
Om ikke annet er oppgitt er varene lagerført hos BD

Bad som frister
Tips og råd for innredning av toalett- og  
baderomsfasiliteter i hoteller og restauranter.



2 3Innledning
Utvalget er stort og kombinasjonsmulighetene mange når et bad eller 
toalettrom skal prosjekteres. Det er mange hensyn å ta både når det 
gjelder slitasjestyrke, funksjonalitet, vedlikehold/renhold, smittevern, 
design og ikke minst «det lille ekstra». Vi ønsker å gjøre det lettere for 
din bedrift å velge ut de rette produktene. Vi har hatt fokus på smarte 
løsninger som ivaretar slike hensyn. Gjennomtenkte produkt valg vil  
øke kundetilfredsheten som igjen vil føre til at de snakker om ditt  
toalettrom/baderom og ikke minst – de kommer tilbake!

Vennlig hilsen
Anne Grethe Lunde
Markedssjef baderomsprodukter
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Toalettene ved Zachariasbryggen i Bergen har gått 
fra å ha et særdeles dårlig rennome til å være noe 
gjestene snakker svært positivt om. Vi på eiersiden 
var fullt engasjert i rehabiliteringsprosessen og la 
mye vekt på utformingen av toalettsonene da vi 
vet at dette er svært viktig for vårt restauranthus. 
Vedlikehold og kvalitetsprodukter som skal tåle litt 
ekstra var vektlagt da barene fikk nye toaletter,  
design og fokus på selve opplevelsen var hovedfokus 
da restaurantene fikk nye toaletter.
 
Knut Jørgen Hauge, Restauranteier

“
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Typiske smittesoner

• Såpe/dispenser
• Armatur
• Håndtørker, håndkle
• Toalettskyller
• Lysbryter

Aktuelle målgrupper
OppLeveLseNe fOrtsetter på baDet
Enten du er på forretningsreise eller på ferie setter du pris på at offentlige toaletter er vedlikeholdte og rene. 
Det er mange som burde vurdere å investere i å oppgradere eller fornye bad eller toalett.

Det er et paradoks at Mattilsynet har svært 
strenge bestemmelser for serverings steders 
renslighet på kjøkkenet. Mange toalettrom er 
skitne og miserable og tilsvarer dessverre ikke 
standarden fra kjøkkenet. Når et serverings - 
sted inviterer til noe å spise og drikke inviteres 
man samtidig inn til en bakterieflora med  
gode  muligheter for smitteoverføring hvis  
man  besøker toalettrommene.

Det er mange steder som bør vurdere sine  
toaletter. Over de neste sidene presenterer vi 
målgruppene hotell og restaurant.

Stengte restauranter og serveringssteder 2011 

Næringskode Tilsyn

56 Serveringsvirksomhet 137 

56.101 Drift av restauranter og kafeer 92 

56.102 Drift av gatekjøkken 34 

56.210 Cateringvirksomhet 11 

Mattilsynets stengevedtak i 
2011 og fordeling på ulike 
typer serveringsvirksomheter.
Kilde: Mattilsynet
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•	 Baderommet	skal	være	innbydende	med	 
god og funksjonell design.

•	 Produktene	skal	forenkle	renhold	og	
 vedlikehold.

•	 Baderommet	skal	bidra	til	en	behagelig	
overnatting og heve opplevelsen ved  
hotellet.

•	 Produktene	skal	være	solide	og	tåle	stor	
belastning.

•	 Produkter	og	løsninger	skal	være	godkjente	 
i	følge	Norsk	Standard	og	krav	til	våtrom.

2

1

Opplevelser å ta med hjem
1

2

Alternative servantbatterier:
Hansgrohe Pura Vida
Grohe Allure
Hansgrohe Metris Puro

Alternative badekars løsninger:
Duravit Starck 3
SunDay badekar
Kaldewei Saniform

Viktige faktorer ved valg av løsninger: 

•	 Ikke	glem	detaljene:	toalettbørste	
stående	på	gulvet	kan	være	et	
forstyrrende element ved rengjøring 
av rommet – velg vegghengt  
toalettbørste.

•	 Velg	vegghengt	avfallsbøtte	for	
enklere renhold.

•	 Velg	en	servant	med	god	plass	på	
sidene	til	såpeartikler,	vannglass	og	
gjestens toalettmappe.

•	 Tilstrekkelig	med	antall	knagger	bl.a.	
for gjesters toalettmapper.

•	 Velg	badekar	på	et	visst	antall	rom	 
– flere gjester ønsker dette. 

•	 Monter	badekarhåndtak	slik	at	
gjesten kan føle seg trygg.

•	 Belysning;	behagelig,	men	godt	
sminkelys.

•	 Antidugg	i	speilet.
•	 Ikke	glem	det	lille	ekstra	som	løfter	

opplevelsen!

Tips til badet

HOteLLrOMMet
Enten gjestene er på forretningsreise eller på ferie setter de pris på at hotellet 
tilbyr komfort. Et lekkert baderom kan bidra til at hotellet velges igjen!

prODUKttIps HOteLLrOM
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baDerOMsprODUKter aNbefaLt tIL HOteLL
På de neste sidene har vi valgt ut noen baderomsprodukter som kan passe 
til hotellbad – alle av beste kvalitet.

tOaLett I feLLesOMråDer på HOteLL
Fellestoalettene på hoteller benyttes hyppig av kurs- og konferansegjester og bør gjenspeile 
hotellets stil. Rommet bør ha gjennomtenkte funksjonelle løsninger som gir enkelt renhold. 

Hansgrohe Pura Vida
Servantbatteri ettgreps, forkrommet.
NRF nr. 4242051 
 
Hvit/krom 
NRF nr. 4242052

Grohe Allure
Servantbatteri med oppløft.
NRF nr. 4220097 

Hansgrohe Metris Puro
Servantbatteri med svingbar tut.
NRF nr. 4242095

Oras Hydra
Med takdusj.
NRF nr. 4202743 * 
 

Oras Apollo
Uten takdusj.
NRF nr. 4203005 
 

Hansgrohe Talis Puro
Dusjsøyle m/takdusj og batteri.
NRF nr. 4245007 

Hansgrohe Raindance Air
Dusjsøyle m/takdusj og batteri.
NRF nr. 4246227 

Hansgrohe Ecostat S 
Dusjtermostat
NRF nr. 4244189 

Hansgrohe Ecostat S
Badebatteri inkl. dusjtermostat.
NRF nr. 4244191 

Oras Oramix
Dusjtermostat
NRF nr. 4202662

EveryDay
Servant med god avstillingsplass. 
Boltmontering/møbel.
45 x 38 x 17,5 cm
NRF nr. 6070507 
 
60 x 45 x 17,5 cm
NRF nr. 6070508
 

Porsgrund Wave
Servant med tidløst design og god  
avstillingsplass. Basseng venstre.
Bærejern/møbel.
90 x 50 x 15 cm 
NRF nr. 6000061

EveryDay
Servant med god avstillingsplass. 
Boltmontering/møbel.
80 x 45 x 15,3 cm
NRF nr. 6070509 
 
100 x 45 x 15,3 cm
NRF nr. 6070511 

Mange av de ulike 
leverandørers servanter 
kan også brukes på 
bærejern.

2

1

Tilrettelagte baderom

Det er et krav at 10 % av hotellrommene skal 
være	universelt	utformet.	Dette	står	i	Teknisk	
forskrift	til	plan	og	bygningsloven	§12-7.	Se	
nærmere	informasjon	om	dette	på	side	23.

everyDay
Servant med tidløst 
design og god 
avstillingsplass.

vegghengte løsninger
Velg vegghengt avfallsbøtte 
for enklere renhold.

1

2

Alternative servanter:
EveryDay 100
Porsgrund Seven D Image
Porsgrund Wave

Alternative klosett:
Dayly’R
Duravit Starck 3
Porsgrund Seven D Image

prODUKttIps HOteLL

Porsgrund Seven D Image
Servant for bolt/toppmontering.
70 x 46 cm
NRF nr. 6000219

Il Bagno Alessi by Oras
Dusj/badebatteri m/dusjgarnityr.
NRF nr 4201881

IQUA Solino L10 
Servantarmatur, berøringsfri. 
Vannbesparende. 
NRF nr. 4422025
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Day by Day BirthDay
Speil m/integrert lys og lysbryter.
80 x 65 x 3,5 cm 
NRF nr. 7010844

100 x 65 x 3,5
NRF nr. 7010846

Day by Day  
Dayly’R Round
Veggskål inkl. sete  
m/soft-close funksjon.
35 x 54 cm
18 cm boltavstand
NRF nr. 6070026

Day by Day  
Dayly’S Square 
Veggskål inkl. sete m/soft-close 
funksjon.
35,5 x 53 cm
18 cm boltavstand
NRF nr. 6070027

Duravit Starck 3 
Veggskål
NRF nr. 6188901

Sete til Starck 3 veggskål  
m/soft-close funksjon. 
NRF nr. 6189005

Porsgrund Seven D Image 
Gulvklosett med dobbeltspyling  
og universallås.
Leveres med Fresh WC funksjon
NRF nr. 6002244

Sete til Seven D Image
Med soft-close funksjon.
NRF nr. 6004220

Grohe Rapid
Innbyggingssisterne 
113 cm
NRF nr. 6191938

Danline Verona
Massasjebadekar i akryl. 
Leveres komplett med  
understell og avløp. 
180 x 80 cm, innvendig dybde 50 cm 
utvendig høyde 65,5 cm
NRF nr. 6216022 *

Frontpanel 180 cm
Endepanel 80 cm

Duravit Starck 3
Badekar i akryl for innmuring.  
Ben inkludert. 
160 x 70 cm
NRF nr. 6135601

Ben til badekar Starck 3
NRF nr. 6135617

Feste til forankring til vegg Starck 3
NRF nr. 6135604

Overløp Starck 3
NRF nr. 6188909

Nakkestøtte Starck 3
NRF nr. 6135603 Day by Day Sunday

Badekar i akryl for innmuring.  
Ben inkludert. 
180 x 80 x 44 cm
NRF nr. 6219025

Day by Day Sunday
Badekar i akryl for innmuring.  
Ben inkludert.
170 x 75 x 44 cm
NRF nr. 6219024

Kaldewei Saniform
Badekar produsert i 3,5 mm  
emaljert stål. For innmuring.
160 x 70 cm
NRF nr. 6219103

Universalfot for innbygging.
NRF nr. 6219181

Day by Day BirthDay
Speil m/integrert lys og lysbryter.
45 x 65 x 3,5 cm 
NRF nr. 7010839

60 x 65 x 3,5 
NRF nr. 7010842

Hüppe dusjdør 
Rett dusjdør for montering i 
hjørne eller nisje.
Mål hjørne: 84,5 - 87 cm
Mål nisje: 88,5-91,5 cm
NRF nr. 6311623

Hüppe foldedør 
Svingfoldedør for montering i 
hjørne eller nisje.
Mål hjørne: 84,5 - 87 cm 
Mål nisje: 88,5-91,5 cm
NRF nr. 6311626 (V)
NRF nr. 6311629 (H)

Nisjeprofil, 3 cm. 
NRF nr. 6311614

Geberit Duofix
Innbyggingssisterne  
112 cm, frontbetjent
NRF nr. 6166498

Geberit Sigma 50
Trykknapp 
Dobbeltspyling, metall 
hvit/krom 
NRF nr. 6166476

Alterna Picto 
Rammeløst dusjhjørne, med 
innsvingbare dører.
86-88 x 86-88 x 195 cm
Firkantet modell
NRF nr. 6310618

76-78 x 76-78 x 195 cm
NRF nr. 6310619

Ifö badekarvegg 
Hvite profiler/klart glass 
80 x 140 cm
NRF nr. 6303521

Alterna Picto 
Rammeløst dusjhjørne, med 
innsvingbare dører.
78 x 78 x 195 cm
Rund modell
NRF nr. 6310617

88 x 88 x 195 cm
NRF nr. 6310616

Alterna Picto 
Svingdør for dusjnisje, for montering 
mellom to faste vegger.
90-94 x 195 cm
NRF nr. 6310623

80-84 x 195 cm
NRF nr. 6310622

70-74 x 195 cm
NRF nr. 6310621

Alterna Mimas
Badekarvegg/dusjvegg med sving til 
badekar. Hev/senk beslag.
B: 75 H: 130 cm
Forkrommet profil
NRF nr. 6310614

Hvit profil 
NRF nr. 6310615

Alterna Mimas XL 
Badekarvegg/dusjvegg med sving 
til badekar. Hev/senk beslag.
B: 80 H: 140 cm 
NRF nr. 6310613

Hüppe Frittstående 501
Fastfelt for montering sammen  
med dusjdør eller som  
frittstående dusjvegg.
90 cm
NRF nr. 6311639

Palme Drive
3-delt nisjedør i eksklusivt design.
Alu. profil og klart glass.
Kan kappes til mindre mål.
Monteres uten skruer, ingen 
punktering av membran.
NRF nr. 6307233 80 x 190 cm
NRF nr. 6307235 100 x 190 cm
NRF nr. 6307237 120 x 190 cm
NRF nr. 6307239 140 x 190 cm
NRF nr. 6307242 160 x 190 cm

Grohe Skate Cosmo
Trykknapp
Dobbeltspyling 
Matt krom 
NRF nr. 6192482

Luksus
6 vann massasje-
dyser, 6 ryggdyser, 
lys, overløp, 
elektronisk touch 
styring. Med bobler. 
Bildet viser kar uten 
massasjeutstyr.

Bano Badekarhåndtak 
Sort metallic. Kan også fås i hvit  
og grå. 40
NRF nr. 6035858 

Husk å bestille profil 
ved montering i nisje!

Duravit Ciottolo 
Speil med lys.
50 x 80 cm
NRF nr. 7538815
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Bildet viser Oras Vienda
Servantbatteri, berøringsfritt
NRF nr. 4200003

•	 79	%	til	å	fortelle	det	videre	til	venner	og	
bekjente

•	76	%	tenker	at	kjøkkenet	er	av	tilsvarende
 kvalitet
•	72	%	kommer	aldri	tilbake

Kilde: The toilet report

2

1

Smak og behag

1

2

Alternative  
servantbatterier:
Hansgrohe Pura Vida
Grohe Eurosmart Cosmo E
Oras Cubista

Alternative  
servantløsninger:
Duravit Vero
Alterna Yotta
Ifö Keramag Renova

Jungeltelegrafen går! Dersom toalettene på 
restauranten ikke er innbydende kommer:

•	 Toalettet	bør	gjenspeile	profilen	
til restauranten. 

•	 Ikke	gå	for	standard	løsninger:	
tenk kreativt og velg spesielle 
løsninger	for	å	skille	deg	ut.	

•	 Ikke	glem	at	belysningen	har	
mye	å	si	for	hvordan	man	
oppfatter rommet!

•	 TIPS!	Vend	døren	ut,	da	slipper	
gjestene	å	ta	i	håndtaket.

Tips til toalettet

restaUraNtbaDet
Inntrykket av toalettet på en restaurant har mye å si for hvordan man oppfatter restauranten.  
Mange sjekker renholdet på toalettet før man setter seg ned og bestiller mat. Er ikke renholdet tilfreds-
stillende er sannsynligheten for at man forlater restauranten stor, og i alle fall aldri kommer tilbake. 

prODUKttIps 
restaUraNt
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•	Forenkle	renholdet
•	Tilby	hygieniske	løsninger	til	sine	gjester
•	Forbedre	helhetsinntrykket	av
 restauranten

fornøyde gjester kommer tilbake!

Hygiene	burde	virkelig	være	en	hjertesak	
for	hotell-	og	restaurantbransjen.	Ved	
å	velge	berøringsfrie	installasjoner	
kan mange av kontaktpunktene hvor 
virus	og	bakterier	trives	og	overføres	
unngås.	Berøringsfrie	installasjoner	er	
ikke	bare	hygieniske,	de	bidrar	til	at	hele	
opp levelsen løftes ytterligere. Som gjest 
sitter man igjen med et helhetsinntrykk 
av en restaurant.

Ved å tilrettelegge med hygieniske
smarte løsninger på toalettet kan man: 

reNsLIgHet
Mattilsynet har strenge bestemmelser for serveringssteders renslighet på kjøkkenet, men
dessverre er det ikke alltid sammenheng mellom kjøkkenets tilstand og toalettrommet.

Oras Cubista 
Servantarmatur, berøringsfri. 
NRF nr. 4200039

Hansgrohe Puravida 
Servantarmatur, berøringsfri. 
Hvit/krom 
NRF nr. 4242075

Grohe Euroeco 
Servantarmatur, handikaphendel. 
NRF nr. 4220153 *    

Grohe Eurosmart Cosmo E 
Servantarmatur, berøringsfri. 
NRF nr. 4220173

Grohe Quadra 
Servantarmatur 
Manuell 
NRF nr. 4220068

Oras Vienda 
Servantarmatur, berøringsfri. 
NRF nr. 4200003

sparebatteri
Moderne og 
vannbesparende 
servantarmatur fra 
Grohe.

prODUKter aNbefaLt tIL tOaLettrOM I restaUraNt
Det er viktig å tenkte på at det skal være lett å rengjøre og vedlikeholde toalettfasilitetene 
på restauranten. Vi har samlet et knippe produkter som hjelper deg på vei.

Observante drivere sparer 
vann, penger og strøm.
Hygiene og rene toalett
rom opptar mange.  
Den som virkelig vil tjene 
mer investerer mer –  
også i miljøet. Du kan 
spare ca. kr. 1.300 pr. år  
pr. hotellrom i strøm og 
vannavgifter!

Duravit Vero 
Servant, toppmontert. 
60 x 47 x 17,5 cm 
NRF nr. 6168976

Duravit Vero 
Servant, boltmontert. 
50 x 47 x 17,5 cm 
NRF nr. 6168701

Alterna Quad  
Servant, liten og tøff. 
40 x 41 x 14,5 cm 
NRF nr. 7050102

Alterna Deca 
Servant for liten plass. 
44 x 25 x 20 cm 
NRF nr. 6132003

Alterna Yotta 
Servant 
37 x 34 x 15 cm 
NRF nr. 6132001

Smart hjørnevask 

Gustavsberg HC 
Servant 
60 x 49 cm 
NRF nr. 6020092
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Day by Day Daily'r Round 
Veggskål inkl. sete m/soft-close 
funksjon. Boltavstand 18 cm. 
35 x 54 cm 
NRF nr. 6070026

Day by Day Daily's Square 
Veggskål inkl. sete m/soft-close 
funksjon. 
Boltavstand 18 cm. 
35,5 x 53 cm 
NRF nr. 6070027

Duravit Starck 3   
Compact 
Veggskål 
Boltavstand 18 cm. 
NRF nr. 6188903 
 
Sete til Starck 3 veggskål 
med soft-close 
NRF nr. 6188906

Geberit Duofix 
Sisterne 112 cm, frontbetjent. 
NRF nr. 6166498

Geberit HyTec 
Urinal skillevegg i glass, grå. 
NRF nr. 6166509 *

Oras Electra 6567 
Urinalspyler 6V 
Berøringsfri 
NRF nr. 4202799

Porsgrund Seven D 
Klosettsete med soft-close. 
NRF nr. 6004220

Geberit Monolith vegg 
Sisterner, utenpåliggende.  
Hvit 
NRF nr. 6165846

Geberit Mambo 230 V 
Trykknapper, berøringsfri.  
Stål 
NRF nr. 6166717 *

Duravit Starck 3 
Gulvklosett u/sisterne 
vanlig høyde. 
NRF nr. 6188904 
 
Sisterne for gulvklosett. 
NRF nr. 6188905

Geberit Duofix urinal 
universalmodell 
Innbyggingsramme for urinal. 
NRF nr. 6165974

Geberit for Mambo og 
Sigma 80  
Nettilslutning for WC Geberit 
Mambo og Geberit Sigma80. 
NRF nr. 6167042 *

Pressalit 
Armstøtte med ben. 
NRF nr. 6191641

Geberit Hytronic   
Sigma 10 230 V 
Berøringsfri frontplate med 
skyllteknologi til urinal. Hvit/blank 
metall. Finnes i flere utførelser. 
NRF: 6165979 *

Geberit Sigma80 
Berøringsfri betjeningsplate i  
sort glass med LED belysning  
som aktiverer skyll, til duofix  
112 cm 220 V.  
NRF nr. 6166527 *

Geberit Sigma10 
Trykknapper, manuell.  
Hvit/krom 
NRF nr. 6166463

Porsgrund Seven D 
Gulvklosetter med skjult S-lås. 
Fresh WC funksjon. Høy modell. 
NRF nr. 6002246 
 
Støttehåndtak for gulvklosett.  
Med papirholder. 
NRF nr. 6004801

Duravit Starck 3  
Urinal, med spyling. 
NRF nr. 6102723

Den føler du er der 
og vet når du går – 
først da spyler den.
Kan byttes med 
alle trykkplater fra 
2003. Kan også fås 
med batteri.

Praktiske støtte-
håndtak med 
papirholder.

Triolux Strata Square 
Taklampe, 2 x 40W IP 44 
Lys, Tak 30 x 30 cm D: 8 cm 
NRF nr. 7080434

Alterna Milano 
Speil for liming eller klips  
(bestilles separat). 120 x 90 cm 
NRF nr. 7010055

Duravit Ketho  
Speil med innfelt belysning. 
80 x 75 cm 
Duravit nr 7231 *

Villeroy & Boch Omnia Vita 
Veggskål, lang modell. 
70 cm 
NRF nr. 6090207

Klips
NRF nr 7522402
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Antibac	berøringsfri	dispenser	 
–	et	stort	fremskritt	i	kampen	for	bedre	
hygiene. Dispenseren gir ingen anledning 
til	oppsamling	av	uønskede	smittekilder,	
og	systemet	kan	brukes	til	enten	Antibac	
hånddesinfeksjon	eller	Mediline	såpe.

tILbeHØr tIL tOaLettrOMMet
Det siste man tenker på når man planlegger toalettrommet er kanskje tilbehøret, men det er vel så viktig 
som resten av rommet. Her kommer tips til produkter som er med på å løfte uttrykket ytterligere!Det lille ekstra

Berøringsfritt på badet

1

1 Alternative  
sminkespeil:
Triolux Genova
Duravit D-code

prODUKttIps 
tILbeHØr
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Geberit Sigma50
Trykknapp, kundetilpasset
NRF nr. 6166483 *

Duravit D-Code
Sminkespeil 
Forkrommet 
NRF nr. 7538806

Triolux Genova
Sminkespeil med lys
Forkrommet
NRF nr. 7080393

Day by Day  
Toalettbørste
Forkrommet messing 
NRF nr. 7080024

Day by Day  
toalettrullholder
Uten klaff 
Forkrommet messing 
NRF nr. 7080028

Day by Day  
enkel knagg 
Forkrommet messing
NRF nr. 7080025

Intra Millinox
Avfallsbeholder
15 x 16,5 x 45 cm
NRF nr. 7513107 *

Alterna Knox
Toalettrullholder
Børstet forkrommet messing.
NRF nr. 7080511

Antibac såpedispenser
Berøringsfri, sort
NRF nr. 7537954

Georgia pacific
Tørkepapir til Enmotion
Pakke á 6 stk.
NRF nr. 7080037

Alterna Knox
Knagg
Børstet forkrommet messing.
NRF nr. 7080518

Alterna Knox
Toalettbørste
Børstet forkrommet messing.
NRF nr. 7080517

Silversoft Antibac
Såpe Blossom
NRF nr. 7537956

Dyson Airblade
Elektronisk håndtørker
NRF nr. 8245248

Intra Millinox
Industri toalettpapirholder
NRF nr. 7513103

Intra Millinox 
Søppelbøtte
Børstet stål
30 x 19 x 60 cm
for vegg
NRF nr. 7513109

Bano Støttehåndtak
Sort metallic
40 cm
NRF nr. 6035858

Alterna Knox
Manuell såpedispenser
Børstet forkrommet messing.
NRF nr. 7080514

Georgia pacific
Enmotion
Tørkepapirdispenser, berøringsfri
NRF nr. 7080036

Intra Millinox
Papirholder
30 x 13,5 x 45 cm
NRF nr. 7513118

Duravit D-Code
Håndklehylle med håndklestang
Forkrommet 
63 cm
NRF nr. 7538834

Altech Stratos 
Slukrist
Rustfritt stål 
NRF nr. 3406112

tILbeHØrsprODUKter aNbefaLt tIL HOteLL- Og restaUraNtbaDet
Det er viktig å ikke glemme detaljene, og tilbehøret er mer enn bare prikken 
over i’en på restaurant- og hotellbad.

Få egen logo eller 
illustrasjon trykket 
på trykknappen.

Berøringsfri
tørkedispenser.

raskt & tørt
Dyson Airblade er 
markedets raskeste 
håndtørker.

Antibac offentlig  
Kementyl
Dispenser for desinfeksjon
NRF nr. 7537961
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1. Boenhet skal ha minst ett bad og toalett der følgende skal være oppfylt:
 
 a) Størrelse og planløsning skal være slik at det er fri gulvplass til en snusirkel med diameter på   
  minimum 1,5 m foran toalett, minimum 0,9 m fri gulvplass på den ene siden av toalettet og   
  minimum 0,2 m på den andre siden. Det skal være fri passasjebredde på 0,9 m fram til fri plass  
  ved siden av toalett.

  Hensikten med de målgitte kravene er å sikre at man kan benytte toalett med rullestol  
  og eventuelt rullator.

 b) Det skal være mulighet for trinnfri dusjsone.

  Kravet om mulighet for trinnfri dusjsone forhindrer ikke montering av dusjkabinett, men det er en 
  forutsetning at dusjsonen også kan fungere uten. Kravet innebærer at det er sluk i gulvet i  
  dusjsonen og at rommet har fall mot sluk.

 c) Vegg i dusj og toalettsone skal gi festemulighet for ettermontering av nødvendig utstyr.

  Kravet innebærer at bøyler, håndgrep, dusjseter og lignende skal kunne monteres slik at de  
  er sikre i bruk. Kravet gjelder vegg i dusjsone og vegg ved toalett.

2. Byggverk med krav om universell utforming omfatter byggverk for publikum og  
 arbeidsbygning. I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer som har bad  
 og toalett, 1/10 og minst ett av disse være universelt utformet i samsvar med følgende: 
  
 a) Gulv og vegg skal ha synlig fargekontrast. Fastmontert utstyr skal ha synlig fargekontrast  
  til gulv/vegg.

 b) Størrelse og planløsning skal være slik at det er fri gulvplass til en snusirkel med diameter på  
  minimum 1,5 m foran toalett og minimum 0,9 m fri gulvplass på begge sider av toalett. Det skal  
  være fri passasjebredde på 0,9 m fram til fri plass ved siden av toalett. Toalett skal ha håndstøtte  
  på begge sider.

  Utstyr som såpedispensere, håndtørker, speil og lignende må monteres slik at det kan betjenes  
  både fra sittende og stående stilling.
 
 c) Det skal være tilstrekkelig fri plass under servant.

  Fri høyde under servant må være minimum 0,67 m.
  Røropplegg bør monteres tett inntil vegg eller i vegg slik at installasjoner ikke opptar unødig plass  
  under servanten.
 
 d) Dusjsone skal være trinnfri og minimum 1,6 m x 1,3 m. Dusjhode skal være høyderegulerbart og  
  dusjsone skal ha veggmontert utstyr.

  Hensikten med kravet er å sikre at rullestolbruker kan benytte dusjsonen. Der det er én dusjsone  
  må denne være universelt utformet. Der det er flere dusjsoner, må minimum 1 av 10 og minst én  
  være universelt utformet.

3. I arbeidsbygning skal minst ett toalett i hver etasje oppfylle krav i annet ledd. 

  I arbeidsbygning stilles det krav om minst ett universelt utformet toalett i hver etasje.

Tekniske krav til byggverk
teK 10 – baD Og tOaLett
Vårt moderne samfunn krever en miljø vennlig omlegging av energi bruk og energi produksjon. TEK 10 
ble innført i 2010, men med overgangsregler. Den siste revisjonen ble gjeldende fra 1. juli 2011. 
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pLaNtegNINg
Plantegning	av	et	godkjent	baderom.



blaadesign.no

Forhandler:

Brosjyren bestilles på NRF nr. 9999827
Brødrene Dahl AS, Brynsengveien 5, 0667 Oslo.

Med forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner.

1. opplag
www.dahl.no
Tlf: 22 72 55 00
E-post: post@dahl.no

 Følg oss også på facebook    blogg.dahl.no


