
Här förverkligar vi era drömmar  
om kakel och bad
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Äntligen nytt badrum!
Det är många delar att ta hänsyn till när det 
är dags för badrumsrenovering. Som tur är 
har du hittat badrumsguiden som är början 
till ditt nya badrum. 

Vi hjälper er att designa och utforma ert framtida 
badrum samt ta fram passande material såsom kakel, 
inredningar och tillbehör. Vi ger er tips och goda råd 
på vad ni ska tänka på för att få till bästa möjliga 
slutresultat! 

Vi kan allt från korrekta placeringar av porslin och 
inredning till de sista små detaljerna och självklart vad 
som fungerar bäst när det kommer till kombinationer i 
färg och form!  

För att komma igång bokar du enkelt ett möte med 
en av våra inredare. Mötet sker i butiken där ni genom 
vår utställning med möbler, tillbehör och keramik  går 
igenom ditt nya badrum i detalj. 

När ni har valt kakel och klinker samt inredning i våra utställningar anpassar vi detta i vårt 
ritprogram. 
 
Vi lägger till belysning och detaljer efter era önskemål. Sedan sammanfattar vi allt i en 2D- och 3D-ritning 
som ger en verklighetstrogen bild av hur ert framtida drömbadrum kan se ut.

Låt oss visualisera ditt nya favoritrum

 ■ Sätt gärna upp en budget på vad renoveringen får kosta.   

 ■ Mät och planera. Ta fram alla fasta mått: längd, bredd höjd, dörr samt eventuella fönster, snedtak, rör och avlopp. 
Gör en skiss med dina mått i planeringsverktyget längre bak i foldern.

 ■ Ni bokar tid med våra inredare i butiken så att vi i lugn och ro kan gå igenom ert projekt. Vi hjälper er att 
designa och välja ut passande material som plattor, inredningar, tillbehör, lister etc. Glöm inte att ta med er 
denna foldern in.

 ■ Vi ritar upp ert badrum i 3D-format med era val av plattor, inredningar och tillbehör så att ni får en vision av 
det färdiga resultatet.

 ■ Vi förmedlar över all information om era val, ritningar, monteringsanvisningar för vald inredning, produktblad 
osv till ansvarig arbetsledare.

Tips!
För att få ut så mycket som möjligt utav 
mötet ser vi gärna att ni besöker butiken 
innan för lite inspiration och idéer.
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Kakel & Klinker
Keramik är vad vi kan bäst. Med snart 50 år på nacken har vi sett och gjort det mesta. Vi har både serier som vi 
designat och producerat själva, samt ett stort urval av noga utvalda plattor från leverantörer runt om i världen. 
Med båda dessa källor till kakel och klinker kan vi ständigt förnya och upprätthålla ett sortiment som ligger rätt i 
tiden och är anpassat till skandinaviska hem.

Storlek 
Idag är det vanligt att sätta stora plattor både på vägg 
och golv. En fördel med det är att man minimerar an-
talet fogar och fogarna är där det samlas avlagringar 
och smuts. Det är en vanlig missuppfattning att små 
badrum kräver små plattor och stora badrum större 
plattor. Tvärt om så kan ett litet badrum kännas större 
och mer enhetligt med stora plattor och färre fogar.

Det lilla extra?
Det är vanligt att göra någon sorts dekor, t.ex. en fond-
vägg eller en stapel för att framhäva delar i badrum-
met. Kombinera två färger av samma sorts platta eller 
välj en vacker mosaik eller en platta med 3D-effekt för 
att göra badrummet unikt.

Färg och form
Traditionellt säger man att ljust förstorar och mörkt får 
badrummet att kännas mindre, men det går inte att 
trolla fram kvadratmeter, så gå hellre på vilken känsla 
som du vill få fram.

Ställ dig frågan vilken känska du önskar. Har du inga 
fönster och vill ljusa upp det med ljusare färgval eller 
vill du ha det lite varmare stämningsfullt med beiga 
toner eller kanske kanske en modern, industriell look 
med svarta detaljer?

Vi designar till exempel idag många badrum med sam-
ma platta på väggar och golv vilket ger en en enhetlig 
och lyxig hotellkänsla. 

Mer än bara ett badrum
Badrummet är inte längre ”stället där man bara borstar tänderna” utan det är ett rum för vardagslyx. 
Ett rum där man kan ta hand om sig själv, ta en varm dusch eller varför inte ett avslappnande bad.

Tänk därför stort och långsiktigt när du väljer. Både material och utrymme ska hålla för fukt i årtal och 
funktionen av badrummet ska kunna passa lika bra när barnen är små som när de har flyttat hemifrån.

Bildserie från Vedum kök & bad. Väggar Interkakel Bohus grå - golv Interkakel Haga Steel
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Inredning
Med lång erfarenhet av badrumsmöbler har vi landat i ett brett sortiment med produkter av hög kvalité som ska 
fungera i ditt badrum många år framöver. Hos oss får du tips på bland annat förvaring, vilka speglar som har 
rätt ljus och vilka duschväggar som passar ditt badrum bäst. Nedan kan du läsa lite om vad man bör tänka lite 
extra på när man väljer sin inredning.

Tvättställ/kommod 
Badrummets hjärta och det man kan göra mest personligt är kommoden. Här sätter du 
prägel på hela badrummet genom att välja stil, färg och knoppar. Nästan alla kommoder 
kan väljas i en unik färg som du kan matcha ihop med keramiken eller låta sticka ut. 

Behöver du många lådor med mycket förvaring? Kan du kompromissa storleken på 
duschyta för att få en större kommod? Behöver du ett eluttag i en låda för att ladda eltand-
borste eller föna håret? Fundera på vad du saknar idag och vad du behöver.

Duschväggar/badkar
Ibland har man plats för båda, men ofta får man ta ett beslut på vilket som behövs mest. 
Längtar du efter långa stunder i ett bubbelbad, eller är mer yta i badrummet och snabba 
duschar vad du föredrar? Det går också utmärkt att kombinera med ett duschbadkar med 
extra bredd vid blandaren och en skärmvägg på sidan.  
 
Ska du välja duschväggar så är placeringen och ytan det som avgör mest. Det finns allt från 
speciallösningar anpassade för placering vid ett fönster och enkla skärmväggar. Även här 
finns många valmöjligheter bland färg på profiler och olika sorters glas. 

WC
Vägghängd eller golvstående? Det finns många fördelar med en vägghängd wc. Rummet 
upplevs ofta större och mer modernt när cisternen och rör är inbyggda men framför allt är 
en vägghängd version lättare att rengöra utvändigt då man lätt kommer åt alla delar. Du 
kan även skapa din egen lösning med en hylla eller inbyggda nischer för förvaring. Idag 
finns även praktiska duschtoaletter som både tvättar och torkar efter använding.

På nästan alla toaletter, både vägghängda och golvmonterade, är idag spolkanten bortta-
gen för lättare invändig rengöring. Detta kallas ibland rimless och ibland hygenic flush. 

Dusch
Det finns många färdiga duschset som inkluderar både duschblandare och takdusch/hand-
dusch. Ditt val är  framför allt färg och material samt  designen på själva duschen och even-
tuellt storleken på din takduschsil.  En takdusch är både skönt och praktiskt, men kan vara 
komplicerat i badrum med ovanligt låg takhöjd (många takduschar har ett teleskopskaft, 
men sedan får man utgå från sin egen längd för att få plats under). Ska man byta ut befint-
lig blandare bör man ha koll på cc-måttet på blandaren. Glöm inte att välja en matchande 
blandarbricka till din nya dusch.

Handdukstork
Varma och torra handdukar är ett självklart önskemål efter varje dusch. En handdukstork 
löser detta. Vid små badrum med begränsade utrymmen rekommenderar vi en lodrät 
”pinne” då de tar så lite plats som 15 cm på bredden, men är behovet av många handdukar 
som ska torkas finns det oändligt med storlekar att välja på.

El eller vatten?
Har du idag vattenburna element i badrummet är det en fördel att välja en vattenburen 
handdukstork. Det är den mest energieffektiva lösningen. Nackdelen är att torken endast 
blir varm när värmesystemet är igång, men till exempel inte på sommaren. Då är det bra 
att välja en handdukstork med kombi-drift där torken värms av el istället för vatten vid 
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Golvbrunn
Brunnssilen och framför allt brunnen är en viktig detalj i badrummet som 
man kanske inte tänker på i början av sina badrumstankar - men det borde man! 

Dagens valmöjligheter på utseende och design gör att golvbrunnen är så mycket mer än bara funktionell. Låt 
brunnnen bli en vacker detalj i badrummet och matcha den gärna med övrig inredning för att höja helhetsin-
trycket på rummet.

En unik form med runda design-
lock gör dem till ett elegant inred-
ningselement i badrummet och 
hela hemmet. 

Med en diameter på hela 60 cm 
och är avsett som ett spännande 
visuellt tillägg i badrumsinredning-
en. Det stora och stabila locket 
är även bra att stå på när man 
duschar. Finns också som rektang-
ulär 60x60 cm.

Line är en helt ny linjeformad golv-
brunnslösning som kombinerar 
hög kvalitet, unik formgivning och 
innovativ användarvänlighet. 

Välj mellan ett mattsvart lock i pul-
verlackerat stål eller klä det med 
klinker för att göra golvbrunnen 
nästintill omärkbar. 

Locket kan bekläs med valfria golv-
plattor för att skapa en elegant 
och enhetlig golvyta.

En hörnbrunn är ett snyggt alter-
nativ i badrummet, används gärna 
med plattor lagda på diagonalen 
för ett snyggt, diskret och obrutet 
golv. 

Locket kan bekläs med valfria golv-
plattor för att skapa en elegant 
och enhetlig golvyta.

Kuvertskärning

Ett annat alternativ är en 
så kallad kuvertskärning då 
man skär i plattorna för att 
forma dem efter fallet. Ku-
vertskärning ger ett snyggt 
resultat med mindre fogar!

Att man ska ha små plattor i duschen för att få till fall bru-
kar vara något man har hört eller funderat på innan sin 
badrumsrenovering. Idag finns det många enkla lösning-
ar för att slippa små plattor i duschen. 

Med en traditionell brunn och mosaik står man alltid på 
brunnslocket och fogarna blir smutsiga av tvål och hud-
rester. 

Mosaik kan vara en snygg detalj i duschen, men det är 
inte optimalt för ett snyggt långvarit resultat och framför 
allt ur städsynpunkt. Som tur är finns det idag många 
alternativa lösningar på marknaden.

Förutom våra snygga, designade standardbrunnar har vi 
väggnära brunnar som fungerar utmärkt vid läggning av 
större plattor i badrummet.

Nedan visas några exempel på brunnar från Vieser, som har tagit fram nya lättinstallerade och säkra brunnar 
som används ihop med tätskikt från Interkakels egna varumärke NAXB.

Vieser Line Vieser Dot / Square Vieser Corner
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Fläkt

Värmegolv
Om fötterna är varma blir hela kroppen glad. Den optimala värmefördelningen för oss 
människor är varma fötter och svalt huvud. Vi mår som bäst med 18-20 grader i huvudhöjd och 
23-24 grader vid fötterna. Bara med golvvärme får du just precis en sådan värmefördelning.
Snygg värme
Radiatorer sitter oftast under ett fönster, bland annat för att motverka 
kallras. När värme stiger bildas en cirkulationseffekt som gör det var-
mast under taket och kallast på golvet. Med golvvärme har du värmen 
vid fötterna, fördelat på en stor golvyta. Det innebär också att värmen 
får en jämn fördelning i rummet.

Behaglig värme
Golvvärme är ett lågtemperatursystem. Golvytans temperatur är 
väldigt låg jämfört med till exempel ytan på en radiator. Men ytan är 
desto större och det blir tillräckligt varmt i rummet men du slipper het 
och bränd luft. 

Hygieniskt och praktiskt
Eftersom luften cirkulerar mindre blir det färre dammpartiklar som 
virvlar runt och du får en bättre inomhusmiljö. Ett varmt golv är också 
ett torrt golv. Och framförallt - ett torrt golv utgör ingen grogrund för 
tillväxt av kvalster och andra allergiframkallande organismer.

I badrummet är det väldigt skönt med ett golv som torkar upp snabbt 
efter duschen.

Driftkostnad
Elburen golvvärme är en effektiv 
värmekälla. Verkningsgraden är hög 
och koldioxidutsläppet lågt. Instal-
leras ytligt, vilket ger ett snabbt 
system eftersom luften i rummet 
snabbt blir varm. Med ett snabbt 
system och bra styrning kan man på 
ett bättre sätt ta tillvara på externa 
värmetillskott som ugnsvärme och 
solljus.

Ett snabbt system är ett energisnålt 
system. Med Energy Saver-pro-
dukter får du ett optimalt system 
som bara används när det faktiskt 
behövs. I kombination med ett avtal 
om grön el får du en ren värmekälla 
med minimal miljöpåverkan.

Varför el?
Elgolvvärme är ett flexibelt värmesystem. Andra värmesystem stängs ofta av under årets var-
ma period. Det innebär till exempel att klinkergolv i badrum och andra utrymmen kommer 
att vara kalla under sommarmånaderna Med elektrisk golvvärme kan du välja vilka ytor som 
ska hållas varma och torra året om. Det går även att komplettera med elektrisk golvvärme 
ovanpå ett vattenburet golvvärmesystem i badrum.

www.ebeco.se

En fungerande ventilation i ett badrum är oerhört viktigt för att du och huset ska må bra. I 
badrummet alstras stora mängder fukt, och den måste ventileras ut för att inte ge dig hälso-
problem eller att skador på byggnaden ska uppstå.

Vistelse i byggnader med fukt- och mögelskador ökar risken för hälsoproblem. Hur allvarliga symptomen blir kan 
variera från milda symtom till att man känner sig helt utslagen. Om du bor i en fukt- och mögelskadad byggnad 
under längre tid ökar risken för att utveckla astma, eller så förvärras redan utvecklad astma. 

 ■ Grundprincipen för en god ventilation är att tillföra huset frisk luft i sovrum, vardagsrum och allrum.
 ■ I våtutrymmen som t.ex. badrum, toalett och tvättstuga ska luften sugas ut ur huset.

Om du väljer att ventilera badrummet med en badrumsfläkt, välj en modell med fuktautomatik och gärna i kom-
bination med konstantdrift. Konstantdriften ger en grundventilation som kontrollerar och förstärker självdraget 
och fuktautomatiken ökar farten på fläkten, så att den skadliga fukten ventileras ut snabbt och effektivt.

För att en badrumsfläkt skall fungera optimalt är det väldigt viktigt att se till att man tillför huset ny luft i de ut-
rymmen som krävs. Om man inte fyller på ny luft och ser till att den har möjlighet att nå fram till fläkten kommer 
fläkten ha svårt att flytta ut luft och risk att det enbart skapas vakuum och att man upplever badrummet kallt.

Med tillbehöret EB-Connect WiFi kan golvvärmen 
styras med appen Ebeco Connect. EB-Therm 500 
har ett öppet API så den kan ingå i ditt smarta hem.
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Nytt badrum i många år
Vardaglig rengöring
Kakel och klinker är ett lättskött material som inte kräver många produkter för att rengöra. Oftast räcker det att 
använda sig av varmt vatten och en trasa eller mopp. Har det däremot blivit smutsigt av tvålrester, fett och hud-
avlagringar ska man använda ett neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel, ett exempel på sådant är Pro 
Shower som även tar bort kalkrester och går även fint att använda på duschväggar och rostfria blandare.  

Nysatt kakel 
Efter renoveringen kan det finnas spår av fix och fog på plattorna som kan 
verka svårt att få bort. Till detta har vi tagit fram Pro Remover som späds 
enligt anvisning och utefter hur mycket som finns kvar på plattorna. 

Normalt sätt kräver kakel & klinker ingen efterbehandling, men om du har 
en polerad platta skall denna impregneras med Fila MP90 Eco Extreme 
direkt efter montering för att täppa igen porerna som uppkommer vid själ-
va poleringen. Detta görs för att inte riskera fläckar och för att underlätta 
framtida underhåll.

Obs! 
Viktigt att tänka på är att feta rengöringsprodukter, till exempel såpa, skall aldrig användas på kakel och klinker. 
Detta skapar en beläggning på plattorna som är svår att få bort och som smuts fastnar i och golvet blir fläckigt.

NAXB Pro Shower NAXB Pro Remover

Fogar
Fogar är porösa och blir på grund av detta lätt smutsiga och får ofta 
en mögelpåväxt. För att få bort mögelpåväxt rekommenderar vi 
rengöringsmedlet Mögelbort som sprutas på och enkelt sköljs av eller vid 
svårare tillväxt skrubbas med en borste eller svamp.

För att göra rent allmänt smuts eller missfärgningar i fogarna använder vi 
Fila Fuganet eller NAXB Universal Polish som är en pasta med lätt polerande 
egenskaper. NAXB Universal Polish är milt och kan användas på allt som tål 
vatten och gör sig förutom på fogarna riktigt bra på porslinet i badrummet.

Fila Fugaproof

Mögelbort Fila Fuganet NAXB Universal Polish

Fila MP90 
Eco Extreme

Impregnering
Polerad granitkeramik skall impregneras med Fila MP90 Eco Extreme direkt efter 
montering för att täppa igen porerna som uppkommer i fabrik vid polering av plattorna.

Fogar kan när de är nygjorda impregneras med Fila Fuga Proof som absorberas av fogen 
och skyddar från fett och smuts samt underlättar rengöring.

Kakelplattor och duschväggar kan impregneras med Fila No Drops som är ett 
vattenavisande medel som gör att vatten pärlas och rinner av utan att lämna kalkrester. 
Kan även användas som dagligt rengöringsmedel för blandare och speglar 

Fila No DropsFila Fugaproof
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Det är viktigt att välja material och inredning som är av bra kvalitet och som du skall trivas med i flera år. 
Vi samarbetar därför bara med partners som uppfyller våra krav på bra och hållbar design.

Ett samarbete mellan två proffs!

Vi väljer med omsorg ut behöriga och kompetenta företag till våra samarbetspartners som vi vet kan utföra 
renoveringar på ett proffsigt och vedertaget sätt. Ett samarbete där du som kund kan lämna över hela projektet 
till oss och känna dig trygg genom hela processen.

Företagen som jobbar enligt konceptet Badrumsguiden by Interkakel är certifierade och är anslutna till en 
branschorganisation. Vi har tät kommunikation med entreprenören och förser denna med all information om ert 
projekt som era val av material, ritningar, produktblad och monteringsanvisningar. 

Kostnad

Tips!
Tänk på att välja en firma som är 
ansluten till en branschorganisation. 
De har gått behörighetsutbildningar 
och har koll på det senaste!

Hantverkare

Vad ett badrum kan komma att kosta är beroende på hur omfattande renoveringen är, därför kan det vara bra att 
ha en prioriteringslista, vad måste göras och vad kan prioriteras bort om budgeten spricker? Kolla noga igenom 
offerten för själva arbetet så att alla delar i renoveringen är inkluderade och att inga oförutsedda utgifter tillkom-
mer i efterhand. Den till synes billigaste offerten är inte alltid komplett eller den mest prisvärda.

Tänk på att kvalitet vinner i det långa loppet!

Bildserie från Vedum kök & bad. Väggar och golv Interkakel MR Nero matt



Duschvägg
 ■ Hörn
 ■ Nisch
 ■ Skärmvägg
 ■ Fönster

Badkar
 ■ Panel
 ■ Duschvägg
 ■ Badkarsblandare
 ■ Bottenventil

Toalettstol
 ■ Golvstående
 ■ Vägghängd
 ■ Duschtoalett
 ■ Fixtur vägghängd
 ■ Spolknapp vägghängd

Tvättställ/kommod
 ■ Dubbel/enkel
 ■ Push
 ■ Färg
 ■ Eluttag
 ■ Belysning

 ■ Handtag
 ■ Antal lådor
 ■ Material

Spegel
 ■ Spegel/spegelskåp
 ■ Belysning över/under
 ■ Eluttag
 ■ Färg

Förvaringsskåp
 ■ Halv/Högskåp
 ■ Spegel
 ■ Färg
 ■ Lådor
 ■ Handtag

Fall
 ■ Kuvertskärning
 ■ Mosaik
 ■ Väggnära brunn

Keramik
 ■ Vägg
 ■ Golv
 ■ Dekor
 ■ Fogfärg
 ■ Silikon

 ■ Sättning
 ■ Läggning



Handdukstork
 ■ El
 ■ Vatten
 ■ Kombi
 ■ Färg
 ■ Typ

Dusch
 ■ Takdusch
 ■ Handdusch
 ■ Färg
 ■ Blandarfäste

Brunnsil
 ■ Standard
 ■ Design
 ■ Väggnära
 ■ Tile insert

Tvättställsblandare
 ■ Färg
 ■ Bottenventil
 ■ Design

Tillbehör
 ■ Krokar
 ■ Toalettrullehållare
 ■ Duschförvaring

Lister
 ■ Kakel i fönster
 ■ Ytterhörn
 ■ Färg
 ■ Form

Golvvärme
 ■ El
 ■ Vatten

Fläkt
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Gör en skiss över badrummet   

Se vårt exempel.

Var noga med att mäta ut avstånd till fönster 
och dörrar samt smygar. Markera avlopp.

Övriga anteckningar:


