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AF PIA DAMSGAARD BACH
JFM

INDRETNING: Du bruger bade-

værelset til at gøre dig skøn 
og dejlig i, men hvornår har 
du sidst gjort noget for at gøre 
dit badeværelse skønt og dej-

ligt at være i? Der er masser 
af  nyheder til badeværelset for 
tiden, uanset om du er klar til 
den helt store renovering, eller 

du mere trænger til lidt nyt til 
hylderne eller bordet. Her er 
fem nyheder.

Pift badeværelset op

Opbevaring: Det kræver gode 
opbevaringsløsninger at 
holde orden på badeværelset. 
»CRAFT«-serien fra Zone 
indeholder bl.a. disse fi lt-
kopper, der er praktiske til 
opbevaring af alle typer af 
små nips som f.eks. smykker, 
hårnåle, vatpinde og makeup. 
Kurvene med hank er oplagte 
til hårbørsten og de andre 
større ting. Priser fra: 49,95 kr.

Blødt: Med »Tile Stone og Grid«-serierne af bløde frotté 
håndklæder og vaskeklude, har Mette Ditmer ladet sig 
inspirere af gamle runde mosaikker og de afl ange fl iser, 
man kender fra badeanstalter og gamle huse. Vælg mellem 
sort/off -white eller sand/off -white. Priser fra: 29,95 kr.

Toiletter: Ifö lancerer en serie af designprodukter til baderummet med navnet »Ifö Spira Art«. 
Serien er skabt af den danske designer og professor Knud Holscher. »Ifö Spira Art« består af to 
håndvaske og to toiletter, henholdsvis et vægmonteret og et 
gulvstående, og de nye toiletter er designet uden den traditionelle 
skyllekant, hvilket skulle gøre dem lettere at rengøre. Samtidig 
er toiletterne designet, så de sparer på vandet. Priser fra: 995 kr.

Grebsløst: Kvik introducerer nu 
Senti-serien til badeværelset. 
Du åbner skuff erne med et 
let tryk med albue, knæ eller 
hånd og skubber den i med et 
blidt puf. Pris fra: 7.934 kr.

Fliser: I samarbejde med 
designfi rmaet dims har Tile 
Junkie produceret ni farverige 
fl isestickers, så du nemt og 
hurtigt kan tilføje et nyt look til 
din fl isevæg. Kan både bruges i 
køkkenet og på badeværelset. 
Pris for ni stk.: 329 kr.

Bolig. Find inspiration til 
at gøre dit badeværelse 
lidt skønnere.

Flere steder der er utæt?

Tlf. 23 98 92 30 www.lundsaps.dk

Ring og få et uforpligtende tilbud

Flere steder der er utæt?
mail@hanslodberg.dk • Mob: 21 65 77 43 • Tel: 97 33 90 43
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Hans Lodberg
Kvalitetsbyggeri siden 1972

• Reparation og vedligeholdelse • Nybyggeri
• Til- og ombygninger • Entreprenørarbejde
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LÆKRE GARDINLØSNINGER
BESTIL EN GARDINBUS
KLIK IND PÅ
www.garant.nu
og bestil et uforpligt-
ende besøg af
gardinkonsulenten!

SKJERN
Gardiner
Nykærsvej 16
6900 Skjern
97 35 47 77

GARANT RINGKØBING
Gardiner
Skaadsmosevej 8
6950 Ringkøbing
97 32 17 77

Et sted hvor kunden og kvalitetshåndværk kommer i spil.

Vi byggerdine drømme!

Jens Ove Hansen
Tømrer- og bygningssnedker ApS
Holstebrovej 7 - 6971 Spjald
E-mail: irma@j-o-h.dk · www.j-o-h.dk
Tlf. 97 38 11 01 · Bil 40 68 11 01

Vi udfører: Anlæg af haver og parkanlæg for private, erhverv og offentlig, træfældning,

forefaldende entreprenørarbejde, belægninger og stensætninger, hegn og meget meget mere.

Ring for uforpligtende tilbud!


