
Inspirasjon 
til ditt nye bad



Se badet ditt i et helt 
nytt naturlig lys!

Design ditt drømmebad

Du har bestemt deg for å renovere 
badet ditt. Gratulerer!

Badene har lenge tjent som funksjonelle 
rom i vårt hjem med minimal rom for kreativt 
design. Vel, vi vil endre det.

Ta det første skrittet mot renovering av badet 
ditt, som begynner med en spennende 
utforskning av ulike løsninger og valg. Det 
finnes mange alternativer som kan forvandle 
badet ditt fullstendig, og gi det den elegante 
oppgraderingen du alltid har ønsket. 

Så, hvis du er klar til å få et helt nytt bad med 
masse lys og frisk luft: Se opp og si “hei” til den 
femte veggen! 

Se opp og si 

“hei” til den femte

 veggen
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Designere går for 
mer luksuriøse 
baderomsdesign.

Hva du ikke visste at du 
trengte
Så - la oss snakke om badet 
ditt.

Vi ser våre bad som et nødvendig rom uten den store 
muligheten for spennende design. Tross alt er ikke badet 
det første rommet vi pleier å vise frem i vårt hjem, fordi det 
er et privat rom. Men trender er i endring! 

Designere legger vekt på mer luksuriøse baderomsdesign 
mens populære tv-programmer viser de dramatiske 
forvandlingene. Så, om det er hovedbad eller gjestebad, er 
det trygt å si at tiden for utdaterte kjedelige bad er over.

Grunnen til at mange mennesker ønsker å pusse opp 
badene sine er fordi de føles gammeldagse sammenlignet 
med resten av huset. Enten det er utdatert, har begrenset 
plass eller svak belysning, så kan badet virke gammeldags.

Før du begynner å velge farger, møbler, eller slår 
ned vegger, kan alt ditt bad virkelig trenger, være mer 
naturlig lys. Fra å skape en spa-lignende atmosfære eller gi 
en følelse av større rom, er naturlig lys nøkkelen. Og - det er hva 
de fleste bad mangler. 

Mange velger å ikke sette inn vinduer på badet av en eller 
annen grunn: plassbegrensninger, innsynsproblemer osv. 
Likevel, i alle designbøker og blader er det bilder av flotte, 
luksuriøse og trendy baderom med mye naturlig dagslys. 
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Dagslys gjør rommet levende. Utseendet og fargen på 
rommet endres, ettersom lyset reflekterer vegger og gulv. 

I motsetning til kunstig lys er naturlig lys et rent, hvitt 
lys som fremhever de rette fargene på veggene og 
innredningen, samtidig som det gir følelsen av et større 
og mer avslappende rom. Dagslys er bra for vår helse og 
velvære og bidrar til å reduserer behovet for elektrisitet. 

For oss ser ingenting bedre ut enn når naturlig dagslys 
flommer inn. Så, hvordan kan du slippe naturlig lys inn på 
badet ditt? Alt du trenger er å se opp. 

Sett inn takvinduer og få 30 - 50cm mer takhøyde.  
Ved å kombinere flere i bredden får du et helt felt med 
større takhøyde. Med VELUX takvinduer får du høyden til å 
møblere der det før ikke var mulig. Er det for eksempel for
lavt til å ha badekar eller vask, er et eller flere VELUX 
takvinduer den ideelle løsningen.

Takvinduer lar badet ditt bade i naturlig lys, og gjør rommet 
større. Takvinduer gir deg muligheten til å slippe dagslyset 
inn på hele badet ditt uten å stjele veggplass eller gi innsyn 
utefra. Når du trenger et friskt perspektiv, er det noen 
ganger bare å se opp. 

Den femte veggen, 
bedre kjent som 
taket, er den minst 
utnyttede veggen på 
badet ditt

Fortsetter fra s.. 5

Hva du ikke visste at du trengte
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Før Etter
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3
GRUNNER

til å installere takvinduer på badet ditt

1
Dagslys uten Innsyn

Etter hvert som vi bygger tettere, blir det vanskeligere å 
hindre innsyn. Tradisjonelle vinduer kan ta opp veggplass 
på badet, samt forårsake innsyn. Takvinduer er plassert 
på taket med vinduet vendt oppover og fanger dagslyset 
uten at du trenger å bekymre deg for innsyn.

2
Ventilasjon

Bad trenger ventilasjon for slippe ut damp og kondens. 
Uten ventilasjon kan våre bad utvikle et usunt miljø, og i 
verste fall mugg og sopp. Med VELUX takvinduer er det 
enkelt å lufte ut. Velger du VELUX INTEGRA og VELUX 
ACTIVE inneklimakontroll vil vinduene lufte ut helt 
automatisk.

3
Takhøyde

Er det for lavt under taket til å ha badekar eller vask,
er et VELUX takvindu den ideelle løsningen. Med et
takvindu får du inntil 50cm ekstra takhøyde, og du kan
møblere der det ellers ikke ville vært mulig.
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Før Etter
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Du har sikkert hørt eller sagt det på et 
tidspunkt, “Slå på baderomsviften!”.  Det er en 
støyende og ubehagelig innretning. Men den er 
på badet ditt for en grunn. Badet trenger 
ventilasjon for å slippe ut fuktigheten i rommet 
før den går i veggene og forårsaker virkelige 
problemer.

Vi må være ærlige. Vi er ikke fan av 
baderomsviften i det hele tatt. Vi ville kvitte oss 
med den hvis vi kunne. Hvorfor? Fordi badet skal 
være et sted for avslapning og komfort, som 
resten av huset ditt. 

Men du har rett, hvordan slipper vi ut fuktighet 
og damp etter en varm dusj, og den varme 
luften som legger seg oppunder taket, uten 
viften? Det finnes et mye bedre alternativ. Og 
alternativet vi foreslår har flere fordeler enn 
bare bedre og stillere ventilasjon. Vil du vite hva 
vi vil anbefale? Takvinduer! 

Overrasket? De fleste huseiere tenker bare på 
takvinduer som en måte slippe inn naturlig lys 
på, men et stort pluss er at det også kan åpnes 
for naturlig ventilasjon. 

Vi har designet våre produkter for at de skal 
gi dagslys, ventilasjon og frisk luft. Det er hva 
VELUX betyr: VE for ventilasjon og LUX for 
lys på latin. Hjemmene våre trenger ikke bare 
strålende, naturlig lys, de trenger også mye 
frisk luft som sirkulerer for å skape et sunnere 
hjemmemiljø. 

Våre takvinduer åpnes og lukkes med enten et 
tastetrykk eller med et håndtak, for å slippe 
inn frisk luft. Når du installerer et VELUX 
takvindu, vil du få ett innbydende og lyst bad 
uten å ofre privatlivets fred. 

Ventilasjon er viktig. Din gamle støyende 
baderomsvifte er ikke det.

Naturlig ventilasjon uten støyende 
vifte
Det er ikke så morsomt som å plukke ut farger eller forandre 
hele innredningen, men å velge hvordan du skal ventilere 
badet ditt, betyr mye!

Inspirasjon til ditt nye bad velux.no16 17

Slipp inn mye frisk 
luft mens du fjerner 
varm, fuktig luft som er 
fanget under taket. 
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Før Etter

3D visual 3D visual
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D-vitaminer

I VELUX tror vi på dagslys og frisk luft. Det er kilden til 
naturlig energi som hjelper oss gjennom dagen, balanserer vår 
sirkadiske rytme (sovesyklus), holder oss sunne og gir oss en 
mer positiv følelse. Så, la oss ta en nærmere titt på hvordan 
naturlig lys virkelig kan lyse opp livet ditt med alle fordelene.

Høyere produktivitet Synet

Vi trenger D-vitaminer for at vår 
benstruktur skal være sterk, og 
for å forhindre visse kreftformer, 
hjertesykdom, depresjon og vektøkning. 
Men vi har ikke anledning til å være ute 
i naturlig lys for å få nok D-vitaminer. 
Så når du ikke kan gå ut, slipp 
dagslyset inn..

Føler du deg trett om morgenen, eller 
får du ikke gjort det du skal i huset? 
Dette er kroppen din som forteller deg 
at den trenger mer naturlig lys. Studier 
har vist at jo mer vi jobber i naturlig 
lys, desto høyere energinivåer har vi 
sammenlignet hva vi får fra kunstig lys.

Ingenting føles så godt som å våkne 
opp fra en god natts søvn. Du føler 
deg som om du umiddelbart er klar 
til å takle dagen uten kunstige 
stimuli i sikte. Naturlig lys kan hjelpe 
deg med å komme dit! Sollys er en 
miljøindikator som hjelper til med 
kroppens naturlige sirkadiske rytme.

Øynene belastes konstant fra 
dataskjermer, telefoner og hardt 
kunstig lys. Naturlig lys hjelper oss til å 
se tydelig, samt hjelper øyeutviklingen 
hos barn og unge voksne.

Bedre søvn

Livet blir bedre med 
naturlig lys
Naturlig dagslys og frisk 
luft er sunt for din helse og 
velvære.
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Du fi nner alltid et alternativ, enten du 
har skrått eller fl att tak

På de neste sidene vil du se et utvalg av de vanligste typene. 

Velg ditt VELUX 
takvindu
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VELUX ACTIVE inneklimakontroll og app
Bruk mobiltelefonen eller nettbrettet til å overvåke 
innklimaet og styre VELUX INTEGRA® takvinduer, samt 
innvendig og utvendig solskjerming, uansett hvor du 
befinner deg.

VELUX ACTIVE® fungerer i kombinasjon med VELUX 
INTEGRA® vinduer og/eller solskjerming.

VELUX anbefaler:



Midthengslet - Manuelt 

Gir mulighet til å plassere møbler rett under 
vinduet, uten at de står i veien når vinduet 
betjenes. Du slipper å bøye deg for å åpne 
og lukke vinduet, da gripelisten sitter øverst 
på vinduet.
Kan vippes 180° rundt for enkel vindusvask. 

VELUX INTEGRA® 
Midthengslet, elektrisk 
eller solcellebetjent - med 
regnsensor

For å sikre et sunt hjem med frisk luft 
og behagelig temperatur til enhver 
tid, er takvinduet VELUX INTEGRA® 
løsningen. Du kan enkelt betjene vinduer 
og solskjerming med veggbryteren. 
Regnsensoren lukker vinduene automatisk 
ved nedbør. 
VELUX INTEGRA er kompatibelt med 
VELUX ACTIVE inneklimakontroll.

Topphengslet 
Manuelt - eller VELUX 
INTEGRA elektrisk

Gir en fri og luftig utsiktsplass selv om du 
står inne. Vinduet kan åpnes opp i 44° og 
gi ”tak” over hodet. Betjenes med en vrider 
nederst på vindusrammen. Topphengslede 
takvinduer er også midthengslet for enkel 
vindusvask. Velegnet som rømningsvei 
(fra str. 66 x 140). 
VELUX INTEGRA elektrisk topphengslet 
takvindu kan også betjenes som manuelt 
midthengslet. 
VELUX INTEGRA er kompatibelt med
VELUX ACTIVE inneklimakontroll.

VELUX vinduer for flate 
tak

Velg mellom 3 topper: To varianter for 
helt flate tak 0 - 15º - buet glass for den 
designbevisste, eller klassisk transparent 
akrylkuppel. Plant glass for nesten flate 
tak 2 - 15º . Velg mellom flere størrelser, 
faste eller VELUX INTEGRA® elektrisk 
åpningsbart.  
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Plissègardiner
Manuelle plissègardiner kan plasseres fritt i vinduet, Elektriske eller solar gardiner er festet i 

toppen. Plissègardiner slipper inn lyset, men begrenser direkte innsyn.

Persienner
VELUX persienner er produsert med 35mm brede aluminiumslameller. Leveres med manuell 

betjening. 

Hvit
1045

Beige
1155

Grønn
1157

Mørk grå
1047

Grå
1158

Fersken
1049

Brun
1159

Blå
1156

Lys 
aubergine

1051

Kirsebær
1162

Gul
1160

Orange
1161

Hvit
1016

Sand
1259

Brun 
metallic

1264

Kaff e latte 
1261

Beige 
blomst 

1260

Gråblå 
metallic 

1265

Limegrønn
1266

Brent 
orange 

1267

Blå 
1268

Rød 
1269

Snøhvit 
1255

Hvit 
mønstret 

1256

Hvit 
bølget 

1257

Krem 
1258

Grå 
fiskeben

1262

Gull 
metallic

1263

Hvit gul 
stripet 

1270

Gul 
1271

Turkis 
1272

Orange 
1273

Hvit 
7001

Vanilje 
7055

Gull 
spraglet

7056

Sølv
børstet 

7057

Mørk grå 
7012

Blå
7058

Brent nugat 
7059

Rød
7060

Wenge 
7061

Mørkleggende energigardiner
Manuelle energigardiner er helt lystette og kan plasseres fritt i vinduet.  Elektriske eller solar 

gardiner slipper inn noe lys på sidene og er festet i toppen. 

Passer perfekt til VELUX 
takvinduer 
Kompletter dine nye takvinduer med 
solskjerming som er spesialtilpasset vinduene. 
Til bad vil vi anbefale aluminiumspersienner, 
som tåler det fuktige miljøet fra badet ditt.

Original 
solskjerming
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