Synger du helst alene i badet
eller skal der være plads til korsang

Mulighederne er mange, så start eventuelt her
med at få inspiration til de funktioner, der kan
gøre dagligdagen lettere for dig.

Singlen
Du kan vælge at skabe et nydelsesrum, hvor du
i ro og fred kan pleje dig selv. Du kan prioritere
de små, lækre detaljer i dit baderum, hvis det er
her du lader op til at møde verden. Er du derimod
altid på farten, fordi du har et rigt fritidsliv og en
stor venneskare, er det måske ikke badeværelset,
du vægter højest. Designa har en flot standardløsning til dig, der har andet at lave end at falde
i staver på badeværelset.

Familien med teenagere
Det er næsten en naturlov, at teenagere tager
lange bade og bruger timer ved vasken foran
spejlet. For at resten af familien også kan bevare et vist hygiejneniveau, er løsningen måske
at indrette to brusenicher og et langt bord med
to vaske – og et meget stort spejl.

Forkælelse for to
Der er ingen grænser for, hvor luksuriøst I kan
indrette jeres badeværelse, når I skal forkæle
hinanden. Vælg mellem dampkabiner med massagefunktion, spa, badekar, funklende fliser i brusebadet, armaturer i topdesign, vaske i romersk
stil – eller vælg det hele.

Det nye badeværelse kan mere end nogensinde
udstyres efter dine og familiens behov. Nogle
værdsætter i høj grad selv at vælge repertoiret
og synge alene under bruseren. For andre vil et
badeværelse med to brusenicher gøre hverdagen
lettere og give mulighed for fællessang i badet.

Børnefamilien
Børn og badeænder kræver lidt ekstra plads i
badeværelset. De små vil elske at boltre sig i et
badekar og have plads til legetøj på deres egen
hylde. Måske skal I også have plads til et puslebord, ekstra håndklæder og en skammel, så det
bliver lettere for de yngste at nå op til vasken.

