Alleskunner in badaccessoires:

onbegrensd en wonderschoon

redactie
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Zorgen voor een aangename sfeer
Begin de dag vrolijk, begin de dag fris en stralend in een mooie
badkamer. Natuurlijk met de comfortabele en nuttige accessoires van
EMCO Bad. Ze staan op het eerste gezicht niet op de voorgrond, maar
als ze er niet zijn dan mist u ze direct.
Praktische badaccessoires komen echter niet uit de lucht vallen. Ze
worden zorgvuldig ontwikkeld en geproduceerd. Hierbij speelt design
een belangrijke rol, maar ook de hoogwaardigheid van het materiaal
en de functionaliteit van het gebruik. De details die een badkamer
aangenaam maken, bestaan uit vele facetten. EMCO Bad biedt een
onbegrensd en wonderschoon assortiment. Met onze accessoires
maakt u uw badkamer niet alleen mooi, maar ook comfortabeler,
efficiënter en veiliger. Want aan alles is gedacht. Van trendy zeephouder
tot elegante inbouwmodulen, van multifunctioneel handdoekrek tot
verrassende lichtspiegelkast. Van zithulp tot douchereling. Uiteindelijk
geven onze accessoires U een gevoel van geluk en welzijn.
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emco producten
Stijlvol tot in detail
Kleren maken de man. Een doordachte tafeldecoratie zorgt voor het
fijne onderscheid tussen gewoon avondeten en een galadiner en de
kleurenpracht van de bloembakken geeft het zandsteenterras een
ware Toscaanse sfeer.
Het zijn de kleine dingen - ofwel de met zorg geselecteerde accessoires
- die bepalen of het totale beeld klopt. Wie zijn badkamer pas heeft
opgeknapt, zal snel vaststellen dat het ware welzijnsgevoel pas komt
als alle details met elkaar in harmonie zijn.
Zeg dus eens eerlijk: geeft de geurige zeep op een elegant glazen zeepschaaltje geen totaal ander gevoel dan in een plastic bakje met een
bodempje water? En is de vraag wie het dopje van de tube tandpasta
heeft laten slingeren niet geheel bijzaak als je de tandenborstelglazen
in de prachtig verchroomde wandhouders boven de wastafel ziet?
In een badkamer waarin je in elke accessoire het totaalconcept kunt
herkennen, is netheid gegarandeerd. Elk voorwerp heeft zijn plaats,
elke plaats zijn eigen charme. Kiest u bijvoorbeeld voor het doordachte
relingsysteem uit de serie “Liaison” van EMCO, dan kunt u vrijwel alles
kwijt wat ’s ochtends, ’s avonds of op elk ander tijdstip binnen
handbereik moet zijn.

rechts Karakteristiek voor de serie “Liaison” zijn enerzijds de
rechthoekige houders die u op het relingsysteem kunt plaatsen en
anderzijds de steeds terugkerende band die verwijst naar de nog steeds
actuele vormgeving van de Bauhaus school uit Dessau.
links Vlak met cirkel, band met stang en steeds alles dubbel … Bij de
serie “Inspira” vormen niet alleen de tandenborstelglazen een
geraffineerd duo, maar zijn er ook variaties mogelijk zoals een
zeepdispenser rechts en een handdoekhouder links (of omgekeerd).
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Kunstobjecten voor dagelijks gebruik

Gladde oppervlakken zonder randen,
kanten of opsmuk maken de lijn “System
01” praktisch en eenvoudig in
onderhoud. Deze lijn kunt u combineren
met het meest uiteenlopende keramiek
zonder verlies van de eigen identiteit.
(meer over “System 01” vanaf pagina 12)

De badkamer is tegenwoordig een belangrijk vertrek om je in alle privacy
terug te trekken. Geen stress, lawaai of drukte. Het nieuw ontdekte
toevluchtsoord moet een uitstraling en sfeer hebben die voldoet aan de
hoogste eisen. Zelfs de kleinste, klassieke finesses trekken hierbij de
aandacht.
Accessoires die eruit zien als kunstobjecten en die niet alleen functioneel
maar ook geraffineerd zijn, voldoen aan de verwachtingen van de meest
veeleisende architecten en ontwerpers. Of het nu gaat om een stijlvolle
handdoekhouder van chroom naast de badkuip of een draaibare etagère
aan de wastafel, die in een kleine ruimte toch plaats biedt voor een
tandenborstelglas, cosmeticaspiegel en legplank zonder ook maar een
moment overvol te lijken. Beide accessoires met hun uitgebalanceerde
signatuur geven zowel de ervaren estheet als de consument het gevoel
“dat het klopt”.

De ontwerpers van moderne badkamers geven zonder twijfel de
voorkeur aan een bewust sobere ambiance. Enerzijds blijkt dit uit de
momenteel maatgevende invloed van Aziatische karakters op het
gebied van internationaal woondesign. Anderzijds is echter ook de
ontwerpstijl van Bauhaus intensief aanwezig in de hedendaagse design.
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In zijn accessoirelijnen houdt emco rekening met de tijdgeest door
zich te baseren op ontwerpen zonder opmerkelijk label. Zo sober en
nobel als de vorm is, zo veeleisend en doordacht is het materiaal.
Verchroomd metaal in combinatie met helder kristalglas of opaalglas
voldoet aan hoge kwaliteitseisen en kan tegelijk harmonieus worden
gecombineerd met de meest uiteenlopende keramische voorwerpen
en inrichtingsstijlen, zonder zijn eigen karakter te verliezen.
Slechts twee houders volstaan
bij de wasbak uit de programmalijn “Linea” om cosmetische
spiegels, vloeibare zeep
dispensers en overige
gebruiksvoorwerpen bijeen te
houden.

Vanwege de eenduidige lijn die aan
geen enkele modegril is onderworpen,
correspondeert de serie “Dogma” met
alle stijlvormen van de moderne
architectuur. Ook een blik op het
aantrekkelijke prijs-/kwaliteitsniveau is
lonend.

emco productie
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Hoe en waar accessoires ontstaan
Kwaliteit en duurzaamheid maken voor emco een wezenlijk deel uit
van een goed functionerende accessoire. Want een product dat lang
meegaat, moet er ook lang mooi uitzien.
Hoogwaardige grondstoffen, toonaangevende techniek, zorgvuldige
verwerking en strenge kwaliteitscontroles garanderen een hoge
kwaliteitsstandaard. Als uitgangsbasis voor accessoires wordt onder
andere spuitgietwerk van messing en zink gebruikt. Spuitgietwerk kan
bij grote hitte en onder hoge druk in een vorm worden gespoten. Er
ontstaat dan een zogenaamd spuitstuk, dat vervolgens met machines
of ambachtelijk kan worden geslepen en gepolijst.
Hierna volgt het galvaniseren waarbij volgens een elektrolytische
procedure eerst koper, dan nikkel en ten slotte chroom, laag voor laag
op het oppervlak wordt afgezet. Aansluitend controleren
ambachtslieden alle afzonderlijke delen op oppervlaktebeschadigingen
en functioneren. Na de eindmontage beginnen de handdoekhouders,
zeepdispensers en overige accessoires, goed verpakt vanuit het Duitse
Lingen, aan hun reis naar de sanitairvakhandel.
In deze stad aan de Ems liggen het hoofdkantoor en de productiefaciliteiten van o.a. EMCO Bad GmbH & Co. KG. Deze divisie maakt deel uit
van de Erwin Müller Groep die in 1945 werd opgericht als eenmanszaak
en nog steeds voor honderd procent een familiebedrijf is. De divisie
BAD ging in 1952 van start en beschikt sindsdien over een goed
ontwikkeld assortiment. Afgezien van het glas en enkele unieke
componenten, geldt ook vandaag nog het motto: wat EMCO levert,
heeft EMCO ook geproduceerd!
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Bij de fabricage van hoogwaardige accessoires is handwerk net als vroeger onmisbaar. Moderne machines kunnen ondertussen weliswaar een groot
deel van de taken overnemen, maar op het gebied van slijp- en polijstwerk, kwaliteitscontrole en montage zijn mensenhanden onmisbaar.

emco design
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Geconcentreerd op het wezenlijke

Voor Ulli Finkeldey staat het managen
van design steeds meer in het
middelpunt van een productstrategie.
De individualiteit moet worden
overgebracht en niet de standaard.
“De zinnelijke omgang met de
gedefinieerde functie, zowel in
eenvoudige als complexe zaken, in het
zichtbare en het onzichtbare, dat maakt
het verschil tussen emco “Asis” en
traditionele in- en opbouwmodules.”
nexus product design
(meer over “Asis” vanaf pagina 20)

“Trends, mode en stijlen van je klanten kennen, zijn onvermijdelijk om
informatie te interpreteren en de marktontwikkelingen bij te houden”,
zegt Ulli Finkeldey. En hij kan het weten. De medeoprichter van Nexus
Product Design werkt sinds 1998 voor EMCO.
Tot de creaties van de ontwerper uit Bielefeld behoren de hoogwaardige
serie “Liaison” en de innovatieve serie “Asis”. Producten wil hij tot het
wezenlijke concentreren want gereduceerde vormen (zijn credo),
ensceneren een ruimte in veel meer aspecten en maken individualiteit
mogelijk. Welke richting de badkamer uitgaat? Op dit punt wil de
veelvuldig (onder andere voor emco) onderscheiden ontwerper zich
niet graag vastleggen: “We moeten steeds rekening houden met de
maatschappelijke veranderingen die elkaar vaak tegenspreken.” Dan
licht Ulli Finkeldey toch een tipje van de sluier op. “In de toekomst
zullen kostbare en authentieke, vaak met de hand gemaakte luxe
producten een belangrijke vormgevende stroming vormen.”

emco materialen
Waar design uit bestaat

acryl
Als grondstof voor vormgevingsseries wint acryl(glas) aan betekenis. De onbeperkte vormbaarheid van deze kunststof biedt goede mogelijkheden voor ongebruikelijke designoplossingen. De uitgangsbasis hierbij is polymethylmethacrylaat (PMMA). Het is optisch helder,
weerbestendig en heeft tevens een hogere stootvastheid dan glas. Oppervlakken of omhulsels
van dit materiaal bij bijvoorbeeld handgrepen voelen warm aan en zijn slipvast.

chrom
Dankzij de bestendigheid tegen lucht en water is chroom een interessante en perfecte
grondstof voor natte ruimtes. Daarom wordt het in pure vorm graag toegepast als buitenlaag
om andere metalen te beschermen. Bijvoorbeeld bij de fabricage van merkenaccessoires en
kranen. De verchroomde onderdelen bestaan hierbij meestal uit spuitgietwerk van zink of
messing.

glas
De basisstoffen voor de fabricage van glas zijn al duizenden jaren hetzelfde: zand, soda en
kalk. Glas heeft een stabiele vorm, is neutraal van smaak en hygiënisch. Als glanzend
kristalglas is het bijzonder geschikt voor geslepen gebruiksvoorwerpen of luxe artikelen,
zoals spiegels, planchets of lampen. Bijzonder edel zijn de opaal variaties die beschikken
over een opaalachtige, levendige kleurenschittering.

holz
Met de huidige fabricagemethoden kan het oudst bekende – maar eeuwig jonge – materiaal
gelaagd, verlijmd, verwarmd en gebogen worden. De designmogelijkheden met hout zijn
onbegrensd. Bij een correcte verwerking heeft hout een vrijwel onbegrensde levensduur.
Lak, glazuur en was beschermen het tegen vocht. Niet elke soort is echter geschikt als
bekleding voor wanden of plafonds in vochtige ruimtes.
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emco onderhoudstips
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Een verzorgd uiterlijk grenst niet aan tovenarij
Hygiëne is geen kwestie van smaak, maar een goed onderhouden
badkamerinrichting zonder uitgebreide reinigingsacties is beslist geen
magie. Vaak volstaat gewoon even droogvegen voor lang aanhoudende
glans. Waar nauwelijks afzetting van kalk en vuil ontstaat, is per slot
van rekening minder te poetsen.
Speciale aandacht moet echter uitgaan naar de wc, want deksel, bril
en toilet moeten dagelijks kort worden gereinigd om schadelijke
bacteriën tegen te gaan. Ook voor de douche, de wastafel, de tegels
en de accessoires loont het de moeite om ze liever vaker even met een
doek af te vegen, dan eenmaal per week de halve dag te schrobben.
Het kost slechts enkele minuten werk, maar de baten zijn
verhoudingsgewijs groot.
Glazen oppervlakken en meubelpanelen maakt u zonder strepen
schoon met een microvezeldoek en een beetje sop. Spiegels geven
constant een scherpe weerspiegeling als u ze met een vochtige zeem
verwent en vervolgens de randen droog afveegt.
Verchroomde accessoires gaan glimmen als u ze met een spons, een
mild sopje en een zachte doek reinigt. Om af en toe kalkvlekken te
verwijderen kunt u een reiniger op basis van azijn of citroenzuur
gebruiken.

Badcomfort natuurlijk wel veilig!

emco badcomfort
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Het systeem voor elke leeftijdsgroep
Wie tegenwoordig zijn persoonlijke wensbadkamer creëert, denkt niet
slechts tien jaar vooruit. Planning heeft een nieuwe dimensie gekregen
en omdat onze levensverwachting stijgt, moeten we ver vooruitkijken.
Ook na het vijftigste levensjaar liggen er immers nog tientallen jaren
in ons eigen huis in het verschiet.
Leeftijd is relatief en een badkamer die zodanig is vormgegeven dat
de levenskwaliteit voor jong en oud is gegarandeerd, is het uitgangspunt
van hedendaags design. Daarom heeft EMCO een accessoirelijn
ontwikkeld die schoonheid combineert met comfort en veiligheid.

De badkamer is het eerste vertrek dat
we ’s ochtends binnenstappen.
Hier wordt bepaald of we de dag
aarzelend of dynamisch beginnen. Ook
keren we terug in de badkamer voor het
intens gevoel van welness, na een dag
van stress en drukte. In de badkamer
kunnen we ons ontspannen, energie
bijtanken en genieten – met “System
01” een heel leven lang.

Wie vandaag aan morgen denkt, haalt meer uit het leven
Een pronkstuk van de serie “System 01” is de mooi vormgegeven en
flexibele opstahulp. Deze accessoire kunt u gebruiken als krukje,
legplank of bijzettafel voor handdoeken, crèmepotjes of champagneglazen en zelfs als douchekruk. Optisch past hij in elke moderne badkamer
en als je het niet weet, zou je niet zeggen dat je het meubelstuk indien
nodig met slechts enkele handgrepen kunt ombouwen tot opstahulp
voor het toilet. U schuift de stabiele chromen constructie gewoon over
de wc, klapt de zitting naar de zijkant en u kunt moeiteloos van het
toilet gebruik maken. Ook mensen met een been in het gips of met
krukken, senioren, rolstoelrijders en gehandicapten.

De meeste badkamers worden ontworpen voor gezonde mensen tussen
twintig en zestig jaar – dus maximaal de helft van de bevolking. Oude
mensen, kleine kinderen of mensen met een been in het gips, moeten
zelf maar zien hoe ze het oplossen. De accessoires van “Systeem 01”
bieden een uitkomst: topcomfort en veiligheid in één.
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Overtuigende ideeën
Accessoires moeten tegenwoordig uniek, veelzijdig en multifunctioneel
zijn om daadkrachtig te kunnen overtuigen. Een goed voorbeeld hiervan
is ons “droogrek”. Deze intelligente innovatie ziet eruit als een normale
handdoekhouder, maar kan in werkelijkheid veel en veel meer.
De bovenste van de twee stangen is niet alleen uit optische
overwegingen in tweeën gedeeld, maar belangrijker is dat u beide
zijden zover kunt omklappen dat er voldoende plaats ontstaat voor
het drogen van drie grote handdoeken of twintig kilo handwas.

Het “droogrek” wordt aan twee
bevestigingspunten gemonteerd en
overtuigt dankzij een geraffineerde
constructie van twee stangen. De
bovenste stang bestaat uit twee
beweegbare armen die 180 graden
kunnen draaien. Zo kunt u blouses en
dergelijke absoluut vrij en luchtig
ophangen. Dit unieke idee heeft drie
grote prijzen gewonnen: if design award
2003, reddot design award 2003 en in
2004 een nominatie voor de designprijs
van de Bondsrepubliek Duitsland.

De esthetische vertaling van de vraag naar veilige accessoires is voor
EMCO een belangrijke aangelegenheid. In 2003 werden deze inspanningen bekroond met de “Innovationspreis 2003 – Technik und Dienstleistung
für das Alter” van de Duitse maatschappij voor gerontotechniek.
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emco tip

De bekroonde lijn “System 01” getuigt van ergonomisch inzicht, maar
gaat veel verder dan de klassieke barrièrevrije inrichting. Iedereen kan
eenvoudig omgaan met de elementen, ongeacht leeftijd, fitheid of
validiteit.
Genieten van een comfortabel en gelukkig leven, een goede gezondheid
en zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat zijn de legitieme
hartenwensen voor de laatste levensjaren. Hierbij is een badkamer die
rekening houdt met de leeftijd onmisbaar. Zinvolle accessoires, zoals
een zitje en handreling voor de douche of een handgreep voor de
wastafel en de wc, bieden zekerheid. Een inloopdouche met slipvaste
tegels maakt het lopen op een vochtige vloer eenvoudiger. Wie bij het
bouwen of renoveren van een huis tijdig let op de vormgeving en het
comfort, zorgt voor een badkamer die anticipeert op de toekomst.

Hulp voor groot en klein. Bij
de collectie “System 01” hoort
ook een praktisch, opklapbaar
douchezitje. Al naar gelang
de uitvoering kunt u deze in
een passende reling met
verticale bevestigingsstang
of direct op de wand
monteren.

emco badcomfort
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Veilig badplezier voor het hele gezin
Elke standaard badkamer volstaat voor de basisbehoeften van gezonde
koppels of singles. Gezinnen met baby’s of kleine kinderen moeten
echter vaak zelf zorgen voor de nodige extra’s voor een “harmonieus
welzijn onder één dak”.

emco tip

EMCO beschikt over een ware schat aan mooie accessoires voor een
echte gezinsbadkamer. Zo krijgen drinkglazen een vaste plaats in
verchroomde wandhouders. Handgrepen met slipvaste mantel helpen
met het uitstappen van het ligbad of douchegelegenheid.

Vooral wanneer kinderen er gebruik van maken, moet de badkamer
zijn gebouwd volgens de nieuwste normen op het gebied van veiligheid.
Bronnen van gevaar moeten zoveel mogelijk worden uitgesloten.
Alleen al het samenspel van water, zeep, gladde oppervlakken,
stopcontacten en elektrische apparaten kan voor kinderen snel een
bedrieglijke val veroorzaken. De experts in de sanitairvakhandel
informeren u hoe u de badkamer veilig en bruikbaar houdt.

De serie “System 01” bestaat zeggen en
schrijven uit honderd onderdelen. Uw
basisaccessoires bestaan uit klassiekers zoals
glas-, zeep- en handdoekhouders, maar ook
uit planchets. Alle elementen harmoniëren
bij de veiligheidsartikelen.

Etagères zonder scherpe hoeken en randen zijn voorzien van korfjes
op verschillende hoogtes. Hierdoor ontstaat er vrede in het gezin, want
elk gezinslid heeft zijn eigen benodigdheden op reikhoogte, zodra hij
of zij eenmaal de douche heeft kunnen veroveren.
Om breekbare spullen te beschermen tegen kindervingertjes op
ontdekkingstocht, heeft ook de zeepdispenser een plaatsje in de
wandhouder. Cosmeticaspiegels zijn vast geïnstalleerd. Alles wat verder
nog onheil kan veroorzaken als het in de verkeerde handen terechtkomt,
verbergt u in decoratieve kasten.
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WC-armaturen, houders voor wcpapier en reserverollen, verlichte
scheer- of cosmeticaspiegels en
nog veel meer behoren tot de
vaste bestanddelen van de
collectie “System 01”. De etagère
op de deur van de serie “Singles”
kunt u razendsnel in- en uithaken.

emco badcomfort
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Betere levenskwaliteit begint in de badkamer
Er zijn situaties die dagelijks leiden tot irritaties, maar die toch
onvermijdelijk lijken. De onaangenaam koude tocht op het lichaam
die ons na een heerlijk warme douche laat bibberen of de beslagen
spiegel die pas minuten later weer helder wordt.

emco tip

Beide situaties zijn te vermijden. Dankzij de “thermospiegel” breken
er betere tijden aan. De elegante spiegel voor het hele lichaam is
voorzien van een verwarmingselement dat reageert op een handsensor.
Het element geeft veel sneller warmte vrij dan een conventionele
verwarming, zodat het spiegelglas meteen warm wordt en het
vervelende condens geen kans krijgt. Uw spiegelbeeld? Kraakhelder!

Levenskwaliteit heeft ook te maken
met een aantrekkelijk uiterlijk.
Wie zich goed voelt, wil er ook goed
uitzien en vertegenwoordigers van
de 50+-generatie bewijzen op
indrukwekkende wijze dat schoonheid vele gezichten heeft. Ze leggen
de nadruk op fit blijven, zorgvuldige
verzorging, een weldadige
omgeving en een eersteklas
badkamerinrichting. Protserige
prullaria vinden hier geen plaats,
maar zinvol comfort overtuigt de
deskundige consument.

De “thermospiegel” met
verwarmd glas garandeert een
heldere blik op uw eigen portret.
Geïntegreerde lampen zorgen
bovendien voor niet-verblindend
en mooi licht.

emco hotelbad
Zich voelen als een kasteelheer

Wandelingen in het park, tochten
door het Bergische land… in het
slothotel Lerbach profiteert u van
de heerlijke ligging in het bos en de
absolute rust in een stijlvolle
ambiance.
Uitstapje naar het platteland? Het slothotel Lerbach bij Bergisch
Gladbach behoort tot de mooiste Duitse toevluchtsoorden voor mensen
die de stad willen ontvluchten. Het Duitse voetbalelftal, Mariah Carey
en Mario Adorf genoten al van de stilte van het voormalige hoofdkantoor van de familie Siemens.
Naast de idyllische ligging in het bos, het voortreffelijke eten en een
Beauty & Spa Ressort, wacht de gasten in elk vertrek voorname luxe.
Sobere elegantie siert ook de badkamers, die zonder uitzondering zijn
voorzien van de accessoireserie “Classic” van EMCO.
De accessoires van de serie “Classic”
onderstrepen met hun edele design
het luxe interieur van de badkamers
in het slothotel. Meer dan vijftig
badkamers zijn voorzien van deze
exquise lijn van EMCO.
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emco innovaties
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Alles is er, opgeruimd staat netjes
De wens voor het grootst mogelijke comfort in de badkamer leidt er
onvermijdelijk toe dat veel zaken daar moeten plaatsvinden. Waar
moeten we alles echter laten wanneer het er spreekwoordelijk opgeruimd moet uitzien en nog chique ook? EMCO heeft een intelligente
oplossing gevonden: de mythe van het verborgene, de serie “Asis”.
Deze innovatieve serie staat voor slanke modules die u naast wastafel
en wc kunt installeren. Als inbouwversie in een voorzetwand of als
opbouwversie tegen de wand. Na een lichte aanraking van de hoogwaardig gelakte, glazen oppervlakken komen talrijke functies naar voren.

Sobere, slanke modules verbergen
toiletpapier, afvalbak of de plasticdoos
met vochtige doekjes direct naast de
wc. De deurtjes van de in de wand
ingebouwde elementen opent u met
een druk met de vinger en alles is binnen
handbereik, opgeruimd staat netjes.

De combinatie van stijl en functionaliteit schept rijkelijk plaats voor
het alledaagse, zonder hierbij ook maar het kleinste detail van de nietmooie kanten te openbaren. Het innerlijke leven van “Asis” zorgt ervoor
dat ook achter de elegante façade orde en netheid heerst. Dankzij de
vakken voor toiletborstels, cosmetische doekjes, scheerspullen, elektrische tandenborstels en nog veel meer. Van buiten bestaat er slechts
het vermoeden van de aanwezigheid van talloze attributen in de
badkamer. Achter de naam “Asis” schuilt immers de mythe van het
verborgene en de strenge terughoudendheid van een Aziatische
ruimtelijke inrichting. Die is gericht op een functioneel en formeel
geheel dat zich concentreert op het wezenlijke, namelijk het welzijn
van zijn gebruikers.

Vele verrassingen en allemaal in “pole position”. Naast de wastafel
wachten de haardroger en het stopcontact in veilige afzondering op
het moment dat ze nodig zijn. Schoonmaakmiddelen verdwijnen
kindveilig in het afsluitbare vak en het juwelenkistje blijft in deze
ongebruikelijke kluis wellicht uit handen van personen met grijpgrage
vingers.
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Een lichtspiegelkast maakt de wereld vrolijk en blij
Uw persoonlijke spiegelbeeld kan EMCO niet veranderen. De
lichtspiegelkast van de serie “Asis” schept echter een licht dat uitnodigt
tot het behoedzaam aanbreken van de dag. Pas bij geopende deuren
verlicht de kast de badkamer in volle sterkte. Bij gesloten deuren heerst
er een sfeer van weldadige warmte.
Het lichtconcept berust op het idee om in de spiegeldeuren gematteerde, lichtdoorlatende decoratiestrepen op te nemen. Binnen verlicht
een lichtkanaal kristallen schapjes, schakelaars en stopcontacten.
Optioneel: een zeepdispenser-box. De gleuf voor cosmetische doekjes
in de onderzijde is standaard.

Met zijn heldere, strakke karakter past
de lichtspiegelkast uit de serie “Asis” in
elke moderne badkamer. Via de
lichtdoorlatende decoratieve strepen in
het spiegelglas wordt het vertrek bij
gesloten deuren in een zacht licht
gedompeld.

emco quick trick
Kleine stift met grote gevolgen
Het verwisselen van de ene accessoire
voor de andere kan problemen
veroorzaken wanneer de
bevestigingspunten van het
nieuwe onderdeel domweg
niet overeenstemmen.
EMCO heeft voor al zijn
productlijnen een
systeem ontwikkeld
waardoor het vervangen van accessoires
een peulenschil is en
geen stof doet opwaaien. Het is gebaseerd op een plaatje met
een ingeperste stift van
messing, de quick-trick,
waar u het onderdeel op
kunt steken en van de onderzijde met een zeskantschroef vast tegen de wand
kunt trekken. Ook montagevriendelijk zijn de “Lines” (pagina
4/5) waarbij u meerdere elementen
tegelijk aan één stang kunt monteren.
Omdat ze slechts aan twee punten zijn
vastgeschroefd, kunt u ze later eenvoudig
demonteren en blijven er nauwelijks boorgaten
achter, wat vooral in huurwoningen een voordeel is.
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emco cadeautips
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Chique zeepschaaltjes
Wanneer u een cadeau nodig heeft, dan zijn presentjes die mooi en
gezond maken al sinds de oudheid een klassieker, ongeacht de leeftijd.
Ook nu, in het wellness-tijdperk, missen ze hun uitwerking niet. Een
Luffa-handschoen maakt de ruwe huid glad en welriekend badschuim
verhoogt het effect van het warme water: cadeaus die het hele lichaam
verzorgen en verwennen.
Crèmes van kamille en rozenolie verlichten vermoeide voeten. Energiesprays laden de persoonlijke accu razendsnel op en met verfrissend
fruitige of naar zachte chocolade ruikende zeep is het handenwassen
ook een genot voor de neus. Er ontbreekt alleen nog de juiste verpakking! Chique zeepschaaltjes of - dispensers van melkachtig opaalglas
of helder kristalglas maken de beautyideeën echt waterdicht en zijn
in tegenstelling tot papier en folie elke dag opnieuw te gebruiken.

links “Singles” biedt puur genot. Zeepschaaltjes en -dispensers uit de
gelijknamige serie nemen graag fijne substanties op –vloeibaar of in
vaste vorm.
rechts Goede vrienden mag je rustig een spiegel voorhouden. Met dit
prachtige staand model, geen enkel probleem.

emco stylefinder
Een kwestie van afstemmen
Legplanken, glashouders en handdoekrekken zorgen niet alleen voor
orde in de badkamer, maar brengen ook decoratieve accenten aan de
wastafel, de wc of het bidet. De series worden vaak gecompleteerd
door spiegels in alle vormen en maten en een omvangrijk verlichtingsprogramma, zodat er een harmonieus geheel ontstaat.

25

Merkfabrikanten van accessoires stemmen hun programma’s bovendien
af op de collecties van aanbieders van andere segmenten. Welk bad,
wastafel, douche-armatuur, etc. past bij welke accessoireserie? Onze
adviezen hebben wij beschreven in een handzaam boek: de “stylefinder”.
Hierin vindt u ook informatie over eisen, vormentaal en highlights van
belangrijke lijnen.

Der „stylefinder“ steht unter
www.emco.de zum Download zur
Verfügung. Schnell anklicken!

rechts “Liaison” past harmonieus bij de armaturenprogramma’s MEM, Axor Citterio en hansacanyon evenals
bij de keramiekcollecties Foster, 500 door Citterio en Joop!
links “Inspira” past uitstekend bij onder andere de armaturenlijn Meta, Tenso, Talis S en Metris S, evenals bij
de keramiekserie Happy D., Marc Newson, Living en Subway.

emco vakbeurs
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De weg naar succes gaat via een professional
Het renoveren of inrichten van een nieuwe badkamer is vaak een zeer
hachelijke aangelegenheid. Hoe minder compromissen u moet sluiten,
hoe beter het eindresultaat.
Juist daarom moet u vanaf het begin de vakman vertrouwen. Want
ervaren vaklieden bieden de garantie dat de wens en de werkelijkheid
aan het eind niet teveel uit elkaar lopen. Uw weg naar succes gaat in
ieder geval langs een of meer badkamerbeurzen en langs showrooms
van professionele installatiebedrijven en badkamerspecialisten. Hier
krijgt u alle informatie en ziet u alles wat op dit moment actueel is.
Bovendien krijgt u beter inzicht in wat merkproducten te bieden
hebben. De meerwaarde in design, kwaliteit, functionaliteit, duurzaamheid en garanties loont zich snel.

De badkamer betreft het hele gezin. Het
bezoek aan een vakbeurs of showroom
is een belangrijke stap voor het welzijn
van iedereen.
Adressen gibt es unter
www.gutesbad.de
www.dg-haustechnik.de
www.wasserwaermeluft.de

emcoliaison
Happy end in de wellness-tempel
Goedemorgen schoonheid! Vandaag is een mooie dag om onze hechte banden aan te halen.
Dus neem plaats op de reling van de mooie wastafel met fijn glas en opgepoetste houder –
elke dag weer, uur na uur, zij aan zij, dicht bij elkaar … Klinkt fantastisch toch? Waar wacht
je nog op? Laten we nu onze liason beklinken en voortaan met zijn tweeën boven de wastafel
zweven.
En ’s avonds ben je echt happy.

Wanneer
het tandenborstelglas en de zeepdispender dicht bij
elkaar zijn geplaatst, dan weet je zeker dat
het gaat om de hechte band van “Liaison”.
Een lijn voor mensen die houden van
design, die hun omgeving bewust
vormgeven, die ook voor de
badkamer willen proeven van het
speciale
en
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