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De traditionele voorstellingen over wonen verbleken in het licht van de nieuwe mogelijkheden. Gevormd door de verschillende levensstijlen worden de grenzen tussen de ruimtes
opnieuw gedefinieerd. Een grotere individualiteit heeft geheel nieuwe perspectieven
nodig. De EDITION Atelier zet hier mijlpalen op het gebied van functionaliteit en flexibiliteit.
Met een ontwerp dat net zo spannend is als het moderne leven.
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Ruimtes opnieuw interpreteren
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De flexibele positionering van de elementen in de ruimte zorgt in elke situatie voor een ruimtelijk, open gevoel. De indirecte verlichting onderstreept in het bijzonder het elegante ontwerp
en de hoge afwerkingskwaliteit van het materiaal. De geïntegreerde aansluitingen zijn gericht
op het uitbreiden van de functionaliteit in de toekomst.
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De EDITION Atelier markeert eenduidig
een nieuwe dimensie in de binnenhuisarchitectuur. Vanwege de grote vrijheidsgraden is het concept te gebruiken voor
een groot aantal specifieke toepassingen, van projectmatige toepassingen
tot particuliere toepassingen. Of in een
chique SPA, een hip designhotel, een
ruime loft of in een exclusief appartement: altijd weer wordt afgestapt van de
gebruikelijke inrichting van de badkamer
en worden de grenzen opnieuw gedefinieerd.

Particuliere badkamer

Loftbadkamer

Gastenbadkamer

Particuliere badkamer schuin dak

Hotelbadkamer
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Spiegelwandkast
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De EDITION Atelier interpreteert het concept van de spiegelkast
volledig nieuw. Het resultaat: een buitengewone spiegelwandkast met een uitzonderlijk nuttige waarde, bijvoorbeeld door de
vlakke spiegel waarin je jezelf helemaal kan zien, de flexibele
opbergruimte en de vele slimme details.
Eenvoudig en geniaal: de aan beide zijden verspiegelde deur
boven de wastafel dient in geopende toestand als wastafelspiegel. Uw cosmetica en verzorgingsproducten staan zo altijd binnen
handbereik. Ook de zeepdispenser is geïntegreerd in de spiegel.
In het midden wordt de binnenkant van de wandspiegelkast
zichtbaar door de grote spiegel naar rechts te verschuiven.
Het als plankbodem ingepaste optionele radiogedeelte is een
bijkomende bijzonderheid van dit uitermate functionele badmeubel. Bovenaan bevindt zich in het rechte gedeelte een uittrekbaar
schap. Dat is ruimtebesparend en biedt tegelijkertijd meer bergruimte.
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Armaturen
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Men vindt hier ook weer de verfrissende helderheid van het
ontwerp terug. Het badarmatuur staat vrij, net als het wastafelarmatuur, en biedt daardoor flexibiliteit bij de inrichting. De
tijd van de stereotiepe inrichting is voorbij. Het hier afgebeelde
badarmatuur is voorzien van een eengreepsmengkraann. Bij het
wastafelarmatuur zijn de beide regelaars voor de watertoevoer
en temperatuur als beweeglijke draairingen geïntegreerd in de
kraan. Ook de markante douche-unit voegt zich naadloos naar
het ontwerpconcept.
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Accessoires
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Staande lamp, verchroomd,
met stoffen lampenkap.
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Vrijstaande handdoekhouder, verchroomd, met
ronde voet.
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Optioneel verkrijgbaar: de geïntegreerde
zeepdispenser voor de wandspiegelkast.

Bijzettafel met porseleinen blad.
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Vloeibare-zeepdispenser en stapelbare accessoires
(vierdelige bewaarset), verchroomd .

Vloeibare-zeepdispenser, verchroomd.
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De elegante dubbele toiletpapierrolhouder zorgt ervoor
dat de reserverol altijd binnen handbereik is. In het
ontwerp van het toiletborstelgarnituur zet de chique
gereduceerdheid van het EDITION Atelierconcept zich
voort.
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Opper vlakken
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Dankzij de vijf oppervlaktevarianten kunnen met EDITION Atelier verschillende sferen worden gecreëerd.

Sahara-lak

Eiken fineer

Bordeaux-lak (RAL 3007)

Ebano fineer
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Olijf-lak (RAL 7003)
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Fronten (fineer)
Eiken fineer

Ebano fineer

Fronten (lak)
Sahara-lak

Bordeaux-lak
(RAL 3007)

Olijf-lak
(RAL 7003)

370 mm

16301/16302
Spiegelwandkast
met wastafelbank links of rechts, apothekerslade rechts of links naar keuze
• met geïntegreerde RDS-radio
• met geïntegreerde zeepdispenser
• met geïntegreerde RDS-radio en
geïntegreerde zeepdispenser
(zie bladzijde 18-19)

16303
Spiegelwandkast
met dwars wastafelbank, rechts
apothekerslade naar keuze
• met geïntegreerde RDS-radio
• met geïntegreerde zeepdispenser
• met geïntegreerde RDS-radio en
geïntegreerde zeepdispenser

460 mm

16360
Opzetwastafel
van keramiek, wit alpine,
zonder kraangat, met
overloop

Productoverzicht

Verchroomd oppervlak

56002
Staande wastafelarmatuur
Mengtechniek met keramische
afdichtschijven voor vrijstaande
montage zonder trekstangen –
afvoergarnituur
Uitspringing: 250 mm
Hoogte: 700 mm
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56020
Enkele mengkraan voor
het bad
Voor vrijstaande montage,
mengcartouche met keramische afdichtschijven
en temperatuurbegrenzing
compleet met handdouchestang en doucheslang
1250 mm

56028
Douche-unit
bestaand uit:
• hoofdsproeier met perlatorstraal
of
• schotelsproeier met regenstraal
• douchestang
• doucheslang 1600 mm
• sproeierhouder met verstelbare
hellingshoek

54972
Eengreepsmengkraan
voor inbouwmontage, met
omstelkraan, passend bij i-Box
universeel bestaand uit:
greep, huls, rozet, schakelaar,
functieblok

54974
Thermostaatbatterij
voor inbouwmontage, met stop- en
omstelkraan, passend bij i-Box universeel, met thermo-element, bestaand uit:
greep, huls, rozet, functieblok met
regelvoorziening

54970 (zonder afb.)
i-Box universeel
basisdelen voor alle
inbouwarmaturen

56020 (zonder afb.)
Montagebouwpakket
½" voor vloerbevestiging
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Verchroomd oppervlak

16069
Stapelbare accessoires
bestaande uit:
• 3 houders met plastic inzetstuk
• 1 deksel/schaal
Ø 103 mm
Hoogte: 320 mm (gestapeld)

16080
Badlakenhouder
staand model
Breedte: 800 mm
Hoogte: 850 mm

16052
Vloeibare-zeepdispenser
Staand model met plastic
inzetstuk en pompje, inclusief
vloeibare zeep (2 x 250 ml)
Inhoud: ca. 150 ml

Productoverzicht

16093
Staande lamp
met lampenkap van
sits, afwasbaar,
trekschakelaar,
aansluitkabel,
3,50 m lang
(voor 3 x 60 Watt/E27)
Ø Lampenkap: 500 mm
Hoogte: 1825 mm

16087
Presenteerblad van porselein
Ø 400 mm
Hoogte: 70 mm

16086
Bijzettafel
Porseleinen plaat
Ø 400 mm
Hoogte: 710 mm
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16062
Dubbele toiletpapierrolhouder
voor rolbreedte 100/120 mm

16064
Toiletborstelgarnituur
Staand model
compleet met glazen
inzetstuk, borstel en
reserveborstelkop
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