
Traditionelt badeværelse på 3 m2

Fuldt funktionelt badeværelse på 1 m2

Besparelse
Tidligere var et traditionelt funktionelt, kompakt badevælse 

ca. 3 m². Med en anlægpris på ca. 25.000 kr./m² er der en 

potentiel besparelse på 50.000 pr. badeværelse.  

Opføres 100 badeværelser vil besparelsen være på 5 mio kr.

Potentiale
Ungdomsboliger

Udviklingslande

Renoveringer

Megabyer

Mandskabsvogne

Festivaller 

Skibsfart

Luftfart

Nødhjælpsområder

Tiny Houses

Hoteller

Barer 

Bæredygtighed
Vandet fra håndvasken opsamles i cisternen, og genbruges 

til toiletskyllet. Herved minimeres vandforbruget til gavn for 

miljø og beboere. 70% af jordens overflade består af vand, 

men kun 1% er rent nok til at drikke. En daglig reduktion af 

vandforbruget med 3,5 liter vil gøre en forskel, og give dit 

byggeri et bæredygtigt fokus.

En kombination af toilet, håndvask og bruser, der gør det muligt  

at lave et fuldt funktionelt badeværelse på ca 1 m². 

Et bæredygtigt alternativ og optimering af plads.

Kontakt

Mads Nedergaard
 
Tlf.: +45 9384 7060

MN@viable.vision  

MODULE1
- bæredygt ig t  badevære lsese lement

Fuldt funktionelt badeværelse på 1 m2

toi let bruserhåndvask

At bygge badeværelse er de dyreste m². 

Kan du nøjes med at bygge 1 m² frem for 3 m², er der penge at spare.



MODULE1
- bæredygt ig t  badevære lsese lement

Vandet genbruges fra håndvask og opsamles i en 

indvendig cisterne hvorefter det bruges til toiletskyl.

Brusearmaturet muliggør et fuldt funktionelt 

badeværelse på minimal plads.

Filter i bundventilen kan nemt løftes og renses.

Armaturet på vasken arbejder sammen med bruseren.

Temperatur og tryk indstilles på håndvaskarmaturet.   

Når bruseren løftes sikrer en ventil at vandet ledes til 

bruseren.
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Dimensioner

Detaljer

Design
Designet er holdt i en minimalistisk og nordisk linje,  

uden unødvendig ornamentik, med fokus på det simple 

og funktionelle.


