ˇ ’

2017

Roman Nečas

foto archív MyBath

ISH SK by MyBath
to najlepšie zo svetového
kúpeľňového dizajnu

foto © DURAVIT AG

Celoslovenská sieť kúpeľňových štúdií MyBath v spolupráci
s kúpeľňovými štúdiami DOMOSS koncom apríla
v priestoroch piešťanského Kursalónu už po druhýkrát
predstavila to najlepšie z poslednej medzinárodnej výstavy
kúpeľňového dizajnu a sanity ISH vo Frankfurte.

duravit, luv

Keuco, Plan

foto © DURAVIT AG

Villeroy & Boch, Finion

Duravit, Veroair

Keuco, Plan

Hansa, Designo
Rosegold
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Koncom apríla v nádhernom prostredí piešťanského Kursalónu mali obchodní
partneri, klienti i odborná verejnosť možnosť bližšie sa oboznámiť s absolútnymi novinkami exkluzívnych značiek Keuco, Villeroy & Boch, Duravit, Hansa,
Hüppe, Hansgrohe, SanSwiss, Bette i mnohých ďalších. Organizátor - značka
svetových a štýlových kúpeľní - MyBath si na prezentácii dal veľmi záležať
a pre expozíciu dizajnérskych kúskov v romantickom prostredí zvolil netradičný urbanistický štýl. To najlepšie zo svetového dizajnu kúpeľní a sanity plánuje
MyBath predstaviť na jednom mieste najbližšie o dva roky a opäť v Piešťanoch.
Viac o tohoročných novinkách žiadajte v kúpeľňových štúdiách DOMOSS.
www.domosskupelne.sk, www.mybath.sk

Keuco PLAN –

dizajnová klasika v kúpeľni
Dizajnovú sériu PLAN od značky KEUCO
charakterizuje nadčasová estetika. V ponuke
možno nájsť celé spektrum armatúr, doplnkov,
kúpeľňového nábytku, sanity ako aj zrkadiel
s osvetlením či bez. Jednotlivé produkty sa
dajú jednoducho modulárne kombinovať
a vďaka širokej ponuke rôznych riešení možno
zladiť celé zariadenie kúpeľne a toalety
v jednom štýle.

Villeroy & Boch Finion –

dotknite sa inšpirácie
Delikátne tvary, prvotriedne materiály
a premyslené riešenia, tak možno
charakterizovať sériu Finion od Villeroy & Boch,
ktorú ocenili aj odborníci titulom iF Design
Award 2017. Vane, umývadlá a kúpeľňový
nábytok spájajú elegantný luxus s potrebami
moderného životného štýlu. Séria Finion prináša
široké spektrum riešení, tenkostenné umývadlá
TitanCeram, precízne dizajnové voľne stojace

vane, vyrobené zo super odolného materiálu
Quaryl a tiež nábytok v širokej palete vyhotovení.
Pre najnáročnejších sú v ponuke aj zabudované
bezkáblové nabíjačky na smartfóny či zrkadlá
s funkciou proti zahmlievaniu.

Duravit – pútavá geometria
Nekonečné možnosti vyhotovenia spolu
s technológiou c-bonded, ktorá umožňuje spájať
nábytok a keramiku do jedného celku bez
viditeľných spojov, vás uchvátia. Prvotriedne
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Hansgrohe RainSelect –

SanSwiss, Escura

foto © DURAVIT AG

Hansgrohe, RainSelect

Duravit, DuraSquare
Hansgrohe, RainSelect

Hansgrohe, RainSelect

Pohodlné ovládanie pre
viacprúdové zážitkové sprchy
Absolútna novinka RainSelect od značky
Hanshgrohe prináša do kúpeľne úplne
nový rozmer zážitkov zo sprchovania.
Intuitívne a pohodlné ovládanie sprchy
s viacerými prúdmi je navyše dokonale
prispôsobiteľné potrebám užívateľa –
malá montážna výška necháva
v sprche viac miesta pre pohyb. Tlačidlá
na ovládanie sú dostatočne veľké
a zároveň nenápadné. Množstvo a teplotu
vody možno regulovať pomocou dvoch
elegantných otočných rukovätí. V držiaku
ručnej sprchy je súčasne integrovaná
i prípojka hadice. Netreba tak už nič
napájať a vŕtať. Tento zážitok si môžete
dopriať vo svojej kúpeľni od jesene 2017.

SPÁLNE • PREDSIENE • OBÝVACIE STENY • POSTELE • SKRINE

Hüppe, Solva
Hansa, Designo Rosegold

materiály dizajnované v kombinácii oblých
a pravouhlých tvarov vytvárajú harmonické
spojenie, ktoré premení kúpeľňu na oázu
čistoty a nadčasovosti. Fúzia pravouhlých
tvarov a kruhových prvkov v sérií
DuraSquare poteší všetky zmysly.
Čistota, precíznosť a minimalizmus aj
v najmenších detailoch presne definujú
túto sériu. Z prvkov, ktoré na prvý pohľad
vyzerajú ako neskombinovateľné, dizajnéri
Duravit dokázali vytvoriť nadčasové,
harmonické a trvácne spojenie. Príkladom
je hranatý klozet s bidetovým sedadlom
Vero Air a bezokrajovým splachovacím
okruhom Rimless®. V spojení s hygienickou
glazúrou HygieneGlaze® 2.0, posúva
hygienu na toalete do nových rozmerov. Pre
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priaznivcov oblých línií je k dispozícii séria
Luv. Tenkostenná keramika DuraCeram®
umývadiel pôsobí na prvý pohľad
neuveriteľne ľahko, čo do kúpeľne vnáša
vzdušnú, až éterickú atmosféru.

Hansa Designo New
Rose - Gold –

nežný kúpeľňový svet
Prepracovaná séria nových batérií Hansa
Designo New s pôvabnými šikmými
líniami poteší milovníkov kvalitného
dizajnu a v ružovo-zlatom prevedení aj
zanietených romantikov. Netradičné
farebné vyhotovenie pôsobí nežne,
luxusne a zároveň kúpeľňový priestor
rozžiari teplými tónmi.

Hüppe Solva –

vysnívaný sprchový kút
Súlad dizajnu, funkčnosti, ceny
a variability, tak možno stručne
charakterizovať sprchový kút Huppe
Solva, stvorený pre slobodne mysliacich
a flexibilných ľudí, vyhľadávajúcich
inteligentné riešenia, ktoré v ničom
neobmedzujú.

SanSwiss Escura –

funkčný dizajn
Ostré línie typového radu Escura
vyniknú v modernej minimalistickej
kúpeľni, ktorej majitelia si potrpia
na čistotu tvarov, bezpečnosť
a jednoduchú údržbu.

PROGRAM CALAIS

Značkový nábytok CARTA zakúpite exkluzívne v predajniach ASKO - NÁBYTOK:
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BRATISLAVA • NITRA • KOŠICE • TRENČÍN • POPRAD • PRIEVIDZA www.asko.sk

