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RENA LYXEN
Golvytan är som ett normalstort vardagsrum.
Här kan du välja mellan att ligga i skinnsoffan
eller i badkaret och titta på teve. Du kan bada
ångbastu och få massage. Konsten är att skapa
badrumslyx som inte gör något väsen av sig.
Av pontus nilvander Foto: johan carlson
Detta Badrum är på hela 25 kvadratmeter. I en föns-

ternisch finns till och med plats för en vit skinnsoffa. Den
svartvita färgskalan bryts på sina ställen av värmande trä.
Nedsjunken i badkaret kan man titta på platt-tv som annars
döljs bakom speglarna. Bakom glasväggen intill badkaret
finns en kombinerad ångbastu och dusch klädd från golv till
tak i skiffer. Bastun/duschrummet har en väggfast massageoch sittbänk med en raffinerad ljusslinga längs golvet och
sockeln. Bakom den vita dörren döljer sig toaletten.

Badkar Swim, från 70 200 kr. Handfat Soap, 13 860 kr/st, blandare,
Disco, 13 860 kr/st, allt från Boffi studio/Geco. Golv av skiffer, 385 kr/
kvm, M 2. Orkidé från Floristkompaniet, metallkrukor, 340 kr, från
Svenskt tenn. Träpall, 7 500 kr, NK Inredning. Tvättkorg, 895 kr,
Afroart. Rakset, 1 500 kr, NK Herrdepå. På badkarskanten ligger
bland annat en träspegel i teak, 1 200 kr, Modernity.
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Träpall, 7 500 kr, NK Inredning,
badrumsmatta, 1 850 kr, från
Badrummet. Kuddfodral i linne och
siden, pris från 180 kr/st, Himla.
Morgonrock i linne, 2 300 kr, Society/
Stiltyger. Herrbetjänt, 2 995 kr, NK
Newport. På badkarets kortsida bland
annat schampoflaska, 155 kr, och tvål i
turkosblå ask, 165 kr, båda från R.o.o.m.
Soffan är privat.

Ovan: Bakom spegeln som är skjutbar i sidled, döljer sig
en teve. Till vänster om teven finns en hylla som ger plats
för tandkrämstub, tandborstar och krämer.
Ovan t v: Tennmugg formgiven av Annika Jerring, 1 500 kr,
från Svenskt tenn, tandborstar från Badrummet.
T v: Keramikskål med silverring, 4 395 kr, Svenskt tenn, tvålar
från Oscar & Clothilde, 95 kr/st, skål i valnöt för rakskum, 475 kr,
NK Herrdepå. Handdukar, 130 kr, Missoni/NK Inredning, turkos
linnehandduk, 180 kr, Himla. Badprodukter från Ortigia/Oscar &
Clothilde.
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