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Vejledning om indretning og rengøring af badeværelse 

 

Badeværelse 

Badeværelset i din bolig er udstyret med nødvendig sanitet og forberedt til vaskesøjle. Herunder 

beskrives muligheden for vedligeholdelse af overflader og simple reparationer, som du selv forven-

tes at kunne foretage.  

 

Brugervejledning 

Badeværelset er forsynet med fliser på vægge og gulv. Rengøring foretages med afvaskning og 

afkalkning ved brug af midler beregnet til rengøring på fliseareal. Husk at læse og følge brugervej-

ledningen på det rengøringsmiddel du vælger at benytte. Stærkt syreholdige rengøringsmidler bør 

ikke benyttes til almindelig rengøring i dit badeværelse. 

 

Overflader, vægge 

Væggene er forsynet med fliser fra gulv til loft. Bag fliserne er væg-

gene forsynet med en vådrums-membran, som kun må brydes få 

steder og efter anvisninger beskrevet på side 2.  

 

Der er fra byggeriets opførelse monteret enkelte kroge til håndklæ-

der. Krogene må ikke fjernes eller udskiftes. 

 

 

 

 

Toilet 

Toilettet er væghængt og rengøringsvenligt. Rengøring foretages 

med almindelige rengøringsmidler beregnet til sanitet. Toiletrullehol-

der må ikke fjernes eller udskiftes uden tilladelse. Er toilettet stoppet 

lokalt, kan du benytte en ”svupper” til at rense toilettet. Du kan købe 

en ”svupper” i velassorterede supermarkeder, eller hos isenkræmme-

ren. 
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Plads til vaskesøjle 

I badeværelset er der afsat plads, og forberedt installationer, til va-

skesøjle. Det er et krav, at der benyttes en kondenserende tørretumb-

ler, da aftræk ikke er tilgængeligt.  

Om sommeren, eller i varme perioder, bør tørring af tøj foretages ved 

ophængning udendørs.  

Da afdelingen er forsynet med solcelleanlæg, kan vaskemaskine og 

tørretumbler med fordel benyttes om dagen når solen skinner. På 

denne må udnyttes solcellerne optimalt.  

 

Aflåst loftlem 

En af loftspladerne er forsynet med en lille lås. Nøglen sidder i ved 

indflytning, og skal blive i lejemålet. Under den aflåste loftslem finder 

du ventiler, så det er muligt at lukke for vandet lokalt ved reparation 

eller udskiftning af VVS-installationer i badeværelset. 

 

 

 

Opsætning af skabe, hylder eller kroge 

Du skal være opmærksom på, at du bor i et træhus. Det er derfor ekstra vigtigt at der kun bores i 

meget begrænset omfang, hvor der ikke er fare for at vand kan sive ud og skade bygningen. Der 

må aldrig bores i gulv eller flisesokkel.  

 

Det er ikke tilladt at bore huller i brusenichen inden for arealet med bruseforhæng (vådzonen). Ved 

boring i væg med toilet og håndvask skal der være særlig opmærksomhed på at installationer i det 

bagved liggende teknikrum ikke beskadiges. Registrer derfor omhyggeligt installationerne i teknik-

rummet inden boring foretages. 

 

Vær opmærksom på, at der skal bruges rawlplugs til dobbelte gipsvægge og så store, at de kan 

tage den vægt fra f.eks. skab med indhold vejer.  

 

Der må som udgangspunkt ikke bores i fliserne, men alene i fugerne. Når der bores, skal hullet og 

skruen smøres med silikone for at sikre, at hullet bliver helt tæt. 

 

Der kan opsættes et underskab (Ifö Renova Nr. 1 Plan underskab 44522) under håndvasken (Ifö 

Renova Nr. 1 Plan håndvask 85032 55 cm).  

Det er også tilladt at sætte en hylde op under spejlet. Ved opsætning af underskab og hylde må 

der undtagelsesvist bores i fliserne.  


