
Smarte
toalettrom
Tips og råd til innredning av toalettfasiliteter  
i næringsbygg, kjøpesenter, bensinstasjoner,  
rasteplasser, campingplasser og offentlige toaletter.
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Utvalget er stort og kombinasjonsmulighetene mange når et toalettrom 
skal prosjekteres. I denne brosjyren har vi samlet forslag til toalettrom 
på både kjøpesenter, næringsbygg, bensinstasjoner og rasteplass. 
Disse stedene har forskjellige behov når det gjelder utforming av 
toalettrommene og vi har ivaretatt myndighetskrav samt hatt fokus på 
design, hygiene/renhold og funksjonalitet. Toalettene påvirker uten tvil 
vår oppfatning av hvordan stedet vi oppholder oss på er. Legg litt ekstra 
omtanke og innsats i et velholdt toalettrom som hever helhetsinntrykket 
og ikke minst opplevelsen av service. 

Resultatet? Kundene kommer tilbake!

La deg inspirere!

Vennlig hilsen
Anne Grethe Lunde
Markedssjef Baderomsprodukter

For oss er detl viktig at kundene opplever hele 
besøket som positivt. Kundetoalettene er uten tvil 
med på å danne det helhetlige inntrykket.
 
Morten Mørken, senterleder Kløverhuset

“



4 5Hygiene på arbeidsplassen
NÆRINGSBYGG
Toalettfasilitetene i næringsbygg har mye å si for tilfredshet på arbeidsplassen.
Arbeidsplassen er et utsatt smittested og dette koster arbeidsgiver og samfunnet dyrt. Ved å tilrettelegge 
toalettfasilitetene med gjennomtenkte og hygieniske løsninger kan du bidra til å forebygge dette. 

Berøringsfrie installasjoner kan 
være med å redusere bedriftens 
sykefravær. De fjerner ganske enkelt 
mange kontaktpunkter hvor bakterier 
overføres mellom mennesker. 
Medarbeidere eksponeres for 
mindre smitte og gevinsten er færre 
sykedager.

Alternative løsninger:
Antibac såpedispenser, berøringsfri
Antibac Silversoft berøringsfri 
såpedispenser.

PRODUKTTIPS NÆRINGSBYGG

1

* Kilde: FOR 1995-02-16 nr 170: Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler

1

•	 Virksomhet	skal	ha	passende	antall	
toaletter

•	 Det	skal	være	atskilte	toalett	for	 
kvinnelige og mannlige arbeidstakere

•	 Felles	toalett	kan	benyttes	ved	små	
virksomheter

•	 I	tilknytning	til	toalett	skal	det	være	
håndvask

Krav til toalett  
på arbeidsplassen *
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* Bestillingsvare. (Om ikke annet er oppgitt er varene lagerført hos BD.)

Porsgrund Urinal 
Med avløp for vegg.  
NRF nr. 6006001

Grohe Dal Tectron 
Berøringsfri urinalspyler. 
NRF nr. 6191912

Grohe Skate  
Trykknapper. Matt forkrommet. 
Manuell enkeltspyling. 
NRF nr. 6192421

Ifö Sign 6872 
Gulvklosett med skjult universallås. 
Dobbeltspyling med Fresh WC. 
Høy modell. 
NRF nr. 6044126

Porsgrund Trevi 
Klosettsete i hardplast  
med faste beslag. Hvit matt. 
NRF nr. 6004229

Porsgrund Trevi Basic 
Gulvklosett med skjult S-lås  
og enkeltspyling. 
NRF nr. 6002124

Ifö Sign klosettsete 
Med faste beslag eller soft-close. 
NRF nr 6046504

Grohe Rapid SL 
Innbyggingssisterne. 113 cm.  
NRF nr. 6191938

PRODUKTER TIL NÆRINGSBYGG
Det er viktig å tenkte på at det skal være lett å rengjøre og vedlikeholde 
toalett fasilitetene på arbeidsplassen. Vi har samlet et knippe produkter 
som hjelper deg på vei.

Nyhet! 
Nå får du også 
sisterner med 
luftutsug!

Klassiker! 
Porsgrund sin urinal 
er en klassiker som 
fortsatt leverer!

Sparebatteri
Norges mest solgte 
elektroniske armatur – 
en sikker og hygienisk 
investering.

Porsgrund Trevi  
Servant for bærejern. 56x44 cm. 
NRF nr. 6000236

Grohe Europlus E 
Berøringsfri servantarmatur.  
NRF nr. 4222832

Porsgrund servant  
HC 60 x 47 cm.  
NRF nr. 6000006 *

Porsgrund Pozzi  
Ginori Join 
Servant for toppmontering.  
NRF nr. 6000092 *

Geberit Duofix 
HC sisterne med integrerte  
spikerslag for armstøtter. 112 cm. 
NRF nr. 6165973 *

Geberit Duofix 
WC-element for avtrekksvifte  
eller ventilasjon. 
NRF nr. 6166491 *

Pressalit 
Armstøtte med ben. 
NRF nr. 6191641

Triolux Dakota Plus 
Taklampe. Hvit krom.  
Ø: 18 cm D: 6 cm.  
NRF nr. 7010325 * 

Ergogrip støttebøyle 2  
Til bruk sammen med Trevi servant. 
NRF nr 6100652

Geberit Duofix  
Luftutsug. Tilbehørssett til sisterne 
med avtrekksfunksjon. 
NRF nr.   *

Geberit Sigma20 
Trykknapp, dobbeltskyll. 
Børstet stål, låsbar. 
NRF nr. 6166448 *

Grohe Eurosmart 
Servantarmatur.  
NRF nr. 4220117

Oras Electra 6250F 
Berøringsfri servantarmatur.  
NRF nr. 4202761

IQUA A10 standard 
Berøringsfri servantarmatur.  
Vannbesparende. 
NRF nr. 4422011

Triolux Imola 
Speil med innfelt sidebelysning.  
IP 44. H: 80 cm B: 45 cm D: 4 cm.  
NRF nr. 7080414 *

Villeroy & Boch  
Subway Standard 
Veggskål.  
NRF nr. 6090208

Villeroy & Boch  
Subway Compact 
Veggskål. 
NRF nr. 6090211 
 
Toalettsete til Subway Campact 
NRF nr. 6025424

Villeroy & Boch Subway 
Klosettsete til Subway med soft-
close og quick-release. 
NRF nr. 6096507

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



8 9Gode handleopplevelser
KJØPESENTER
De fleste av oss mener at toaletter på kjøpesenteret er en viktig service til kundene.  
Undersøkelser viser at man oppmuntres til å shoppe mer dersom toalettene er velholdt. 
Ved å ha et høyt fokus på design vil toalettet bli snakket om blant kundene og blir en 
medvirkende faktor til at de kommer igjen til senteret!

* Kilde: www.steenstrom.com

Steen og Strøm gjennomførte nylig en 
undersøkelse for å avdekke ønsker og 
behov blant den største andelen av 
kjøpesenterkunder – kvinner.

Renslighet scorer høyest blant de 1600 
kvinnelige respondentene.

Her er noen av de viktigste faktorene for 
en god handleopplevelse: 

•	 Antall	toaletter	86	%
•	 Utforming	av	toalettene	73	%
•	 Stellerom:	44	%

Undersøkelse blant  
kvinner om behov *

•	 Hygiene	er	en	viktig	faktor!	Velg		 	
 berøringsfrie installasjoner
•	 Velg	vegghengt	wc	for	lettere	renhold
•	 Lag	et	lekkert	og	hygienisk	 
 stellerom/ammerom

Tips til å skape
en bedre opplevelse
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* Bestillingsvare. (Om ikke annet er oppgitt er varene lagerført hos BD.)

Ifö Servant  
HC. 66 x 58 cm.  
NRF nr. 6040317

Ifö Sign Art 
Servant, toppmontert. 54 x 43 cm.  
NRF nr. 6044861

Ifö Sign 
Servant. 57 x 43,5 cm.  
NRF nr. 6040505

Friskt! 
En duftstav puttes 
opp i skylle
knappen, og gir 
en delikat blåfarge 
til vannet samt en 
frisk og ren duft.

Ifö Sign  
Gulvklosett med skjult S-lås og 
dobbeltspyling. Vanlig høyde  
m/Fresh WC. 
NRF nr. 6044103

Ifö Sign 
Klosettsete med soft-close, quick-
release eller faste beslag. 
NRF nr. 6046504

Villeroy & Boch  
Omnia Pro Esta 
Urinal med spyling. 
NRF nr. 6102528

Villeroy & Boch Sete 
Hardplastsete til O’Novo Compact 
Klosettsete Med faste beslag.  
NRF nr. 6025436

Geberit Sigma 01 
Trykknapp i kunsttoff for  
Duofix sisterner. 
NRF nr. 6166542 (hvit) 
NRF nr. 6166543 (blank)

Geberit Mambo  
Trykknapp (låsbar), manuell. 
Børstet stål. 
NRF nr. 6166425

Ifö Armlener  
Med 2 papirholdere. 
NRF nr. 6047205

Triolux Imola 
Speil med innfelt sidebelysning.  
H: 80 cm B: 45 cm D: 4 cm  
NRF nr. 7080414 *

Grohe Rapid SL 
Innbyggingssisterne. 113 cm.  
NRF nr. 6191938

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

Grohe Fresh Flush  
ombyggingssett  
For Grohe spylesisterner med 
pneumatisk ventil og liten  
inspeksjonssjakt. Ikke egnet 
til Skate Cosmopolitan med 
tre-, glass og metalloverflate. 
Monterings ramme med åpnings-
funksjon med boks for support  
av aromatiske tabletter.  
156 x 197 mm. 
NRF nr. 6191911

PRODUKTER TIL KJØPESENTER
Da kunder ofte tilbringer flere timer på kjøpesentre, er det viktig å ha innbydende 
og funksjonelle toalettfasiliteter. Her har vi samlet noen passende produkter.

Grohe Eurosmart  
Cosmo E 
Servantarmatur berøringsfritt  
for 6V batteri.  
NRF nr. 4220173

Alterna Speil  
Ovalt. 40 x 80 cm (vendbart).  
NRF nr. 7010056 
 
Klips til speil 
NRF nr: 7522402

Triolux Dakota Plus 
Taklampe. Hvit krom. IP 44. 
Ø: 18 cm D: 6 cm.  
NRF nr. 7010325 *

Oras Safira 
Lang hendel til Safira  
servantarmatur.  
NRF nr. 4204525

Berøringsfritt 
Med en berørings
fri kran bedrer 
hygienen seg 
betraktelig.

Ifö Clean 
En rengjøringsvennlig overflate 
som hindrer at kalk og smuss fester 
seg i toalett skålen. Porselenet blir 
enklere å rengjøre samtidig som 
holdbar heten forlenges.

Ombyggingsett 
For alle Grohe 
trykkplater. 

Oras Electra 
Urinalspyler. Berøringsfri 6V.  
NRF nr. 4202799 *

Grohe Tectron Skate 
Berøringsfri betjeningsplate. 
NRF nr. 6191916 *

Grohe Skate Cosmo 
Matt krom betjeningsplate. 
NRF nr. 6192489

Geberit HyTec 
Urinalskillevegg. Oval. Grå.  
NRF nr. 6166512 *

Oras Vienda 
Servantarmatur. Berøringsfritt.  
NRF nr. 4200003

Oras Safira 
Servantarmatur med kjedefeste. 
NRF nr. 4201157

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

Villeroy & Boch O'novo 
med sete 
Veggskål. Boltavstand 18 cm.  
NRF nr. 6023633

Ifö Sign 
Gulvklosett med skjult S-lås  
og dobbeltspyling. Høy modell  
m/fresh WC. Leveres med  
Ifö Clean overflate. 
NRF nr. 6044123

Villeroy & Boch  
O'novo Compact 
Veggskål. Boltavstand 18 cm.  
NRF nr. 6023634
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BENSINSTASJONER
Gode toalettfasiliteter vil med stor sannsynlighet også bidra til mersalg på stasjonen 
da mange kartlegger på forhånd hvor de skal stoppe ut i fra tidligere erfaringer og 
anbefalinger fra andre. 

Et toalettrom på en bensinstasjon skal 
tilfredsstille kravene til yrkessjåfører, 
barnefamilier og handikappede. 
Yrkessjåfører har gjerne et utvidet 
behov og vil sette pris på et dusjrom 
som de kan benytte etter mange timer 
på veien. 

I	vårt	forslag	har	vi	ivaretatt	krav	til	
hygiene, design og funksjonalitet. 

1 Alternative trykknapper:
Geberit Mambo 230 V
Geberit Sigma 20
Grohe Skate

PRODUKTTIPS BENSINTASJON

1

•	 Sørg	for	å	montere	tilstrekkelig	 
med knagger på toalettet

•	 Ikke	glem	stellebord	til	små	gjester

Oppnå funksjonalitet på 
bensinstasjonens toalettrom:
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* Bestillingsvare. (Om ikke annet er oppgitt er varene lagerført hos BD.)

Gustavsberg Nautic  
Klosettsete med faste beslag.  
Hvitt. 
NRF nr. 6025426

Alterna Ecco 
Klosettsete med faste beslag. Hvitt. 
NRF nr. 6057411

Alterna Omikron 
Klosettsete Med soft-close og 
quick-release. Sort.  
NRF nr. 7010076

Gustavsberg Nautic 5500 
Gulvklosett m skjult S-lås,  
enkeltspyling. Vanlig høyde.  
NRF nr. 6023016

Villeroy & Boch Sete 
Hardplastsete til O’Novo Compact 
Med faste beslag.  
NRF nr. 6025436

Pressalit 
Armstøtte med ben. 
NRF nr. 6191641

Bano støttehåndtak 
Til vegg. Handicap.  
Sort metallic. 40 cm.  
NRF nr. 6035858

Alterna Nordica 
Trykknapp. Matt krom.  
NRF nr. 6070006

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

Alterna Ecco 
Veggskål Standard. 
NRF nr. 6057473

Villeroy & Boch O'novo 
Compact 
Veggskål. Boltavstand 18 cm.  
NRF nr. 6023634

Gustavsberg  
Nordic 2340 
Gulvklosett m skjult S-lås,  
enkeltspyling høy modell. 
NRF nr. 6087557

Grohe Skate 
Trykknapp enkeltspyling.  
Matt krom. 
NRF nr. 6192421

Grohe Tectron Skate 
Trykknapp. Berøringsfri. 
NRF nr. 6191916 *

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

Geberit Duofix 
HC sisterne med integrerte  
spikerslag for armstøtter. 112 cm. 
NRF nr. 6165973 *

Grohe Rapid SL 
Innbyggingssisterne.  
Lang modell. 113 cm.  
NRF nr. 6191938

Grohe Fresh Flush  
ombyggingssett  
For Grohe spylesisterner med 
pneumatisk ventil og liten  
inspeksjonssjakt. Ikke egnet 
til Skate Cosmopolitan med 
tre-, glass og metalloverflate. 
Monteringsramme med åpnings-
funksjon med boks for support av 
aromatiske tabletter. For alle Grohe 
trykkplater 156 x 197 mm. 
NRF nr. 6191911

Alterna Nordica 
Innbyggingssisterne.  
Lang modell. 112 cm.  
NRF nr. 6070003

PRODUKTER TIL BENSINSTASJON
Mange turister og yrkessjåfører vegrer seg for å stoppe på stasjoner hvor toalett fasilitetene 
er dårlige. Her har vi samlet noen produkter som vil gi kundene gode opplevelser.

Ser deg! 
Den føler du er der 
og vet når du går – 
først da spyler den.

EveryDay
Servant med tidløst 
design og god 
avstillingsplass.

Oras Cubista 
Servantarmatur. Berøringsfri.  
NRF nr. 4200039

Alterna Milano 
Speil For liming eller for klips  
(medfølger ikke). 80 x 90 cm.  
NRF nr. 7010051 
 
Klips til speil 
NRF nr 7522402

Triolux Moon 
Rund taklampe i børstet stål. IP 44. 
Ø: 30 cm D: 10 cm.  
NRF nr. 7010319

Alterna Unimix 
Servantarmatur. 
NRF nr. 4365158

Day by Day Everyday 
Servant for boltmontering, 80 cm. 
NRF nr. 6070509

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

Geberit vannlås  
Selvrensende, kunststoff.  
Forkrommet 1 1/4 x 40 mm.  
NRF nr. 4520002

Gustavsberg 740  
Servant HC. 60 x 60 cm. 
NRF nr. 6020044

Villeroy & Boch  
Omnia Pro Esta 
Urinal med spyling. 
NRF nr. 6102528

Grohe Dal Tectron  
Berøringsfri urinalspyler. 
NRF nr. 6191912

Geberit Mambo 230 V 
Berøringsfri betjeningsplate. 
Låsbar. Børstet stål. 
NRF nr. 6166717 *

Geberit Sigma20 
Trykknapp, dobbeltskyll. 
Børstet stål, låsbar. 
NRF nr. 6166448 *
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RASTEPLASSER, CAMPING OG OFFENTLIGE TOALETTER – ANTI HÆRVERK
Norge er en populær feriedestinasjon. En rasteplass på veien er et sted der reisende 
kan stoppe for å ta en pause og et toalettbesøk. De fleste campingplasser med 
minimum 3 stjerner har i tilegg toalett og dusj for bevegelseshemmede. 

Det finnes mange eksempler på 
offentlige toalettrom som har blitt 
skadet	av	hærverk.	Ved	å	tilrettelegge	
med anti hærverk produkter kam man 
bidra til en reduksjon i skader som 
følge av hærverk. 

PRODUKTTIPS RASTEPLASS

Alternative	rustfrie	produkter:
Intra	Millinox	Papirholder
Intra	Millinox	Søppelbøtte 

1

1
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* Bestillingsvare. (Om ikke annet er oppgitt er varene lagerført hos BD.)

Intra ED1 
Servant i rustfritt stål. Leveres  
med veggkonsoller og batterihull 
til høyre og overløp.  
NRF nr. 6175249

HansGrohe Puravida 
Servantarmatur, berøringsfri. Krom. 
NRF nr. 4242074

Alterna Unimix 
Servantarmatur, m/kjedefeste.  
NRF nr. 4365162

Oras Electra 6150F 
Servantarmatur. Berøringsfritt.  
NRF nr. 4202762

Day by Day BirthDay 
Speil med toveisbelysning.  
45 x 65 x 3,5 cm.  
NRF nr. 7010839 
 
60 x 65 x 3,5 cm.  
NRF nr. 7010842 
 
80 x 65 x 3,5 cm.  
NRF nr. 7010844 

Day by Day BirthDay 100 
Speil med toveisbelysning.  
100 x 65 x 3,5 cm.  
NRF nr. 7010846

Triolux Osaka taklampe 
Rund taklampe 1 x 28W. IP 44. 
Ø: 31 cm D: 9,5 cm.  
NRF nr. 7080431

Intra speil  
50 x 60 cm m/skjulte fester.  
NRF nr. 7513089 *

PRODUKTER TIL RASTEPLASS, CAMPING OG OFFENTLIGE TOALETTER
Her finner du et utvalg av solide produkter som er velegnet både på rasteplasser, 
campingplasser og på andre offentlige toaletter – de fleste i rustfritt stål.

Rustfritt stål
Holdbart og enkelt 
å rengjøre.

Birthday
Solid  speil med 
toveisbelysning.

Oras Electra
Vannet renner så 
lenge bruke
ren står under 
dusjen, og stopper 
når brukeren 
beveger seg ut av 
 sensorens følsom
hetsområde. 

Geberit HyTronic  
Sigma 50 230 V  
Berøringsfri frontplate med 
skyllteknologi til urinal, Børstet stål, 
låsbar. Finnes i flere utførelser.  
NRF nr. 6165987 *

Geberit Mambo  
Trykknapp (låsbar), manuell. 
børstet stål. 
NRF nr. 6166425

Geberit Mambo 230 V 
Berøringsfri betjeningsplate. 
Låsbar. Børstet stål. 
NRF nr. 6166717 *

Geberit HyTronic Mambo 
Berøringsfri frontplate med 
skylleteknologi til urinal. Låsbar, 
nettstrøm, børstet stål. Finnes i 
flere utførelser. 
NRF nr. 6165995 *

Pressalit 
Armstøtte med ben. 
NRF nr. 6191641

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

Oras Electra (6664G) 
Berøringsfritt, batteridrevet  
dusjpanel i aluminium. 
NRF nr. 4202817 *

Oras Natura dusjsett 
Med såpeskål, veggfeste og 
økoknapp for vannsparing. 
NRF nr. 4204965

Palme nisjedører 
Fåes i flere størrelser.  
Eks. 80 x 190 cm.  
NRF nr. 6307233

Geberit Duofix 
Universal modell Innbyggings-
ramme for urinal. 
NRF nr. 6165974 *

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

Intra EDU1VVF 
Urinal, spylefri.  
NRF nr. 6186352

Intra EDU1 
Urinal med spyling.  
NRF nr. 6186347 *

Intra urinalskillevegger 
Skillevegg til urinal i rustfritt stål 
med sateng finish.  
Utv.str.: 80 x 383 x 1092 mm.  
NRF nr. 6186349 *

Oras Electra 
Urinalspyler. Berøringsfri 6V.  
NRF nr. 4202799 *

Intra gulvklosett 
Leveres ferdig montert som  
standard med 6 liters sisterne, sort 
sete.Setet kan tilleggbestilles i hvitt 
eller i mahogny (som vist på bildet) 
om det ønskes. P-lås medfølger.
NRF nr. 8166306 *

Intra WCV4E 
Veggskål, standard.  
NRF nr. 8166305

Nettilslutning for WC  
Geberit Mambo og  
Geberit Sigma80. 
NRF nr. 6167042 *
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KRAV TIL HC TOALETT 
I byggverk som har krav til Universell utforming skal HC WC være tilgjengelig. Utformingen 
av toalettrommet skal være tiltalende for alle og ved å velge funksjonelle og gjennomtenkte 
løsninger med god design kan man bidra til dette. 

Kilde: www.bt.no/nyheter/lokalt/Ja-det-er-lov-1771223.html

«Vi	har	ingen	ønsker	om	at	disse	 
toalettene bare skal være for funksjons
hemmede. Det ideelle hadde vært om 
toaletter hadde vært utformet slik at alle 
kan bruke dem» 

Janne Skei, nestleder i samfunns
avdelingen i Norges Handicapforbund.

1

NÆRINGSBYGG
En arbeidsplass skal være tilrettelagt for alle ansatte. 
Diskriminerings – og tilgjengelighetsloven § 12 pålegger 
plikt til individuell tilrettelegging av arbeidsforhold. 
Sanitæranlegg skal blant annet være tilrettelagt for 
mennesker med funksjonsnedsettelse. 

Arbeidsmiljøloven	§	4-1	har	en	bestemmelse	om	at	det	
ikke bare skal ivaretas interessene til de som jobber i 
bedriften pr i dag, men at man også skal tilrettelegge 
for fremtidige ansatte. 

KJØPESENTER
Ved	utforming	av	baderom,	husk:

•	 Synlige	kontraster	mellom	vegg	og	produkter.
•	 Størrelse	og	planløsning	skal	ha	synlig	fargekontrast.	
Fastmontert	utstyr	skal	ha	synlig	fargekontrast	til	
gulv/vegg 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. Toalettet skal ha støttehåndtak på 
begge sider. Tilstrekkelig plass under servant (fleksibel 
vannlås eller skjult). 

OBS: I	henhold	til	forskriften:	Dersom	det	kun	er	ett	
toalett må dette være tilstrekkelig utformet. Dersom 
flere toaletter i nærheten av hverandre på samme plan 
er det tilstrekkelig med 0,9 m fri plass på ene siden av 
toalettet forutsatt at det er speilvendt utforming i et 
annet toalett. 

Såpedispenser, hårtørker, speil og må kunne betjenes 
fra både sittende og stående posisjon.

Vi	har	valgt	løsninger	som	ikke	bare	er	funksjonelle,	
men som også holder høy designmessig kvalitet slik at 
det	tilrettelagte	toalettrommet	kan	benyttes	av	alle!

For	info	om	krav	iht	TEK	10	se	side	28.

Alternative toalettløsninger:
Porsgrund Gulvklosett Trevi Basic
Villeroy & Boch Veggskål Subway Standard
Bano Toalett 70

PRODUKTTIPS NÆRINGSBYGG
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* Bestillingsvare. (Om ikke annet er oppgitt er varene lagerført hos BD.)

22 Det lille ekstra

Tilbehør er de små detaljene som 
løfter helheten. Ved å velge praktiske 
og effektive løsninger skaper du en 
bedre opplevelse.

TILBEHØR
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!

Day by Day 
Toalettrullholder.  
Forkrommet messing. 
NRF nr. 7080028

Alterna Knox 
Toalettrullholder. Børstet stål. 
NRF nr. 7080511

Duravit D-code 
Toalettrullholder i krom. 
NRF nr. 7538835

Intra Millinox 
Toalettrullholder.  
Rustfritt stål. 
NRF nr. 7513012 *

Day by Day 
Toalettbørste med holder.  
Forkrommet messing.  
NRF nr. 7080024

Alterna Knox 
Toalettbørste. Vegghengt.  
Børstet forkrommet messing. 
NRF nr. 7080517

Duravit D-code 
Toalettbørste i krom. 
NRF nr. 7538836

Intra Millinox 
Toalettbørste. Rustfritt stål. 
NRF nr. 7513116 *

Mykt & effektivt 
Tørkepapir som 
tørker mykt og 
effektivt.

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

Georgia Pacific Enmotion 
Tørkepapirdispenser berøringsfri.  
NRF nr. 7080036

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

Alterna Knox 
Reserverullsholder. 
Børstet stål. 
NRF nr. 7080512
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* Bestillingsvare. (Om ikke annet er oppgitt er varene lagerført hos BD.)

Antibac såpedispenser 
Berøringsfri. Hvit.  
NRF nr. 7537951

Antibac Silversoft  
Såpedispenser  
berøringsfri. Sort.  
NRF nr. 7537954

Antibac offentlig 
Kementyl 
Dispenser for desinfeksjon. 
NRF nr. 7537961

Intra Millinox 
Skilting – mann, dame, HC.  
Rustfritt. 118x112. * 

Day by Day 
Knagg, enkel.  
Forkrommet messing.  
NRF nr. 7080025

Alterna Knox 
Knagger. Børstet stål. 3,5 cm.  
NRF nr. 7080518

Day by Day 
Dobbel knagg.  
NRF nr. 7080026

Fresh WC duftstav 
Til Porsgrund Seven D  
og Ifö Sign klosetter. 
NRF nr. 6047443

Grohe Fresh Flush 
Duftstick i spylemekanismen.  
NRF nr. 6191968

Antibac Silversoft såpe 
Pearl. 
NRF nr. 7537955

Antibac Silversoft  
såperefill 
Flytende. Blossom. Blå.  
NRF nr. 7537956

Antibac Silversoft såpe 
Såperefill Spring. Grønn.  
NRF nr. 7537958

Day by Day 
Såpedispenser.  
Vegghengt. Forkrommet  
messing/frostet glass. 
NRF nr. 7080023

Alterna Knox 
Såpedispenser manuell. 
Børstet forkrommet messing. 
NRF nr. 7080514

Intra Millinox 
Såpedispenser manuell.  
Rustfritt stål. 
NRF nr. 7513119

Dyson Airblade 
Elektronisk håndtørker.  
NRF nr. 8245248

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

Intra Millinox 
Søppelbøtte. Rustfritt stål. 
NRF nr. 7513109

Bano avfallsbøtte 
Vegghengt avfallsbøtte. Tar 23 L. 
NRF nr. 6035841

Pressalit Raja  
Vegghengt avfallsbøtte. 
Lokk med demping. Hvit. 
NRF nr. 6190871 *

Pressalit 
Armstøtte med ben. 
NRF nr. 6191641

Duravit D-code 
Enkel knagg.  
NRF nr. 7538805

Bano støttehåndtak 
Til vegg, 40 cm, utførelse i sort 
metallic. Finnes i flere størrelser 
og farger. 
NRF nr. 6035858

Pressalit Nedfellbart sete 
Til å sette fra seg vesker, poser, 
små barn etc. Hvit.  
NRF nr. 6190881 *

Raskt & tørt 
Dyson Airblade er 
markedets raskeste 
håndtørker.

Ingen sløsing 
Dispenseren gir alltid 
riktig dosering, og du 
unngår sløsing av såpe.

Trygt håndtak 
40 mm avstand 
 mellom hendel og 
vegg gir bedre design 
og større trygghet for 
bruker. Belastnings  
testet for 500 kg.

Day by Day dusjhylle 
Forkrommet messing.  
NRF nr. 7080033
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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. 9999828
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 på facebook | blogg.dahl.no


