
SKAPA RÄTT 
BELYSNING

BADRUM





Trenden är tydlig – vi spenderar allt mer 
tid i våra badrum och ställer högre krav  
på att få till “den där perfekta” känslan. 

Ska ditt badrum kännas modernt och 
stilrent eller ombonat och lugnt? Kanske 
någonting mitt emellan? Belysningen 
kommer att vara ditt viktigaste redskap 
oavsett vilken stämning du vill skapa. Ett 
tråkigt ljus kan få ett exklusivt badrum 
att se deprimerande ut och tvärt om… 
Rätt ljus kan väcka liv i vilket badrum som 
helst! 

Tänk på att ditt badrum ska hålla måttet i 
mellan tio till tjugo år – så varför snåla på 
belysningen?

SKAPA EN 
PERFEKT KÄNSLA

3

TALLIN



TIDIG
PLANERING
Efter att ha planerat det 
mest grundläggande – som 
var handfatet, toalettstolen, 
badkaret och duschen ska 
placeras så är belysningen 
nummer två på listan. Inte 
minst för att kablarna ska 
dras i väggen innan det ska 
målas och kaklas. 

Även ett litet badrum med 
endast en ljuskälla kan 
med fördel förses med en 
dimmer. På så sätt kan du 
vakna till ett lugnare ljus på 
morgonen eller ha ett svagt 
ljus tänt under natten. Tänk 
på att vissa lampor inte 
fungerar att dimra.

Badrummets storlek avgör 
hur många dimrar du 
behöver för att styra din 
belysning. 

I ett litet badrum kan det 
räcka med en dimmer till 
taklampan medan ett större 
badrum med fördel kan 
ha två: en för taklampan 
och en för fönster- eller 
väggbelysningen. Planera 
med minst två dimrar om du 
vill kunna skapa olika ljus i 
ditt badrum. 

TA HÄNSYN
TILL UTRYMMET
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MASHIKO



FÖRSTÅ
KLASSIFICERINGEN
IP44 betyder att belysningen 
är godkänd för användning i 
våtutrymmen (anges ibland IP X4). 
Genom tester har lampan visat att 
den gott och väl klarar fuktnivån 
som uppstår i ett badrum. Vi 
har det största utbudet av IP 44 
klassad belysning i Europa och 
erbjuder ett brett sortiment av 
badrumsbelysning. 

Enligt föreskrifterna får du använda 
IP44-certifierad belysning överallt 
i badrummet förutom inuti själva 
badkaret. Där måste du använda 
en IP X7-klassad belysning som är 
godkänd för placering i vatten. Vi 
rekommenderar att du väljer en 
IPX7-certiferad belysning även i 
duschkabinen, även om det inte är 
ett måste. 
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IP X5
IP X4
IP X0



 Bild 01 Taklampa Mashiko Round

 Bild 02 Downlights Vancouver

 Bild 03 Spotlight Como Triple Round



ALLMÄNBELYSNING

TAKLAMPA
En centrerad taklampa 
(bild 01) är en enkel lösning 
för att belysa hela rummet, 
men den är knappast nyckeln 
till att skapa en snygg design 
eller att slå an rätt känsla.

Ett alternativ till taklampa är 
att använda flera downlights. 
(bild. 02). 
 
För ett typiskt (2 x 2 meters) 
badrum kan det räcka med 
tre eller fyra downlights. 
Monterade i ytterkanterna 
skapar de spännande 
ljus utmed väggarna. 
Förutom att de ger en bra 
allmänbelysning formas en 
mjuk, sofistikerad atmosfär. 

Om du ändå vill använda 
en enda taklampa så bör 
du välja en med ställbara 
spotlights (bild. 03).  
En taklampa med exempelvis 
tre spotlights gör det möjligt 
att välja ut tre olika punkter 
där belysningen behövs 
som bäst. Samtidigt ger 
det en intresseväckande 
allmänbelysning. 

SPOT LIGHTSDOWN LIGHTS
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SPEGEL MED
BELYSNING

ARBETSBELYSNING
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Spegeln är badrummets 
motsvarighet kontorets skrivbord. 
Det är rummets nav där det 
mesta av arbetet sker.

Det finns flera olika sätt att 
belysa en spegel – det bästa 
är en belysning om båda sidor 
av ansiktet för att säkerställa 
ett jämnt sken utan skuggor. 
Det skapas enklast genom att 
välja en spegel med belysning 
eller genom att montera två 
vägglampor på var sin sida av 
spegeln.

Varje badrum kräver sin spegel 
och genom att välja en med 
belysning uppfyller du två viktiga 
funktioner samtidigt. I vårt 
sortiment finner du speglar med 
såväl vertikal som horisontell 
belysning. Vissa modeller är 
även försedda med uttag för 
rakapparat. 
 
Vi har belysta speglar med 
integrerat ljus på baksidan  
(exempelvis Fuji Wide från Astro) 
som skapar en häftig illusion 
av att spegeln hänger fritt från 
väggen.
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GALAXY



Gör som de exklusiva 
hotellen och montera två 
IP44-certiferade vägglampor 
på var sin sida om spegeln. 
Du kan montera dem på 
väggen  (bild. 06), eller direkt 
på spegeln med hjälp av 
vårt monteringskit  (bild. 07). 
Förutom att skapa en snygg 
design får du även möjlighet 
att välja en spegel som är 
måttanpassad till ditt badrum. 
Vår väggbelysning finns i 
alla prisklasser och är ett 
fantastiskt bra alternativ till 
speglar med belysning. 

VÄGG-
BELYSNING

SPEGEL-
BELYSNING

10

ARTEMIS



SPEGEL BELYST OVANIFRÅN. Om spegeln är belyst  
ovanifrån skapas problematiska skuggor på ansiktet.  

SPEGEL BELYST FRÅN VARDERA SIDA. En spegel  
med belysning eller väggbelysning på båda sidor av  
spegeln skapar en jämn spridning av ljuset på ansiktet.11

ARTEMIS





En förstoringsspegel är ett ovärderligt 
komplement vid rakning, sminkning 
eller andra skönhetsbestyr. Välj mellan 
en spegel som monteras direkt på 
den vanliga badrumsspegeln eller en 
fristående som med inbyggt ljus kan 
monteras var som helst i rummet (bild. 
10). Vilken du än väljer så kommer den 
att skapa samma behov som bilens air-
condition, om du väl har haft en vill du 
aldrig mer vara utan!

FÖRSTORINGS-
SPEGEL
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NIIMI 



Det är nu du kan vara 
kreativ och roa dig. 
Dämpa belysningen för 
en lugnare stämning 
eller placera ett par 
strategiska lampor för 
att förbättra belysningen 
under nattetid. Små, väggmonterade LED-lampor kan 

med fördel användas för att belysa 
utvalda punkter i badrummet eller 
för att skapa ljus i olika riktningar 
utmed väggen. Det är även ett perfekt 
komplement under natten då den 
vanliga belysningen kan kännas för 
kraftfull. 

STÄMNINGS-
BELYSNING

BLOC



Om du vill väcka liv i exempelvis en nisch så är 
inbyggda LED-downlights det perfekta alternativet.

Inbyggda lysdioder vid socklarna ger 
ett snyggt sken över golvet. Genom att 
placera en rad av LED-lysdioder bakom 
badkarspanelen (som når nästan ända 
ner till golvet) skapar du ett milt ljus och 
en häftig illusion av att badkaret svävar.  
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BORGO 

ICE



WENNERBERGSVÄGEN 51, 531 33 L IDKÖPING, TEL: 0510-48 58 90, FAX: 0510-48 58 99, E -POST: INFO@SANOVA.SE   WWW.SANOVA.SE

I  30 år har Sanova handplockat de finaste varu-
märkena i Europa och idag samsas design- 

ikoner som Jacuzzi, Gessi, Hansgrohe, Duravit och 
Astro Lighting under samma tak.

Vårt sortiment består av noga utvalda produkter 
som förenar tidlös kvalitet med modern elegans, 

tillverkade av människor med en genuin kunskap 
om materialen de jobbar med och en djup passion 
för former som de inspireras av!

KYOTO PENDANT


