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Et bad kan være så mye mer enn et bad. Som hos familien Hoffmann.
De elsker det 30 m2 store badet sitt – eller velværerommet som de selv kaller
det. Her kan man virkelig føle seg vel, enten man duver i boblebadet, slikker sol
i solariet eller slumrer i dobbeltsenga som har fått plass midt på badet.

Hilde Hoffmann slapper gjerne av med en god bok på badet. Komfort, avslapning og flerbruk var fokus da familien på fire pusset opp badet for et par år siden, et bad som er til nytelse
både i travel hverdag og på late helgedager.
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1. Ett trinn opp og ett trinn ned må man for å komme til dusjen som er avskjermet
med glassbyggerstein, en praktisk løsning det man slipper glassdører eller
forheng. Håndklevarmeren til høyre gir også god varme til rommet.
2. Minstemann i huset, John (12), elsker å plaske rundt i det romslige boblebadet.
3. Håndvask og toalett er atskilt fra resten av badet med en skyvedør. Her er det
Erik (14) som pusser tenner.
4. Badet har et avskjermet solarium. Foran står brisken som brukes for å forlenge
dobbeltsenga til en gjesteseng.

1.

Da familien skulle pusse opp badet for to år siden hadde de tre mål: det nye
badet skulle være tilpasset den aktive familiens behov, det skulle by på ro og
velvære – og det skulle være et stilig luksusrom. Med dette Kinderegget tok de
kontakt med interiørdesigner Tove Meldgaard.
SKREDDERSYDD VELVÆRE
– Tove lyttet til behovene våre og så kom hun med flere forslag til løsninger.
Vi var selv med på å bestemme hva vi ville prioritere, men overlot selve utformingen til henne, forteller Hilde Hoffmann. Resultatet er blitt et rom det er
rift om å bruke, og familien er storfornøyd.
Når vi kommer på besøk har yngstemann, John på 12 år, inntatt boblebadet
med snorkel og maske. Boblene fossbruser rundt ham i det han forsvinner ned
i vannet med et stort smil.
– Når guttene på 12 og 14 kommer hjem fra trening hender det at de nærmest
sloss om å få boblebade først. Hvis ikke mannen min har kommet dem i
forkjøpet da, legger Hilde til med et smil. For også han elsker å slappe av
i det romslige badekaret, gjerne med Pavarotti rungende ut av høytalerne
i taket.
– Musikkanlegget blir mye brukt av både ungene og oss voksne. Det er både
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stemningsskapende og avlappende, enten man bader, ligger i solariet eller
slapper av med en god bok på senga.
– Eller Donald! kommer det fra John i boblebruset.
FLERBRUK
Familien kunne selvfølgelig ha valgt en rimeligere løsning fra en tradisjonell
badeleverandør, men Hilde tror ikke de ville fått et like skreddersydd resultat
– som for eksempel en dobbeltseng på badet.
– For å få til det store badet måtte de ta i bruk gjesterommet i tillegg til det
gamle treningsrommet som var her. Men vi trengte jo fremdeles et gjesterom.
Tove foreslo en seng på badet. Veldig utradisjonelt, men vi likte forslaget,
forteller Hilde.
For at senga ikke skal ta for mye plass til daglig er den bare 150 cm lang, men
en tilhørende brisk tryller den raskt om til en deilig gjesteseng.Veldig praktisk
– og gjestene elsker å sove på det kombinerte og luksuriøse bad- og gjesterommet.
Solariet er ikke så mye i bruk, men midtvinters synes de voksne det kan være
deilig å friske opp fargen litt. Guttene, derimot, får ikke ta sol før de er 18.
Til daglig er det eldstemann, Erik på 14, som bruker badet. Han har soverom
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vegg i vegg og synes det er greit å ordne seg i fred. To mindre bad i andre
etasje, som interiørdesigner Meldgaard også har designet, er hverdagsbad for
resten av familien. Men når de riktig skal slappe av og kose seg er det boblebadet som kaller.
DETALJENE TELLER
Også interiørdesigneren er fornøyd med dette store badet, et av mange bad
hun har designet. Hun tror flere kommer til å prioritere store bad etter hvert
som de får øynene opp for luksusen et hjemmespa kan gi.
– På Hoffmanns bad hadde jeg fokus på flerbruk og avslapning. Samtidig ønsket
familien et bad som ikke ble overlesset med detaljer, all den tid de har to andre
praktiske bad for daglig bruk. Det er faktisk ikke så mye som et skap på
velværebadet. Her er det bare rene linjer, sier Tove Meldgaard, vel vitende om
at et skapløst bad er nytt for de fleste. Bare såpe, sjampo og andre nyttige
småting får plass i dusjen eller på kanten av boblebadet.
– Men håndklevarmeren ved dusjen er fin å ha. Det er deilig å tulle seg inn i et
varmt håndkle etter dusjen eller badet, og holderen opptar ikke gulvplass, sier
Hilde og legger til at håndklevarmeren også gir varme til rommet samtidig som
den er ypperlig til hastetørking av hva det skal være.

STORE FLISER – STØRRE ROM
Selve badet er i nøytrale farger med store, lysegrå fliser på veggene (30x60) og
sorte gulvfliser (30x30).
– Store fliser på vegger og gulv gjør at badet virker større, ikke mindre slik
mange kanskje tror. Velger du små fliser på et lite bad krymper romfølelsen,
sier Meldgaard.
Designeren har også laget nisjer langs den ene veggen, og kledd disse med speil
opp til taket. Det bryter linjene og gir mer liv til rommet uten å virke rotete.
– Det å bryte linjer og vinkler, enten ved å senke taket, lage trinn eller nisjer,
er med på å tilføre rommet særpreg, mener Meldgaard som også bruker lys
veldig bevisst.
– Lys er moro. Og speil, fordi det reflekterer lyset og skaper liv i tillegg til at
rommet virker større, forteller hun entusiastisk.
Hvis Hilde Hoffmann en gang i fremtiden skal pusse opp bad, er hun sikker på
at hun også da kommer til å rådføre seg med de fremste ekspertene.
– Fagfolkene så løsningene der jeg så begrensingene. For oss er badet et så
viktig rom at det er gull verdt å ha skreddersydde løsninger. Det har vi med
dette badet, sier Hilde fornøyd i det hun kroer seg godt opp i dobbeltsenga
med en bok og et glass vin.
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