BetteLux Shape Ayaklı Küvet, Lavabo ve Banyo Aksesuarında Yepyeni Ürün Serisi
BetteLux Shape konsepti, ayaklı küvetler, lavabolar,
banyo aksesuarlarından oluşan, renkli bir açık, çelik ayak
sistemine yerleştirilmiş Alman Bette firmasının en son
teknolojiyle üretilmiş yeni serisi.

Konsepte tamamlayan raflar, havluluklar, bornoz askılı
boy aynası ve tabure tüm renk kombinasyonlarında ve
beyazlatılmış meşe, doğal meşe, koyu kahveleştirilmiş
meşe doğal ahşap seçeneklerine eklendi.

Tesseraux + Partner tarafından tasarlanan BetteLux
Shape’in, her yönden görülebilecek şekilde tasarlanan,
boyanmış, renkli çelik çerçeve şeklinde ayaklara oturtulmuş
küvet ve lavaboları mekanın ortasına yerleştirilebilir nitelikte.
BetteLux Shape’in içten ve dıştan emayelenen çelik küveti,
yalın tasarımıyla freestanding küvette en yeni trend.

Banyo mobilyalarını bütünleyen doğal ahşap
kaplamalı, ince silüetli bornoz askılı boy aynası,
aksesuar rafları ile ergonomi ve şıklık sağlıyor.
Bette’nin incecik kenarlı yüksek teknolojik çelik küvet
ve slim duş teknelerinin, flat duş teknelerinin tasarımını
tamamlıyor.

En son banyo trendlerine göre seçilmiş 6 renk
kombinasyonu tasarımlara taptaze bir soluk katıyor. Siyah
emaye gövdeli ve roze (pembe) ayaklı versiyonu bakır
armatürlerle uyuyor. Beyaz küvet ve lavabo ile kullanılan
yeşil ayaklar ise krom armatürlere uyum sağlıyor, duyulara
sesleniyor, yeni tasarım dili oluşturuyor. Frankfurt ISH
Fuarı’nda ilk kez sunulan BetteLux Shape’in en çok beyaz
küvet ve lavabo ile siyah ayaklı kombinasyonu ilgi gördü.
Flat duş teknesi ile fuarda birlikte yerleştirilmişti.

• İnce kenarlı, tam köşeli hatlı minimal tasarım,
• 6 ürün ve ayak rengi kombinasyonuyla, yer ve
duvar kaplamalarıyla tasarımda farklı etki elde
edilebiliyor, farklı tasarım stillerinde kullanılabiliyor,
• Aksesuarlarıyla tamamlanan konsept kolaylık
sağlıyor,
• Görünmeyen küvet gideri yepyeni tekniği ile
şaşırtıyor,
• Ses izolasyonu standart,
• Sürekli parlaklığı bozulma yapmıyor, UV ışınlarına
dayanıklı, renk değiştirme yapmıyor,
• Çizilme ve darbelere, kimyasallara karşı dayanıklı,
• Sürdürülebilir mimariye uyumlu.

BetteLux Shape ayaklı küvet ve lavabonun tam köşeli
oluşu ve çok ince kenarlarının ayaklara yükseklik
oluşturmadan zarifçe oturması banyo sektöründe otel,
konut, spa projelerinin tasarımında mimarlara çok önemli
bir yenilik sunuyor.
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