
 

 

 

Baderom og kjøkken                          2/2021 

Inspirasjon 



 

 

Badet er rommet vi er innom mange ganger daglig—et rom som skal 
møte alle dine behov i hverdagen, fra hektiske  
morgenen der alle i familien helst skal benytte badet  
samtidig, til lange avslappende kveldsbad. 
 
Uansett om badet er stort eller lite, i et gammelt eller nytt hus, leilig-
het, så er det et rom som de aller fleste vil sette sitt personlige preg 
på. 
 
God planlegging er viktig—i denne katalogen finner du et knippe pro-
dukter fra våre anerkjente leverandører, ulike stiler og anbefalinger, 
som kan inspirere og hjelpe deg på vei når du skal planlegge ditt nye 
drømmebad. 



 

 Med forbehold om feil.  



 

 

   STILER 

Varm Urban Rustikk 

Klassisk Elegant Harmonisk 

Det er mange av oss som synes det er vanskelig å velge når man skal byg-
ge nytt eller renovere bad. Du står foran mange valg— utstyr, farger, fliser 
etc. Skal det være tidløst eller trendy? Elegant eller klassisk? Eller er du av 
den fargerike  og harmoniske typen?  
 

Utvalget er stort og mulighetene mange. Går du for en spesiell stil eller 
mikser du fra flere? Det er ditt valg. Bruk den tiden du trenger på å finne 
din stil. Vi står klar til å hjelpe deg med våre erfaringer og gode råd 



 

 

   FRA SKISSE TIL NYTT BAD 

Har du gjort deg opp noen tanker om 
hvordan ditt nye drømmebad skal se 
ut? Kanskje du har fått det ned på et 
ark eller en serviett?  
 
Ta mål av rommet, lag en enkel skisse 
så tegner vi ditt nye drømmebad med 
de produktene du ønsker. Tilbake får 
du en detaljert plantegning, i tillegg til 
at du får sett det nye badet i 3D. 

 

Husk, et vellykket prosjekt starter med 
god planlegging! 



 

 

   KLASSISK - HARMONISK 

Gustavsberg har levert produkter til baderom i over 190 år. 
Nautic-serien er vakker og  brukervennlig, og ikke minst  tid-
løs.  Perfekt for en klassisk stil. 
 
 
Et baderom innredet med Nautic er vakkert,  klassisk men 
fresht og designet gir en harmonisk følelse som passer bra 
inn i baderommet. Nautic er Gustavsbergs bredeste  
produktfamilie, og inneholder alt du trenger til  
baderommet.  

 

Gustavsberg  inngår, nettopp på grunn av sitt fokus på høy 
kvalitet, i vår standardpakke i alle prosjekt. Vi vet det funge-
rer, kunden blir fornøyd, og prisene er vennlige.  
 

Nautic 5500  

Nautic 2 servantkran 

V&B O 'Novo Nautic dusjbatteri 

4340426 GB Nautic servantbatteri 

4341932 GB Nautic dusjbatteri 

4342896  GB Nautic dusjsett 

6023011 GB Nautic 5500 gulvklosett 

6025427  GB Nautic klosettsete m/ s.close 

6023177 V&B O 'Novo med s.close sete 

SOKNA RØR «STANDARD» 

SOKNA RØR AS 



 

 

Korsbakken Big 80 servantskap 
Servantskap  og høyskap med matt overflate i fargen taupe  

 



 

 

Tapwell setter alltid kvalitet fremst og har samarbeidet med de samme itali-
enske produsentene siden oppstarten for tjue år siden. Det handler om desig-
net, tyngden og teksturen. Det handler om valg av materialer, pleie av detaljer 
og nøyaktigheten i hvert produksjonsstadium. Alt sammen gir en følelse, og 
den kan egentlig ikke beskrives, bare føles. Det er en følelse du får hver morgen 
når du tar en dusj, hver dag når du bruker kjøkkenet og badet. En opplevelse 
som er tett forbundet med livskvaliteten i hverdagen.  Hele utvalget finner du 
på www.tapwell.no  

RIN071 

4229743  EVM026 badekarbatteri 

4230208  RIN071 servantbatteri 

4230403  TVM7200 takdusj 

4230722  VIC071 servantbatteri 

TAPWELL 

TVM7200   

Korsbakken Bad AS ble startet i 1976 og er i dag en 
kjent norsk, familieeid leverandør av kvalitets- og 
designprodukter til baderom og kjøkken over hele 
Norge.  
 
 Hos Korsbakken finner du alt fra baderomsmøbler, 
servanter og servantkraner, til takdusjer, annet dusj-
utstyr og toaletter. De har plukket frem det beste fra 
blant danske, italienske og spanske produsenter, slik 
at du kan sette sammen et spennende og personlig 
bad. De har også et bredt utvalg av kjøkkenkraner, 
slik at du kan sette et helhetsdesign gjennom hele 
boligen din. Hele utvalget finner du på 
www.korsbakken.no 

VIC071 

4332371  Damixa Silhouet  

4332785  Damixa Silhouet piccolo  

4450784  Damixa Silhouet krom takdusj 

4501566  Damixa Silhouet flex dusjgarnityr 

KORSBAKKEN 

 

EVM026 

Silhouet 

Silhouet takdsusj Silhouet piccolo Silhouet flex 

KLASSISK -  HARMONISK SOKNA RØR AS 



 

 SOKNA RØR AS KLASSISKE BADEROMSMØBLER 

1 Variant Eik struktur. Speil m/led 

2 Variant Hvit Classic 

3 FORM servantskap, høyskap 

FOSS BAD 

SCALA BAD 

Foss Bad er en  
del av  skandinavisk  

designhistorie. 
 

De stilrene og fuktbestandige 
møblene har i dag formet 

norske baderom i 50 år.  

www.fossbad.no 

1 

2 

4 COMO hvitlasert eik, fingergrep 

5 COMO matt hvit, slett front 

6 COMO Excl. buet liggende spiler, hvit 

Scala Bad designer sine 
egne produkter med unike 

løsninger! Det er gjerne 
ved kjøkkenbordet på 

Scala Bad AS ideene og 
designløsningene ser da-

gens lys for første gang.  
 

De henter inspirasjon fra 
designets hjemland Italia,  
hvor eleganse og funksjo-

nalitet går hånd i hånd.  

www.scalabad.no 

4 

5 6 

Valg av baderomsmøbel er kanskje det viktigste valget du tar. Møbelet definerer din stil og danner 
grunnlaget for valg av materialer som flis, belysning, armaturer og dusjløsninger. Vi har avtaler 

med flere anerkjente leverandører av servantskap, høyskap, speil og kommoder. 
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   URBANT - RUSTIKK - ELEGANT 

SOKNA RØR AS 

Din stil kan tilpasses enkelt. Du kan ta utgangspunkt i 
ett møbel, bytte farger på håndtak, fronter og armatu-
rer. Her ser du Scala Bad sin serie Como, med exclusive 
fronter i sort matt, buet. Håndtakene er gullfarget. 
 
For et røffere preg kan du velge håndtak i sort. Eller du 
kan dra gullfargen over til kranene. Eller du kan velge 
blant mange andre fronter. 

1 Scala Bad, COMO Excl. Stående spiler. Gull list. 

2 Foss Bad New Block kommode (nyhet 2021) 

3 Scala Bad COMO Massa Exclusive 

4 Scala Bad COMO Excl. Stående ,matt sort. Sort håndt. 

5 Tapwell ARM071, matt sort, oks. kobber, honey gold 

6 Tapwell EF071 krom 

7 Tapwell TVM7200 matt sort,  honey gold 

8 Tapwell VIC081 høy for bolleserv. Matt sort. 

9 Newform Orama krom fra Korsbakken 

10 Newform Linfa 2, copper satin og matt sort. Korsbakken. 

1 

2 3 4 

5 6 7 

8 10 9 



 

 

Foss Bad New Block servantskap  

Moon rundt speil med lys 



 

 
SOKNA RØR AS URBANT –RUSTIKK—ELEGANT 

1 HG Raindance Select S Showerpipe 240  

2 HG Talis E 110 servantbatteri 

3 HG PuraVida hvit servantkran 110 

4 HG Ecostat 1001CL kar/dusjbatteri 

1 

2 

3 
4 



 

 

Foss Bad Variant servantskap  med Feelgood fronter 
Moon rundt speil med baklys 

Takdusj og servantbatteri fra Tapwell 



 

 

   TOALETT  

I 1775 tok Alexander Cummings ut det første patentet på vannklosett. Det første WC i Norge ble 
installert i Christiania i ca. 1860 og i 1864 fantes i alt 28 vannklosetter i byen. 
(kilde Norsk Folkemuseum) 

Toalettet har i senere tid blitt en viktig del av utformingen av badet. En del velger fortsatt toaletter  
med et tradisjonelt utseende, men utforming, design  og praktisk vedlikehold har blitt en stadig 
mer populært. Kvalitet er selvsagt viktig, både for deg og oss. 

I nye bad er vegghengte veggskåler mest vanlig, men utvalget er også bra når det gjelder  
gulvstående toalett. Dusjtoalett er også mer og mer ettertraktet—en helt ny form for velvære. 

Betjeningsplater fra TECE gir deg muligheten til å  
ta din stil helt ut. Utvalget er stort, fra tradisjonelle 
rimelige plater i plast, til glassplater og betjeningsplater med 
elektronisk betjening. Her ser du et lite utvalg, resten finner du på 
www.tece.no 

1 Porsgrund Glow Rimfree 

2 V&B O 'Novo 

3 Duravit Me By Starck 

4 Alterna Arco Matt sort, rimless 

5 Geberit Mera dusjtoalett 

VEGGHENGT TOALETT 

1 2 3 4 

5 

SOKNA RØR AS 



 

 

   DUSJ OG BADEKAR  

SOKNA RØR AS 

INR står for førsteklasses nordisk  baderomsdesign med et 
intelligent interiør - laget i materialer som varer i hjemmets 
tøffeste miljø i minst   15 år. INR designer,   produserer og sel-
ger  baderomsmøbler,   kraner samt håndkletørkere og er den 
svenske  markedslederen innen dusjløsninger.  INR ble grunn-
lagt i 1988 i Skåne og har hovedkontor i Malmö samt produk-
sjon i Jönköping og  Malmö.  
 
Hos INR finner du markedets bredeste sortiment av svensk-
produserte høykvalitetsdusjvegger. De fleste kan måltilpasses 
eller skråkappes etter ditt ønske – oftest uten ekstra kostnad. 
Du kan også velge å skape noe helt eget – hentet ut fra ditt 
eget hode.  

www.inr.no 

1 Arc20 Frame pluss, måltilpasset 

2 Linc Angel dusjhjørne  

3 Epic 13 dusjhjørne 

4 Linc 4 dusjnisje 

ICONIC NORDIC ROOMS 

1 

2 3 4 

Interform  
Interform ble etablert våren 1992. Interform produserer badekar 
og massasjekar, og holder til på Melhus, og har i dag 8 ansatte. 

Interforms forhandlere er i alle store norske byer og ellers over 
hele landet. Karene produseres av vakumformet 5 mm sanitær-
akryl fra Holland og forsterkes med glassfiber og polyester. De 
blir deretter montert og testet. De har i dag 20 forskjellige  
grunnmodeller. 

www.interform.no 

5 Embla Badekar 170x80 

6 Mime Badekar 180x78 

7 Viena svart badekar 163x85 

INTERFORM 

5 6 7 



 

 
SOKNA RØR AS DUSJ OG BADEKAR 

VikingBads dusj-kolleksjon dekker de fleste behov og størrelser på bad.  
Velg mellom rette, laminerte eller leddet dører, glassvegger, dusjhjør-
ner, nisjer, saloonløsninger, glassfelt og dusjkabinett med eller uten 
steam. Dusjene kommer i flere forskjellige størrelser, høyder og farger. Vi 
hjelper deg gjerne å finne den dusjløsningen som passer best for deg.  

Badekar er til glede for store og små. VikingBad har et stort utvalg bade-
kar, med og uten massasje. Velg selv om du vil ha badekaret frittstående, 
mot hjørne, rett vegg eller innbygget.  

www.vikingbad.no 

Porsgrund Showerama 10-5 Macro Flow Semi dusjkabinett Macro Flow Semi dusjkabinett 

DUSJKABINETT 

1 Syndle badekar hvit / hvit matt 

2 Groos badekar hvit/sort 

3 Salt badekar 

4 Dybe badekar 

5 Kvadrat duo med sort panel 

6 Dusjserien Liam 

7 Dusjserien Emil 

VIKINGBAD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Scala Bad Como  Valnøtt 
DiNO servant 

Lecce speil 



 

 
SOKNA RØR AS SLUK 

        SLUK 

Sluket har først og fremst en av de viktigste oppgavene på  
badet. Det skal lede vannet trygt og forsvarlig ut av boligen. 
De siste årene har sluket også blitt en del av designet og stilen 
på våre kunders bad. Og det, selvsagt, uten at det går ut over  
verken kvalitet og slukets opprinnelige funksjon. 
 

Med slukrenne kan du velge mellom et stort antall slukrister i 
ulike farger og utførelser. Du kan også legge ned i flis for et 
sømløst utseende. Designsluk finnes også i hjørneutgaver og i 
firkantede utgaver. 
 

Våre leverandører har trygge og gode sluk. Enten du går for 
standardutgaven eller en av designvariantene skal du være  
trygg på at det som er levert gjør jobben sin. 

 
1 

2 3 4 5 

1. Purus Line Chess Matt sort     2. Purus Line Chess     3.Purus Corner     4. Purus Square    5. Purus Line  Tile 

Geberit CleanLine slukren-
ne ser ikke bare bra ut – de 
er også enkle å rengjøre. I 
motsetning til konvensjo-
nelle slukrenner har de 
åpen utløpsflate, slik at det 
ikke kan samle seg smuss 
eller bakterier.  



 

 

        KJØKKEN 

SOKNA RØR AS KJØKKEN 

 Damixa Silhouet berøringsfrie  
kjøkkenkraner  fra Korsbakken 

Tapwell med en av sine mange flot-
te serier, ARM. Finnes i et bredt  

utvalg av farger og varianter 

 Libera kjøkkenkran fleksibel 
slange, krom/sort. Korsbakken 

 LES184 Krom, Tapwell 

 RIN885 matt sort, Tapwell 



 

 

Tapwell ARM887 Honey Gold 



 

 

MINE NOTATER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bakkgjerdveien 82—7288 Soknedal 

72909002—post@soknaror.no 

 

 

www.soknaror.no 


