
God forberedelse hjælper dig på vej mod drømmebadet 
Tjekliste til dit besøg hos VVS-fagmanden

Bor der små børn?

Bruges badeværelset også af personer med nedsat mobilitet? Skal 
det være egnet til ældre?

Bruges badeværelset jævnligt af flere personer på samme tid?

Har du hund?

Hvad er dine planer? Nybyggeri

Renovering / 
ombygning (lejebolig)

Renovering / 
ombygning (ejerbolig)

Har du et grundrids over rummet? Har du rummets mål? (Husk at 
medregne vinduer og døres placering og mål.)

Skal der tages andre særlige hensyn?

Skråvægge

Vægge med 
fremspring

Skillevægge

Skakter

Kan grundridset ændres, for eksempel ved at lægge flere rum sammen? Ja

Nej

Ønsket

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej

Kan rørinstallationer flyttes? Ja Nej

Ja Nej

Hvor mange personer bor der i din husholdning?

Ja NejHar du et separat gæstetoilet?

Udfyld tjeklisten i PDF-filen, print den ud og tag den med eller e-mail den til din VVS-fagmand.
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Hvilke elementer skal dit badeværelse indeholde?

Enkelt håndvask Dobbelt håndvask To separate håndvaske
Bruser Badekar Spabad Toilet UrinalBidét
Andet::

Hvilke andre elementer skal dit badeværelse indeholde?

Skabe Spejl Vaskemaskine

Andet:

Tørretumbler

Hvilke produkter skal dit brusebad indeholde?

Håndbruser Hovedbruser Sidebruser Formonteret brusesystem

Gulv: I niveau med gulvet Brusekar Kar-brus-kombination
Afskærmning: Brusekabine SkillevægBrusevæg
Produkter:

Andet:

RadiatorGulvvarmeForbliver det samme som nu

Hvordan skal dit badeværelse opvarmes?

Håndklædeholder med varme

Spejl med lysVæglampeLoftslampe

Hvilken belysning skal bruges på dit badeværelse?

Har du allerede samlet inspiration i magasiner eller på hjemmesider? Fandt du noget, du kunne lide?
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