Rund håndvask
1 x Flowstar vandlås
1
1
1
1

x 3-huls håndvaskarmatur, til vægmontering
x Indbygningsdel
x Trekantet håndvask – til bord
x Flowstar vandlås

# 11034000
# 11301000
# 52100000
#
#
#
#

11042000
10303180
11300000
52100000

Håndvask 2

1 x 1-grebs håndvaskarmatur, til vægmontering
1 x Indbygningsdel til håndvaskarmatur
til vægmontering
1 x Trekantet håndvask, vægmonteret
1 x Flowstar vandlås
1 x Sæbeskål

# 11026000
#
#
#
#

10902180
11302000
52100000
42433000

Badekar

2 x Kararmatur med termostat, til montering i gulv
2 x Indbygningsdel til gulvmonteret kararmatur
2 x Badekar

# 11422000
# 10452180
# 11440000

Bruser 1

1 x Termostat til indbygning
1 x iBox universal indbygningsdel
2 x Afspærringsventil
2 x Indbygningsdel til afspærringsventil
1 x Porter bruserholder
1 x Raindance Royale hovedbruser
1 x Bruserbøjning til Raindance Royale
1 x Krog

#
#
#
#
#
#
#
#

11730000
01800180
11960000
15974180
11626000
28420000
27410000
42401000

Bruser 2

1 x Brusersøjle

# 11901000

Radiator

2 x Rumdeler med radiator (“Sky”/spejl mønster)
2 x Rumdeler med radiator (“Sky” mønster
1 x Svingbart spejl til rumdeler
1 x Krog til rumdeler
1 x Håndklædeholder til rumdeler
4 x Indbygningsdel til rumdeler
1 x Radiator, til vægmontering
1 x Krog til radiator

#
#
#
#
#
#
#
#

42510000
42500000
42513000
42515000
42516000
42512180
42501000
42401000

WC

1 x WC-børste
1 x Papirholder
1 x Keramag 500 toilet
1 x Håndklædeholder

# 42435000
# 42436000
#
202100
# 42460000

Rum og miljø
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Mere end bare et badeværelse. Ved

nærmere eftersyn består pavilionen af
tre komplette badeværelser i forskellige
størrelser. Fra det lille integrerede
badeværelse til en stor symmetrisk
badeværelsesindretning. Uanset størrelse
er de vigtige elementer i Patricia Urquiolas
design – stil-mix, det naturlige look, med
grønne planter og opretholdelsen af intimitet
– altid til stede.

1.1
1. 3
1. 2

1.1

Hyggelig og kompakt: Det integrerede badeværelse er en sofistikeret fusion mellem badeværelse og opholdsrum.

Et minde om det 20. århundrede: håndvasken i soveværelset og bruseren i haven. Den grønne filterzone fungerer
som afgrænsning mellem livet inde, og verden udenfor. Denne filterzone er placeret omkring bruserområdet. WC’et er
placeret helt separat. Alt i alt er det en oplagt mulighed for at tænke på badeværelsesindretning på en ny måde. Det
er ikke bare et rum med en funktion, men også et sted for personlig velvære.

Badeværelsesareal 15 m²
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1.2

Velproportioneret indretning: Hvis du tegner en linie gennem området med badekar, er der skabt et
selvstændig wellness område. Badekarret er placeret modsat de grønne planter i filterzonen, og giver dig
mulighed for at nyde de grønne planter mens du bader. Bruseområdet er også integreret i det grønne område.
Ved siden af håndvasken er radiatoren til vægmontering placeret.

Badeværelsesareal 12.5 m²

1.3

Harmonisk symmetri: Denne indretning imponerer med dets symmetriske design som indeholder to forskellige
personlige områder. De to håndvaske er placeret modsat hinanden. Dette gør det muligt for de to badende at have
deres “eget område”. På den ene side er håndvask og håndvaskarmatur monteret på væggen, på den anden side
er håndvasken placeret på et bord sammen med et 3-huls armatur. Bruseområderne er også placeret modsat hinanden og afskærmet ved hjælp af det naturlige filter.

Badeværelsesareal 25 m²

Rum og miljø
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Et sted for velvære: Med hendes indretningsforslag illustrerer, Patricia Urquiola hvordan hendes design kan realiseres i et
klassisk retvinklet badeværelse. Takket være gulv til loft vinduer, er rummet badet i lys. Sammen med planterne giver de et naturligt og venligt miljø. Badekarret er adskilt fra soveværelset ved hjælp af en rumdeler. I indgangsområdet overfor sengen, er der
et praktisk walk-in closet.

Total areal 37 m², badeværelsesareal 16 m²
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Materialer
Håndvask. Solidt træunderlag, fremstillet af gammelt byggetræ fra
tidligere konstruktioner, f.eks. eg, behandlet med vandfast lak. Corian
Sienna brun bordplade solid. Gulvbelægning Royal Mosa Black &
White porcelæn, hvid, 900 x 900 mm, hvid fugefarve. Bruserområde:
skal være skridsikkert, afløb integreret i gulv. Badekar område: 2
Déchirer 1200 x 1200 mm keramik fliser, fra Mutina, designet af Patricia Urquiola (www.mutina.it).
Vægge. Afrundede vægge/bagvæg på WC/garderobe: Overflade:

imi-Beton (www.imi-beton.com) med skydelåger. Bruser: Royal Mosa
Black & White porcelæn, hvid, 900 x 900 mm, hvid fuge. Kombineret lamel/glas væg: vertikal træstruktur med horisontal afstivning,
lamelstruktur fremstillet af massivt træ som f.eks. lærketræ; indvendig glasfacade, gulv-til-loft. Individuelle skyde-døre. Glasvæg i bruseområdet: Alle glas-elementer uden ramme (hærdet sikkerhedsglas)
monteret i skydebeslag, f.eks., Sprinz Motion 700 system. Gulv til loft
spejl monteret på væg. Afskærmning til WC: glas sving-dør (lamineret
sikkerhedsglas). Indretning klædeskab: Bøjlestang i rustfri stål.
Lys. Basis lys via inddirekte belysning af filterzonen. Al lys kan dæmpes. Afrundet væg: Baggrundslys med vertikal lysstofrørslamper i indgangsområdet; belysning med Davide Groppie Ozen S 300 overflade spotlights, mat hvid. Pendler i håndvask-området: antikviteter,
f.eks. fra desmosmobilia/Chiasso, Schweiz. Pendler i make-up/håndvask området: Flos Chasen.
Møbler. Seng: Lowland, fra Moroso, designet af Patricia Urquiola.

Sengeborde: Shanghai Tip, fra Moroso, designet af Patricia
Urquiola.
Stol: Frilly, fra Kartell, designet af Patricia Urquiola.
Diverse. Gulvtæppe: Sardinia Peacock Light, fra Moroso, designet
af Patricia Urquiola.

Axor Urquiola produkter og komplementær
produkter
Håndvask

1 x Håndvaskarmatur til servantevask
1 x Rund håndvask
1 x Flowstar vandlås
1 x Tandglas

#
#
#
#

11034000
11301000
52100000
42434000

#
#
#
#

11422000
10452180
42460000
11440000

#
#
#
#
#
#
#
#

11730000
01800180
11960000
15974180
11626000
28420000
27410000
42401000

#
#
#
#
#
#

42510000
42500000
42513000
42515000
42516000
42512180

Badekar

1 x Kararmatur med termostat, til gulvmontering
1 x Indbygningsdel til kararmatur til gulvmontering
1 x Håndklædeholder
1 x Badekar
Bruser

1 x Termostat til indbygning
1 x iBox universal indbygningsdel l
2 x Afspærringsventil
2 x Indbygningsdel til afspærringsventil
1 x Porter bruserholder
1 x Raindance Royale hovedbruser
1 x Bruserbøjning til Raindance Royale hovedbruser
1 x Krog
Radiator

2 x Rumdeler med radiator (“Sky”/spejl mønster)
1 x Rumdeler med radiator (“Sky” mønster)
1 x Drejebart spejl til rumdeler
1 x Krog til radiator
1 x Håndklædeholder til radiator
3 x Indbygningsdel til rumdeler
WC

1 x WC-børste
1 x Papirholder
1 x Keramag 500 toilet

# 42435000
# 42436000
#
202100

Rum og miljø
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Effektiv udnyttelse af plads: Dette badeværelse er ikke egnet til private hjem, men kan være en perfekt løsning til luksuriøse hotelværelser. Direkte i indgangsområdet er der en garderobe og et separat WC med håndvask. Balkonen med planter
giver lys i rummet. Den vægmonterede håndvask med tilbehør og træbænken underneden, giver plads til personlige ting.

Total areal 41 m², badeværelsesareal 11 m²
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Materialer
Håndvask, specialfremstillet træbænk: solid egeramme, plan

overflade. Max højde: 35 cm. Gulvbelægning Ardex Pandomo
gulv, cement-baseret spartel hvid(www.ardex-pandomo.de). Bruser, badekar og vaskebords områder: Graniti Fiandre, Taxos Extra
600 x 600 mm, hvid, hvid fuge.
Vægge. Indendørs vægge er pudset og malet, hvid RAL 9016. Afrun-

dende vægge: Pandomo Wall, lys grå. Bruser: Graniti Fiandre, Taxos
Extra 600 x 600 mm, hvid, hvid fuge. Skydedørssystem , MSTS 500
Vario, fra Dorma (www.dorma-glas.de). Skabe: Burg Kama badeværelsesmøbel RC 40 series. Kombineret lamel/glas væg: Lamel struktur,
aluminium u-profiler monteret i rammen. Pulvermalet overflade, hvid
RAL 9016. Indendørs gulv til loft glasvægge. Individuelle skydedørs
system, MSTS 5000 Vario, fra Dorma (www.dorma-glas.de).
Lys. Basis lys via inddirekte belysning af filterzonen. Al lys kan dæm-

pes. Afrundet væg: Baggrundslys med vertikal lysstofrørslamper i indgangsområdet; belysning med Davide Groppie Ozen S 300 overflade
spotlights, mat hvid.
Møbler. Seng: Lowland, fra Moroso, designet af Patricia Urquiola.

Sengeborde: Shanghai Tip, fra Moroso, designet af Patricia Urquiola.
Fjord, fra Moroso, designet af Patricia Urquiola. Lænestål: Retrouvé,
fra Emu, designet af Patricia Urquiola.
Diverse. Gulvtæppe: Aperalda, fra Paola Lenti, designet af Patricia

Urquiola og Eliana Gerotto. Crochet, fra Paola Lenti, designet af Patricia Urquiola og Eliana Gerotto. Sardinia Flower Light, fra Moroso,
designet af Patricia Urquiola.

Axor Urquiola produkter og komplementær
produkter
Håndvask

1 x 1-grebs håndvaskarmatur, til vægmontering
1 x Indbygningsdel til håndvaskarmatur
til vægmontering
1 x Trekantet håndvask, vægmonteret
1 x Flowstar vandlås
1 x Sæbeskål

# 11026000
#
#
#
#

10902180
11302000
52100000
42433000

Badekar

1 x Kararmatur med termostat, til gulvmontering
1 x Indbygningsdel til kararmatur til gulvmontering
1 x Badekar

# 11422000
# 10452180
# 11440000

Bruser

1 x Termostat til indbygning
1 x iBox universal indbygningsdel
2 x Afspærringsventil
2 x Indbygningsdel til afspærringsventil
1 x Porter bruserholder
1 x Raindance Royale hovedbruser
1 x Bruserbøjning til Raindance Royale

#
#
#
#
#
#
#

11730000
01800180
11960000
15974180
11626000
28420000
27410000

Radiator

1 x Radiator, vægmonteret
1 x Svingspejl til rumdeler

# 42501000
# 42513000

WC

1 x 3-huls håndvaskarmatur, til vægmontering
1 x Indbygningsdel til 3-huls håndvaskarmatur
til vægmontering
1 x 3-kantet håndvask, vægmonteret
1 x Flowstar vandlås
1 x WC-børste
1 x Papirholder
1 x Keramag 500 toilet

# 11042000
#
#
#
#
#
#

10303180
11302000
52100000
42435000
42436000
202100

Rum og miljø
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Inspiration. Patricia Urquiola har udviklet forskellige interiørdesignkoncepter til Axor
Urquiola badeværelset. Især planterne er et kendetegn for livskvalitet og velvære. Som
filterzone skaber de en flydende afgrænsning til omverdenen og skaber små rum i det
store rum. På trods af denne opdeling i rummet, dominerer følelsen af en varm og åben
atmosfære. Her er der skabt vitale områder for privatliv og velvære, og samtidig steder
hvor man kan kommunikere og nyde hinandens selskab.
Følgende eksempler vil vise dig hvordan du bruger hovedelementerne i Patricia
Urquiolas drømmebadeværelse på en fleksibel og kreativ måde, selvfølgelig i tråd
med dine egne ønsker og behov.
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A: Et nøgleelement i Axor Urquiola badeværelset er filterzonerne,
som kan skabes med glasvægge. Hvis badeværelset ikke har gulv
til loft vinduer, kan en lysskakt med grønne planter også anvendes
som filterzone.

B: Bløde, kurvede vægge forstærker det harmoniske helhedsind-

C: I dette koncept er den diagonale placering af håndvaskene
modsat hinanden, den perfekte løsning til at opfylde de individuelle behov ved håndvaskområdet.

D: Kollektionens rumdeler system gør det muligt at indrette og

tryk af badeværelset. Selv i rektangulære rum er det muligt at
skabe runde, bløde former som et designelement.

opdele rummet efter ønske og behov. F.eks. er det muligt at
adskille WC området fra resten af badeværelset.

Inspiration
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Rumdeler. I det gamle Japan, blev rumdelere ikke kun brugt til afskærmning for vinden, men også til at indrette rum. I det 18. århundredes Europa blev den primært brugt
til afskærmning. Axor Urquiola rumdeleren er mere end blot en afskærmning eller et element til indretning. Rumdeleren kan opgraderes med mange funktionelle tilbehørsdele
som krog, håndklædeholder eller drejebart spejl.

Rumdeleren består af moduler og findes også med radiator funktion. En unik kombination af rumdeler, radiator, spejl og et sted at hænge dit tøj. Monteret på væggen eller
fritstående i rummet, tilbyder disse elementer en unik og intelligent løsning til alle typer
indretning. Udover radiatoren i rumdeleren , fås radiatoren også til vægmontering.
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Rumdeler og varme – alt i ét: Ved at samle forskellige enkelte dele, skabes en rumdeler som giver struktur til hele rummet. Pga. Rumde-

lerens stabilitet skal rumdeleren til fritstående montering bestå af mindst 2 moduler, placeret i en 120° vinkel. Til større rum kan endnu flere
moduler tilføjes, for også at opnå større varmekapacitet ved hjælp af den indbyggede radiator.

Rumdeler med varmefunktion! Et radiator modul kan også
placeres direkte på væggen i en ret vinkel. Tilslutningsrørerne
installeres i gulvet. Dette giver en særlig arkitektonisk effekt og
giver lidt privatliv.

Klassisk vægmonteret version. Takket være dets slanke

udseende, er radiatoren til vægmontering perfekt til smalle badeværelser. Radiatoren er tilsluttet i væggen. På radiatoren kan der
monteres krog, håndklædeholder og drejebart spejl.

Rumdeler med radiator

19

skal placeres korrekt og består
af tilslutnings- og afgangsrørene
der fordeles korrekt i radiatoren. Indbygningsdelen er bygget
ned i cementgulvet der dækkes
med ﬂiser eller anden passende
gulvbelægning.
Rumdeler med radiator
(fritstående)

Rumdeler med radiatorfunktion
består af individuelle elementer
(pga. stabiliteten på rumdeleren
skal mindst 2 moduler anvendes)
som skal placeres sammen så de
danner en 120° vinkel. Elementerne består af en standard radiator med tilslutning forneden, og
beklædningsplade med hul-mønster # 42500000 eller spejl (på
den ene side) # 42510000. Kunden skal montere en separat termostat med en ﬂeksibel vægmonteret styreenhed til regulering af
radiatoren.
Bemærk: Rumdeler med radiator er monteret på ufærdigt gulv
med en speciel indbygningsdel
(# 42512180). Indbygningsdelen

1. Montering af radiator til
rumdeler

Radiator tilsluttes det samme
system som den øvrige badeværelses opvarmning. Tilslutningsrørene er placeret over gulvet og
må placeres det sted hvor man
ønsker rumdeleren placeret. Den
ideelle tilslutning af ﬂere varmepaneler er enten via circulation
i rumdeleren eller ved at tilslutte
dem parallelt. Dette sikrer at temperaturen i hver rumdeler er ens.
Temperaturen reguleres enten
ved en central termostat eller ved
at indsætte en termostat ved tilslutning af rumdeler-modulerne.
Tilslutninger er 3/8” til højre og
venstre på grundkroppen. Ved

1 Placér indbygningsdel
i ufærdigt gulv (af stablitetsmæssige årsager skal mindst to
moduler anvendes), bor og skru
dem i gulvet.

3
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Læg cementgulv og ﬂiser.

lav varme kan rumdeleren bruges som håndklædetørrer og som
supplement til gulvvarme. Varmtvandstilførslen bør være 50 grader så opnår man ca. 390 watt
pr. Rumdeler modul. Ved en temperatur på ca. 75 grader vil forbruget pr. Rumdeler modul være
ca. 729 watt (efter prøvemetode
EN 442). Drifttryk er max 10
bar. Varmtvandstilførsel max 90
grader.
Bemærk: Varmekapacitet er
en ca. angivelse (målt efter EN
442) og den faktiske varmeeﬀ ekt
afhænger af rummets og væggenes størrelse, samt hvor ofte luften udskiftes i rummet. Mindste
afstanden til gulvet er indstillelig.
Indbygningsdelen har en højde
på 360 mm og kan forskydes
120 mm til udligning af skævheder i gulvet.

2. Tilslutningsrør

Alle standard rør er tilsluttet
direkte til radiatoren ved hjælp af
klemﬁttings, Eurokonus med max
SW32.

3. Tilbehør

Drejebart spejl
Krog
Håndklædeholder

# 42513000
# 42515000
# 42516000

2 Tilslut tilgangs- og afgangsrør til indbygningsdel i henhold
til indretning og tilslutningstype.

4 Montering af rumdeler
med radiator

5

Tilslutning af varmeelement

7 Montering af
håndklædeholder

9

Montering af krog

11 Montering af drejebart
spejl: demontering af frontpanel. Montering af spejl.

6 Montering af tilbehør
på frontpanel Montering
af befæstigelseselement til
håndklædeholder

8 Montering af befæstigelsesdele til krog

10 Montering af tilbehørsdele på frontpanel. Montering
af frontpanel.

12

Montering af frontpanel

Rumdeler med radiator
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der fordeles korrekt i radiatoren. Indbygningsdelen er bygget
ned i cementgulvet der dækkes
med ﬂiser eller anden passende
gulvbelægning.

Radiator (vægmonteret)

Den vægmonterede radiator
består af et enkelt modul med
montering på væggen på den
smalle side af radiatoren. Modulet er en standard radiator med tilslutning forneden og frontpaneler
med hul-mønster (# 42500000)
eller et-sidet spejl (# 42510000).
Radiatoren reguleres via en separat termostat med en ﬂeksibel,
vægmonteret styreenhed.
Bemærk: Rumdeler med radiator er monteret på ufærdigt gulv
med en speciel indbygningsdel
(# 42512180). Indbygningsdelen
skal placeres korrekt og består
af tilslutnings- og afgangsrørene
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1. Montering af vægmonte ret radiator

Radiator tilsluttes det samme
system som den øvrige badeværelses opvarmning. Tilslutningsrørene er placeret over gulvet og
må placeres det sted hvor man
ønsker rumdeleren placeret. Den
ideelle tilslutning af ﬂere varmepaneler er enten via circulation
i rumdeleren eller ved at tilslutte
dem parallelt. Dette sikrer at temperaturen i hver rumdeler er ens.
Temperaturen reguleres enten
ved en central termostat eller ved
at indsætte en termostat ved tilslutning af rumdeler-modulerne.
Tilslutninger er 3/8” til højre og

venstre på grundkroppen. Ved
lav varme kan rumdeleren bruges som håndklædetørrer og som
supplement til gulvvarme. Varmtvandstilførslen bør være 50 grader så opnår man ca. 390 watt
pr. Rumdeler modul. Ved en temperatur på ca. 75 grader vil forbruget pr. Rumdeler modul være
ca. 729 watt (efter prøvemtode
EN 442). Drifttryk er max 10
bar. Varmtvandstilførsel max 90
grader.
Bemærk: Varmekapacitet er
en ca. angivelse (målt efter EN
442) og den faktiske varmeeﬀ eket afhænger af rummets og væggenes størrelse, samt hvor ofte
luften udskiftes i rummet. Mindste afstanden til gulvet er indstillelig. Indbygningsdelen har en
højde på 360 mm og kan forskydes 120 mm til udligning af skævheder i gulvet.

2. Tilslutningsrør

Alle standard rør er tilsluttet
direkte til radiatoren ved hjælp af
klemﬁttings, Eurokonus med max
SW32.

3. Tilbehør

Drejebart spejl
Krog
Håndklædeholder

# 42513000
# 42515000
# 42516000

1 Placér indbygningsdel i ufærdigt gulv, bor og skru dem i gulvet. Tilslut tilslutnings- og afgangsrør i henhold til indretning og
tilslutningstype.

2

Læg cementgulv og ﬂiser

3 Montering af varmeelement til rumdeler Montering af
vægbefæstigelse

4

Montering af frontpanel.

1. Montering af vægmonte ret radiator

Radiator (vægmonteret)

Den vægmonterede radiator
består af en standard panel radiator med tilslutning forneden i
midten og frontpanel med hulmønster. Radiatoren er termostatstyret, vi anbefaler en designtermostat i matchende rustfri stål
eller krom overﬂade.

Radiator tilsluttes det samme
system som den øvrige badeværelses opvarmning. Tilslutningsrørene er placeret over gulvet og
må placeres det sted hvor man
ønsker rumdeleren placeret. Den
ideelle tilslutning af ﬂere varmepaneler er enten via circulation
i rumdeleren eller ved at tilslutte
dem parallelt. Dette sikrer at temperaturen i hver rumdeler er ens.
Temperaturen reguleres enten
ved en central termostat eller ved
at indsætte en termostat ved tilslutning af rumdeler-modulerne.
Tilslutninger er 3/8” til højre og
venstre på grundkroppen. Ved
lav varme kan rumdeleren bruges som håndklædetørrer og som
supplement til gulvvarme. Varmt-

1 Placér vægskinner og skru
dem i væggen.

3 Montering af varmeelement Tilslut til- og aﬂ øb til
termostatventiler.

vandstilførslen bør være 50 grader så opnår man ca. 390 watt
pr. Rumdeler modul. Ved en temperatur på ca. 75 grader vil forbruget pr. Rumdeler modul være
ca. 729 watt (efter prøvemtode
EN 442). Drifttryk er max 10
bar. Varmtvandstilførsel max 90
grader.
Bemærk: Varmekapacitet er
en ca. angivelse (målt efter EN
442) og den faktiske varmeeﬀ eket afhænger af rummets og væggenes størrelse, samt hvor ofte luften udskiftes i rummet.

3. Tilbehør

Radiatoren kan udstyres med et
drejebart spejl(# 42513000) som
skal bestilles separat. Kan placeres på højre eller venstre side
af radiatoren. Tilbehørsdele kan
skrues på frontpanelet. Tilgængelige tilbehørsdele er en 465 mm
håndklædeholder (# 42516000)
og en krog (# 42515000). Tilbehørsdelene kan monteres
på de fordeﬁnerede huller på
frontpanelet.

2. Tilslutning

Alle rør er tilsluttet en standard
termostat ved hjælp af kompresionsﬁttings, Eurokonus max.
SW32.

2 Montering af holder til
radiator

4

Montering af frontpaneler

Rumdeler med radiator
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Rumdeler med og uden radiator (fritstående og vægmonteret)

50

300

553

G⅜

1840

1850

125

1850

1840

553

300
456

Radiator (vægmonteret)

376
49

860
64

860

10

1840

1840

1840

1804
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50
553

82

400
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553

50

50
32

Rumdeler med radiator
„Sky“ mønster,
1840 x 553 x 50 mm (H,B,D),
Varmeydelse ca. 730 W
(75/65/20°) EN 442
# 4250 0 0 0 0 *

Rumdeler med radiator, spejl
(på den ene side)/„Sky“ mønster,
1840 x 553 x 50 mm (H,B,D),
Varmeydelse ca. 730 W
(75/65/20°) EN 442
# 42510 0 0 0 *

Indbygningsdel # 42512180

Indbygningsdel # 42512180

Indbygningsdel til rumdeler
(med og uden radiator)

Drejebart spejl
1840 x 241 x 13 mm (H,B,D)

# 42512180

# 425130 0 0

Rumdeler „Sky” mønster,
1840 x 553 x 50 mm (H,B,D)"
# 425050 0 0 *
Indbygningsdel # 42512180

Rumdeler spejl
(på den ene side/„Sky“ mønster,
1840 x 553 x 50 mm (H,B,D)"
# 425110 0 0 *
Indbygningsdel # 42512180

Krog

Håndklædeholder 465 mm

# 425150 0 0

# 425160 0 0

Vægbeslag til radiator (ikke vist)
# 425140 0 0
* Pga. Rumdelerens stabilitet skal mindst 2 rumdeler
moduler anvendes ved fritstående placering.

Radiator, vægmonteret,
„Sky” mønster,
1840 x 553 x 82 mm (H,B,D),
Varmydelse ca. 980 W
(75/65/20°) EN 442
# 425010 0 0

Drejebart spejl
1840 x 241 x 13 mm (H,B,D)

Krog

Håndklædeholder 465 mm

Vægbeslag til radiator

# 425150 0 0

# 425160 0 0

# 425140 0 0

# 425130 0 0

Rumdeler med radiator
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