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Rett tilrettelagt

ny TTIG å VITe
Våre tips og ideer til livsløpsbadet er i tråd med tekniske forskrifter og råd 
fra Norges Handikapforbund. Helst bør hele boligen ha en planløsning og 
funksjonalitet som er tilrettelagt for orienterings- og bevegelseshemmede. 
Likevel er badeværelset et sted som kan medføre spesielle utfordringer, og 
nettopp et sted der de fleste ønsker å klare seg selv.  
 
Det er viktig å unngå nivåforskjeller og terskler mellom rom, og spesielt 
mellom gang og baderom. Sørg for at dører inn til WC og badeværelser 
slår ut av rommet. For rullestolbrukere er automatisk dørpumpe  
med bryter eller fjernstyring en fordel. Monter et ekstra lukkehåndtak 
på innsiden av døren 85 cm over gulvet, gjerne montert på hengslesiden 
eller vertikalt. Flere gode råd og tips finner du på www.nhf.no! 

Minimumskrav
Vist til venstre er 
minimumsmål av 
plassbehov ved  
sanitærrom for  
bevegelseshemmede.

Snuareal for rullestol 
er 1,6 x 1,6 m.  
Døråpning må være 
0,9 m bred.

Føringer til dusjløsning

Dusjplassen skal være trinnfri på minimums 
bredde 1,5 x 1,5 m. Blandebatteriet plasseres 
0,9 m over gulv. Ved ettgreps armatur bør 
det være med skoldesperre. Et trykkstyrt 
termostatbatteri sørger for jevn temperatur og 
reduserer faren for kuldesjokk eller skolding. 

Et sammenleggbart dusjsete i dusjen gjør at 
brukere kan variere mellom å stå og sitte. Sørg 
for at dusjhjørnet utstyres med støttehåndtak 
i en høyde som er naturlig for å bevege seg i 
baderommet. 

Dusjhodet festes på glidestang i høyde 0,8 til 
2,0 m. Husk at dusjstangen er det naturlige 
gripeobjektet ved ustøhet. Derfor bør 
dusjstangen være forsvarlig festet og tåle høy 
belastning. 

Føringer til servant, armatur og tilbehør

Høyde fra gulv til topp av servant skal være 
80 – 85 cm. Fri høyde under servant skal 
være minst 67 cm. Støttehåndtak for servant 
monteres 90 – 95 cm over gulvet. Speil,  
såpe og tørkerull monteres med nedre kant 
0,9 m over gulv. 

Servantarmatur bør leveres med ettgreps  
vippekran med lang hendel. Berøringsfritt 
armatur er også et godt alternativ. Pass  
dessuten på temperaturinnstillingen for å 
unngå skolding. 

Kontraster ved WC-sone og vaskesone gjør 
det enklere å finne frem for synshemmede og 
demente.

Føringer til toalettrom og gulv

Armstøtte skal monteres 80 cm over gulv.  
Høyde fra gulv til WC-sete skal være mellom  
46 og 50 cm.

Hjelp til brukeren er god plass foran og på 
begge sider av WC. Støttehåndtak gir større 
bevegelsesfrihet og skaper trygghet.  
Sørg for at dette er sammenleggbart og  
finnes på begge sider av toalettet. Der WC 
er plassert slik at rullestol kan komme til på 
begge sider ønsker brukerne at toalettrullen 
kan plasseres på et av håndtakene.

Sørg for at gulvet er av sklisikkert materiale. 
Dette er grunnleggende for et trygt baderom 
for bevegelseshemmede.  
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En stadig større del av befolkningen befinner seg i aldersgruppen 60+. 
Andelen vil øke også de neste årene. Denne målgruppen kjennetegnes av 
høy kjøpekraft og de setter høye krav til funksjonalitet, kvalitet og design 
på produktene de kjøper. De ønsker å bo hjemme lengst mulig, og vil 
kunne gjøre det dersom de har et hjem med livsløpsstandard.

NYTT BADEROMSKONSEPT
Med vårt nye baderomskonsept – Funksjonelle baderom – og katalogen ”Bad 
for generasjoner” ønsker vi å gi forbrukeren inspirasjon til å bygge eller pusse 
opp sitt drømmebad med livsløpsstandard, slik at man enkelt kan oppgradere til 
et mer funksjonelt bad når behovet for dette oppstår, uten å måtte gå på kom-
promiss med egen smak eller badeopplevelse.

VERDIFULLE RÅD
Med ”Bad for generasjoner” kan du gi dine kunder verdifulle råd og tips når de 
skal planlegge baderommet. Her finner du smarte løsninger som du kanskje ikke 
har tenkt over er mer funksjonelle enn andre? For eksempel store dusjløsninger, 
høyere klosetter, berøringsfrie produkter med mer.

VERDIFULLT MERSALG
Ta deg tid til å lese igjennom brosjyren og få med deg alle de funksjonelle 
tipsene og fakta rundt hvordan livsløpsbadet bør bygges. Dette kan gi deg 
verdifullt mersalg.

Bestill flere eksemplarer av brosjyren på NRF nr. 9999962.

Et bad for generasjoner
funksjonelle baderom
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1. Dusjløsning 

Tema Box 
Steamkabinett  
90 x 90 cm 
Sidevegg
2 stk må bestilles
NRF nr. 6285243 
Slagdørspakke 
Klart glass
NRF nr. 6285241 
Panelvegg med alu  
profiler og klart glass
NRF nr. 6285227 
Dusjkar, hvitt
NRF nr. 6285233 
 

Søyle med steam 
og sete, bjørk
NRF nr. 6285327 
Gulv, bjørk 
NRF nr. 6285235  

2. Toalett 

Geberit Balena 8000UP 
Dusjtoalett med  
skånsom rengjøring
og tørk
NRF nr. 6165868 

Geberit Sigma 20
Trykkplate med hel-/
halvspyling
NRF nr. 6166472

Geberit Duofix 3 
Innbyggingssisterne
H: 112 B: 50 cm
NRF nr. 6165969  

3. Møbel/servant 

Duravit Vero 
Porselensservant
85 x 47 cm
NRF nr. 6168742 

Duravit X-Large 
Servantskap 
B: 80 cm
NRF nr. 7016503 
 
 

Speilskap 
B: 80 D: 18 H: 70 cm
NRF nr. 7016505
Høyskap 
høyrehengslet
5 glasshyller
B: 36 D: 30 H: 176 cm
NRF nr. 7016506 
 4. Armatur 

Iqua Solino
Servantbatteri 
Berøringsfritt  
m/ 6V batteri
Solcelle og IR sensor
NRF nr. 4422025

 

5. Tilbehør 

Silversoft
Såpedispenser  
Elektronisk 
NRF nr. 7537951 
Såperefill  
Neutral – pearl
12 stk x 500 ml.
NRF nr. 7537955 

Cool Line 
Håndklekrok
Høyglanspolert stål
NRF nr. 870701  
 

Toalettrullholder
Høyglanspolert stål
NRF nr. 870721  
Håndklestang
Enkel
Høyglanspolert stål
NRF nr. 870727 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fliser

Gulv: GS Jolly Perla, 
30 x 30 cm
Vegg 1: GS Shine 
blanco, 20 x 60 cm
Vegg 2: GS Shine  
antracite, 20 x 60 cm
Dekorlist: GS Kentia 
antracite, 20 x 60 cm

Stilren kvalitet
Badets størrelse

  3 m

  4 m
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På dette badet

5.

Brosjyren Bad for generasjoner gir et godt inntrykk av 
hva Brødrene Dahls nye baderomskonsept handler om.
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Med forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner.


