Färg och fägring piggar upp i badet

Kollektionen Kartell by Laufen är ett komplett badrumsprojekt, design Ludovica och Roberto Palomba. Där
ingår även den veckade, lyxiga spegeln i polykarbonat,
här i färgen Tangerine. F oto L aufen

Att skapa feststämning i badrummet kan vara
en väg till personlig trivsel. Man kan välja funktionell badrumsinredning och samtidigt satsa
på lyxiga material och extravagant design. Där
finns ingen motsättning. Festglans i form av
marmor och vackra kompositmaterial är inte
bara en fråga om ytlig flärd – skönhet skänker
också själslig glädje. Den kan även skapas med
färg, kanske i form av en dekorativ, färgstark
handfatskommod. Du har kanske även själv
valt kombinationen ben, handtag och mönster,
vilket gör det än mer positivt.

Från Falper kommer
den luxuösa miljön
kallad Via Veneto.
Det är elegant,
rymligt, funktionellt
och mycket italienskt.
Falper har en bred
modulkollektion för
kundanpassade
kombinationer och
stilar. Badkaret heter
Vascamisura och
handfaten Scoop,
allt i biobaserad
Cristalplant.
F oto Falper
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Av Sylvia Hardwick

D

agens designer har ständigt i bakhuvudet att inredningen i badrum ska
vara både funktionell och praktisk.
Till detta adderar man gärna skönhet. Utbudet är
stort och nya vackra ting ser ständigt dagens ljus.

Lyxiga material

En känsla av exklusivitet ger Agapes miljö i svart
Marquina-marmor. Det runda, eleganta karet
InOut kan också fås i vit Carrara. Formen kräver att
man sitter ganska rakt, men materialet är lent och
avfasningen upptill avrundad. Karet matchas av de
två handfaten av modellen Bjhon i samma svarta
marmor. Benedini Associati har formgett karet ➛
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piggar upp
Superfront lanserat nu ett eget
produktsortiment för badrum.
Fronter, handtag, ben, sidor och
toppar monteras på Ikeas stomme
Metod. Sortimentet är designat av
Superfront och tillverkas i Dalarna.
Bilden visar mönstret Parallells i
Infinity blue, låga benen Slender
och handtaget Holy Wafer. Hon
är deras egen men kranen från
Tapwell. Man kan även välja
mässing och det finns ett antal
stensorter för toppskivan.
F oto Superfront

Nytt från Fir-Italia är duschmunstycket Playone.
Programmet bygger på en enda vattenstråle som
ställs in och fördelas som man önskar och ger
olika effekt. Även färgen kan ändras. Man kan få
ett tropiskt regn, en kaskad eller ett moln av
vattendroppar. F oto F ir-Italia

Raffinemang

Nyskapande är One från Rapsel. Träet är lärkträ och döljer
själva handfaten i rostfritt stål. Designen kan gälla flera handfat
i rad eller ett enstaka, och kan plockas upp i duschplattan.
Formgivare är Matteo Thun och Antonio Rodriguez. F oto R apsel

Patricia Urquiola har designat
Agapes nya Cuna, ett litet
och kompakt badkar med
personlig utstrålning. Cuna
är formpressat i Solid Surface med en rörformig ram
av stål som understryker
dess rundade former. Karet
finns i olika färgkombinationer. Handfaten i stål är
ur Urquiolas tidigare serie
Vieques för Agape. Armaturen
heter Fez formgiven av
Benedini Associati.
F oto A gape
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➛ och handfaten är designade av Angelo
Mangiarotti.
Att svart är elegant tillsammans med vitt
visas i de två exemplen från engelska Victor +
Albert. Både Napoli och Amalfi är tillverkade
i Quarrycast, en komposit av vulkanisk
kalksten med en extremt vit och hård yta som
blankpolerats. Båda modellerna har blanklackad utsida i svart. Här är marmorn i stället
i golv och väggar på ett dekorativt sätt.
Villeroy & Boch har satsat på träfaner i
sitt nya kar Squaro Prestige, en utveckling av
tidigare Squaro Edge. Karet handdekoreras
med omsorg utanpå med äkta faner. Man
kan välja mellan en rad träslag, en del exotiska, och till och med läder. Avslutar gör ett
skyddande lackskikt. Till detta en kromad,
fristående armatur.

Victoria + Albert är ett engelskt företag med en rad stilrena badkar i en komposit av vulkanisk kalksten de
kallar Quarrycast. Här ser vi lyxiga Napoli med matchande handfat med svartlackad utsida. Kompositen
ger en naturligt vit, blank yta som är extremt hård och tålig. F oto Victoria + A lbert

Hos Falper visas Via Veneto, som är namnet
på en fashionabel gata i Rom. Miljön är synnerligen raffinerad med fristående badkaret
Vascamisura och två fristående handfat
kallade Scoop. Materialet är praktisk, biobaserad Cristalplant. Två blanksvarta, låga
skåp står mot det vita. Vid duschen svarta
väggplattor och i övrigt golv och väggar i
elegant trä. Här är inredningen en del av
arkitekturen.
Toscoquattro har den lyxiga kollektionen
Acque, designad av Claudio Silvestrin. Det
massiva karet med en ovanlig, vågig kant
upptill är i Livingtec. Karet finns också i en
begränsad upplaga i marmor. Ett sfäriskt
handfat som ingår i serien kan placeras på
olika sätt – här är det delvis nedsänkt i kommoden av ebenholts. Det här är minimalistisk
prakt med referenser till geometri och natur.
Agora är en serie badkar och armaturer. Minimalisterna Ludovica och Roberto Palomba
har designat ett kar i mer klassisk anda. Hela
miljön är mjukt elegant. Kos kar Agora har
fått en modernare variant av fötter i krom och
den fristående armaturen med samma namn
från Zucchetti är klassisk men moderniserad.
Raffinerad är också handfatspelaren
Octagon från Villeroy & Boch. Den kan fås
i en rad material. Kopparringen som länkar
handfatet till pelaren understryker elegansen.
Ett mycket vackert golv i mosaik är kanske
en idé för personlig trivsel. ➛
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För det mindre badrummet
har Swoon modellen Single som
kan varieras på många sätt.
Den kan hängas på väggen,
stå på golvet eller på benstativ.
Här en svart variant med tuff
armatur i samma färg. Man
kan skräddarsy on-line och få
färdigmonterat hem. Designer
är Fredrik Wallner. F oto Swoon

➛ Handfat, handfat …
Handfat finns i alla former och material.
En del mer fantasifulla än andra. Nytt från
Falper är till exempel Ilavamani, design
Salvatore Indriolo. Handfatet är i matt
Ceramilux med tillhörande hylla i iroko.
Hyllan är mer eller mindre integrerad och
ibland helt vid sidan om.
Från Rapsel kommer Mylos i Cristalplant. Blomformade Mylos, designat av
Marco Piva, står på en färgglad glashylla som
förstärker det lekfulla. Och One, designat
av Matteo Thun och Antonio Rodriguez för
Rapsel, är absolut något nytt. Ribbor i lärkträ med markerade fördjupningar ligger över
handfat i rostfritt. Kul i offentlig miljö!
Cement Design visar hur man kan skapa
ett färgstarkt handfat utan skarvar. En blandning av naturliga mineraler och vattenbaserade polymerer ger denna miljövänliga
och originella lösning som också erbjuds i
många färger.
Ceramica Cielo och Claudio Silvestrin
har det prisbelönta, geometriska handfatet i
basalt ur kollektionen Le Giare. Från Cielo

Det blomformade handfatet Mylos kommer från
Rapsel. Designer är Marco Piva. Vita Mylos i
Cristalplant kan kombineras med en färgstark
hylla i glas eller kanske en i trä. F oto R apsel

kommer också Shui, design Paolo D’Arrigo,
i världens tunnaste, färgade keramik. I
deras serie Terre di Cielo erbjuds de flesta
produkter i en rad dova jordfärger såsom
mossa, kakao, agave. ➛

Minimalistisk flärd som sticker ut. InOut heter det runda, lyxiga badkaret som nu lanseras
i svart Marquina-marmor. Det runda karet har raka kanter och en mjukare avfasning på
insidan. Det kan också fås i vit Carrara eller sten. Designer är Benedini Associati som
också skapat armaturen Memory. Matchande handfatet Bjhon är i samma marmor och
formgivet av Angelo Mangiarotti. F oto Agape

Färg och fägring

piggar upp

Med Cement Designs blandning av naturliga mineraler och
vattenbaserade polymerer kan man skapa färgstark design
utan skarvar som här på bilden. Det är miljövänligt för brukare
och omgivning och kan läggas tunt utanpå många andra
material som glas, trä, keramik, metall med flera. Och det är
lätt att restaurera. Man har 39 standardfärger. Enkelt och
personligt! F oto Cement Design
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En badkarslösning från MakroDesign är detta Makro Systems där kar, handfat och spegel är samlat i en enda fristående enhet. Form och funktion i ett är det
i denna lackade, vattenavvisande variant. Man kan skräddarsy sin egen önskade utformning. Dessutom är allt energisnålt och återvinningsbart. F oto M akro
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Nya Ametis Ring, en dusch från Graff, har fått pris för sin
unika, enkla och rena design. Ametis har två funktioner;
regn eller vattenfall. Den är i krom eller puderlackad i svart
eller vitt och utrustad med ledbelysning med sex färger.
Designer är David Oppizzi. F oto Graff

Giulini G. har den minimalistiska armaturen
MyRing, en mix av elegans och fantasi. Den
dekorativa armaturen finns i gult, orange, rött
och blått samt svart och vitt. Designer är
Gianluca Paludi. F oto Giulini G. Rubinetteria

Ilavamani och Ibagnamani
är en ny kollektion handfat
och armaturer från Falper
och designern Salvatore
Indriolo. Sparsmakat och
funktionellt med en rad
hyllösningar i iroko, här
integrerad i handfatet i
Ceramilux. F oto Falper

Capod’opera satsar på minimal estetisk dekoration och en modern look.
Denna badrumsmöbel kallad Don Giovanni har som finish ett vackert
3D-mönster med blad. Designer är Alessio Bassan. Spegeln It är
formgiven av Silvano Pierdonà. F oto Capod’opera

?

Who is se sid 91

Ett elegant, asymmetrisk handfat ur kollektionen Le Giare, designat av
Claudio Silvestrin. Den geomtriska serien har fått många internationella
priser för sin raffinerade design. Cielo har färgprogrammet Terre di Cielo
med dova jordfärger såsom bildens basalt. F oto Ceramica Cielo

➛ Skönt och inbjudande
Harmoniska Cuna är ett litet och kompakt badkar skapat av Patricia Urquiola för
Agape. Cuna har en särskild utstrålning
med den rörformiga ramen som understryker karets runda, vänliga former. Det
fristående karet i formpressad Solid Surface
och ramen i stål kan fås i olika färger och
kombinationer.
Inbjudande är också den helt vita miljön
skapad ur den prisbelönta kollektionen
Morphing. Det nämnda paret Palomba har
designat de ingående delarna i vit Cristalplant för Kos. Armaturer är tidigare nämnda
Agora från systerföretaget Zucchetti. Trägolvet är vackert till det vita.
Graff har de nya armaturerna och accessoarerna i serien Sento, formgiven av
Angeletti Ruzza. Miljön är strikt liksom
den platta handfatshyllan. Men allt är ändå
välkomnande med ett lyxigt trägolv.
Cladio Nardis badkar Opera utgör basen
i Toscoquattros läshörna. Karet är i Siltek
Artico i dynamiska former, lätt svävande
tack vare den inskjutna basen. Här får man
nog fylla på varmvattnet då och då.
Betydande färgklickar

Sento är en ny kollektion badrumsblandare och accessoarer skapade av Angeletti Ruzza för Graff. Här ser vi en strikt miljö med flera exempel på funktionella och
moderna Sento. Den platta hyllan med det tillika platta handfatet sticker ut. Trägolvet känns lyxigt. Foto Graff

48

MODERN INTERIÖR 5 2015

Extrà Ceramic från Cielo utgör världens tunnaste, färgade keramik. Speciella råvaror och teknik gör denna
moderna design och inbjudande funktion möjlig. Handfatet i den nya kollektionen Shui är endast 5 mm tjockt!
Det finns runt, ovalt, fyrkantigt och rektangulärt, här i antracit. Formgivare är Paolo D’Arrigo. F oto Ceramica Cielo

Nu kommer flera kollektioner personligt
designade handfatskommoder som gör
badrummet till finrum och sätter färg på
tillvaron.
Swoon lanserar nu sin kollektion med
Side, Square, Soft och Single. De är nätta,
raka badrumsmöbler med släta eller mönstrade fronter till tunna porslinshandfat. De
kan hängas på väggen, stå på golvet eller
placeras på graciösa benstativ. Det är fritt
fram på färgfronten och att skräddarsy
on-line för att sedan få färdigmonterat till
dörren. Designer är Fredrik Wallner.
Superfront har en liknande design. Tidigare har de skapat fronter för några av Ikeas
modeller, men nu lanserar de en alldeles
egen kollektion badrumskommoder. De har
egendesignade fronter, handtag, ben, sidor
och toppar. Man kan välja bland många ➛
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➛ färger och mönster liksom bland material
till blandare och sten till toppskivan.
Apropå färg har vi redan nämnt Cement
Designs röda handfat utan skarvar. Det utgör
en del av väggen och bänken och inte heller
där finns några skarvar. Smart färgkick.
För njutnings skull

Ett exempel på Cielos färgprogram
Terre di Cielo i dova jordfärger
är dessa handfat i färgen mossa.
Färgprogrammet innebär nya
möjligheter till badrumsdesign.
Andra färger är exempelvis kakao,
agave, basalt. F oto Ceramica Cielo

?

Who is se sid 91

Att duschen är föremål för designernas ansträngningar är ingen slump. Duschen har
helt enkelt betydelse för välbefinnandet.
Fir-Italia har det nya duschmunstycket
Playone, som bygger på en enda vattenstråle men som kan ställas in på olika
effekter med en remote controller. Varför
inte ett tropiskt regn och därefter en kaskad som avslutning. Och Ametis ring från
Graff, designad av David Oppizzi, bjuder
på regn eller vattenfall. Ametis har fått pris
för sin enkla och rena design.
Duschblandaren Closer från Zucchetti
ser ut som en lampa. Den är stabil med
en motvikt men går att rikta åt vilket håll ➛

Feminina, mjuka linjer är det i denna eleganta miljö från Zucchetti/Kos. Badkaret Agora från Kos är en modern
variant av det klassiska fristående, också här med vilsamt ryggstöd. Moderna kromade fötter har ersatt lejontassarna och linjerna är nättare. Armaturerna från Zucchetti heter också Agora. Allt är formgivet av Ludovica
och Roberto Palomba. F oto Zucchetti /Kos

?
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En inbjudande miljö där allt är formgivet av Ludovica och Roberto Palomba för Zucchetti/Kos. Kos badkar Morphing är i vit Cristalplant liksom handfatskonsolen och
spegeln. Armaturer är Agora från Zucchetti. Allt är fräscht och lyxigt. Elegant trägolv höjer känslan. F oto Zucchetti /Kos
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Squaro Edge från Villeroy & Boch
har nu utvecklats till exklusiva
Squaro Prestige. Den tunna
designen handdekoreras omsorgsfullt med en yta i äkta träfaner
av mörk kastanj, valnöt, knotigt
masurträ, idegran, europeisk eller
mörk ek. Och med ett skyddande
lackskikt. Även läder är möjligt
för att kanske matcha nya
handfatspelaren Octagon.
F oto Villeroy & B och
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Closer, Zucchettis dusch som
ser som en lampa, har nyligen
återigen fått ett pris för sin
originalitet, uppfinningsrikedom
och kvalitet. Denna gång är
det ECC Award, det vill säga
Europas konsumenters pris
2015. Formgivare för denna
avant garde-produkt är
Diego Grandi. F oto Zucchetti

Svenska Swoon lanserar
nu en kollektion personliga
möbler för badrummet. Det
är nätta, raka silhuetter med
falsade, släta eller mönstrade
fronter och med tunna tvättställ
i porslin. Exempel finns i flera
färger såsom lingonfärgade
Side med koppararmatur på
bilden. Formgivare är Fredrik
Wallner. Allt tillverkas i
Småland. Foto Swoon

Från Victoria + Albert kommer
eleganta Amalfi med handfat
i samma linjer. Amalfi är tillverkat
av Quarrycast, en oerhört stark
komposit av vulkanisk kalksten
med en naturligt vit och hård
yta. Utsidan kan lackas som här i
blanksvart. Garanterar hållbarhet
i 25 år. Bordet är också deras
och heter Stiletto110.
F oto Victoria + A lbert

En bekväm läshörna från Toscoquattro. Badkaret Opera är designat av Claudio Nardi i Siltek Artico.
Opera är nätt i dynamiska former. Den inskjutna plattformen gör att det vita, rena karet svävar.
Armaturer i den fristående pelaren i samma material men som även kan fås i rostfritt. F oto Toscoquattro

➛ som helst. Formgivare av ikoniska Closer är
Diego Grandi. Tidigare prisbelönta Closer
har nyligen även fått Europas konsumenters pris 2015, återigen för sin innovativa,
estetiska och funktionella enkelhet.
Nyskapande

?

Who is se sid 91

Le Acque är en lyxig kollektion från Toscoquattro, designad av Claudio Silvestrin. Karet i Livingtec med sin vågiga kant uttrycker harmoni och vila. Det finns också
i marmor i en begränsad upplaga. Det sfäriska handfatet i Cristalplant är delvis nedsänkt i möbeln i mörk ebenholts. F oto Toscoquattro
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Octagon är en ny, fristående handfatspelare från
Villeroy & Boch med en lyxig framtoning. Denna
beställningsvara kan fås i mörk kastanj, läder eller
rökfärgad skiffer. En ring i koppar länkar handfatet
till pelaren. F oto Villeroy & B och

Closer är helt enkelt nyskapande. Det får
man säga om flera av de produkter som
beskrivits, till exempel Cement Designs
smarta sömlösa handfat som naturligtvis kan
appliceras på andra produkter, till exempel
badkar. Handfatet One i lärkträ från
Rapsel är också formmässigt nyskapande.
Detsamma får sägas om Makro Designs
integrerade system av teknik och estetik i
deras badmoduler i Makro Systems. Man
har helt enkelt skapat en enda enhet med

handfat, spegel och badkar. Detta ger luft
och utrymme åt rummet. Makro har olika
varianter på temat och kan skräddarsy
med mängder av delar i olika format och
material.
En minimal estetisk dekor i en modern
look kommer från Capod’opera i deras Don
Giovanni. Finishen är ett 3D-mönster med
blad i det vita, skapad av Alessio Bassan.
Detta sätt att använda modern teknik kan
bli intressant.
Att förnya sitt badrum och skapa en
personlig och vilsam miljö där man kan
njuta av modern teknik, vackra material
och sköna färger blir allt lättare. Det är
bara att kombinera som man själv vill för
att åstadkomma lite festglans åt tillvaron.
Och designerna är helt på din sida. u
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