
ARMATUR

FRONT
Väggfäste

FRONT
Glaskåpa

SIDA
Glaskåpa

Väggarmatur med LED-list. För att kunna ge en bra ljusbild vid spegeln både om man sitter och står så har vi 
valt att ha en långsmal  armatur på vardera sida om spegeln.  Armaturen är anpassade för hörn.  
 
En kvartscirkel i trä utgör bottenplattan som är fäst i nederkant på en stansad stålram. Träskivan har ett spår 
för en frostad glaskåpa som  hakas fast upptill.  
 
LED-listen inuti armaturen är kortare än den frostade glaskåpan, därmed bildas mjuka gradienter i armatu-
rens övre och nedre kant. Den mycket lilla kontrasten mellan det starkast lysande området och det svagaste 
gör att lampan ger ett mjukt och bländfritt ljus. 

BELYSNINING
De blå och gula fälten på ljusskisserna representerar ett lite kallare och ett lite varmare vitt ljus. Lite kallare släpljus på två av 
väggarna. Dimbar LED-list, 10w/m. 3000-3500K. Ger rummet ett mjukt transmitterat allmänljus som kan dimras upp till 
städbelysning och ner till mysbelysning.

Varmare ljus på båda sidor av spegeln. Väggarmatur med LED-list, 4,7w/m. 2700K. Ger ett behagligt ljus i ansiktet.

Motto: Att se klart

RUMSÖVERSIKT

RUM & MÅTT

Layout Badrummet har måtten 2400x2500mm. Vi har gjort ett nedsänkt  innertak med 100mm mellanrum 
till väggen och taket. Längs ena väggen löper en lång sittbänk, från vilken man kan ta sig från en rullstol in i 
duschen. För att kunna rymma en nisch runt spegeln och bänken vid handfatet är väggen där intagen 150mm. 
Detta formar ett slags ljusbox.

Material Matt kakel och klinker, för minskad bländnings- och halkrisk.  Måtten på golvplattorna är 400x400, 
och väggplattorna 400x200. Till sitt ytan har vi valt mosaik bitar, i kontrasterande färg i förhållande till väggar 
och golv. Två av väggarna, de i den våtaste zonen, är kaklade. Resterande två väggar är i vaxad betong. Texturen 
gör sig fint med släpljus på. Innertaket är klätt med en vitmålad, sågad träpanel som är något ljudabsorbetande.

Motto: Att se klart

Synen förändras med åldern.  Känslighet för bländ
ning och kontrastseende försämras. Vi presenterar 
här en inred ning, en ljussättning och en armatur, till 
ett badrum som man kan åldras i.

Måtten i rummet är anpassade efter de rekommendationer för tillgänglighets anpassning som finns. Entrén är 
kopplad till en vändzon, med en diameter på 1500mm. Plats nog att kunna vända med en rullstol. 

Spegeln ger ett intryck av ett större rum samt hjälper till att reflektera ljuset från spegel armaturerna. Den löper 
från bänkytan, ända upp till taket av  nischen. Detta gör det möjligt för både den som sitter och den som står att se 
sig i spegeln.Under handfatet finns plats för knäna om man är sittande.     
 
En generös duschzon kompenserar för en mindre, privatare toalettzon.


