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Artnr.: 580763/06/04/30, Materiaalspecifieke toleranties zijn voor wat betreft maten en kleuren onder voorbehoud. Modelwijzigingen voorbehouden. Concept en vormgeving: Schuster + Partner Communications, Neuss, Duitsland.
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5 0 0 by Antonio Citterio.
RUIMTE VOOR DUIDELIJKE VORMEN.
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Antonio Citterio en partners.
De architect en designer Antonio Citterio werkt sinds 1972
met Italiaanse en internationale ondernemingen als product
en industrieel ontwerper.
Hij ontving vele onderscheidingen. In 1987 en 1995 werd
hem in het kader van de Triennale te Milaan de ‘Compasso
d’Oro’ toegekend.
Vele van zijn producten zijn permanent tentoongesteld in het
Museum of Modern Art te New York en in het Centre Pompidou te Parijs.
In 1981 startte hij zijn werk als architect en binnenhuisarchitect
en in 1999 richtte hij ‘Antonio Citterio en partners’ op. Sinds 1999
onderwijst Antonio Citterio aan de Academie voor Architectuur,
universiteit della Svizzera Italiana (Mendriso, Zwitserland).
Antonio Citterio woont en werkt in Milaan.

Niet slechts een vraag van millimeters.

500 millimeter is de maat die een centrale rol in de breedte of als voorsprong speelt bij bijna alle modellen van de serie.
500 biedt een veelzijdig aanbod aan wastafels en accessoires
en daarmee nieuwe perspectieven in design en bewegingsvrijheid. Duidelijke vormen met brede randen en ruime aflegmogelijheden staan voor functionalteit en esthetiek.
In totaal presenteren zich 10 verschillende wastafelvormen in de
serie 500. U vindt binnen de serie altijd een passend alternatief.
Door de compacte accessoires wordt de behoefte aan ruimte
naar een minimum gereduceerd, waarvan gelijktijdig reinigingsvriendelijkheid en hygiëne profiteren. Ook in de kleinste
ruimte biedt 500 het hoogste comfort.
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Comfortabel en praktisch:
De 90 cm wastafel biedt u voldoende aflegmogelijkheden
met een voorsprong van 44 cm.

De asymmetrische wastafels
van 70 cm met ruime aflegmogelijkheden voorzien in
ruime aflegruimte voor badkamer accessoires.

Ruimtebesparing bij uitstek.

Compact design: de wastafel
met een diepe kom heeft een
minimale voorsprong.

Intelligente oplossing: een
wastafel die de hoek gebruikt
en dus een maximale bewegingsvrijheid garandeert,
speciaal voor kleine ruimtes.
Dankzij de diepe waskom
biedt deze wastafel ongebruikelijk veel ruimte.
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Markante vormen.
Het closet en bidet zijn
niet alleen in een wandmodel verkrijgbaar,
maar ook - zoals u hier
kunt zien - in een staande
uitvoering.

500 biedt niet alleen ronde
vormen. Er zijn ook rechthoekige alsook symmetrische
en asymmetrische varianten
in het programma.

Ook wanneer 500 kleine
afmetingen inhoudt, is er
niets in deze serie dat
beperkt. Wat in de voorsprong is gereduceerd
wordt toegevoegd in de
hoogte. Op deze manier
is er meer functionaliteit
en comfort.

De keramiek kan gemonteerd
worden tegen de muur en
bespaart dus niet alleen waardevolle ruimte, maar gerandeert tegelijkertijd perfecte
hygiëne.
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De royale afleguimte maakt
het mogelijk om allerhande
badkamer spulletjes neer te
zetten. Verder kunnen de
wastafels gecombineerd worden met een handdoekhouder of onderstel van chroom.
Deze zijn niet alleen elegant
maar ook een praktische
hulp. Functie en accessoires
in één oplossing.
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Lifestyle inclusief.
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500 is niet alleen een badkamer serie. Het is veel meer
dan dat, het omvat producten
die behoren tot de huidige
stijl van home decoratie.

Een voorbeeld hiervan is de
opbouwwastafel die gecombineerd kan worden met de
onderkast van de 500 serie.
In licht eiken, voorziet het in
veel open opbergruimte.

Een uitstekende mogelijkheid
om de badkamer individueel
vorm te geven!

Door twee opbouwwastafels
met onderkasten te combineren, creëert men een ruime
en comfortabele dubbele
wastafel ruimte.
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Hoekwastafel,
Zijlengte 49.5 cm.
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Wastafel,
47 x 44 cm.
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Zuil voor wastafel,
52 x 50 cm.

Wastafel zonder
kraanplateau,

Wastafel met aflegmogelijkheid,
90 x 44 cm.

52 x 39,5 cm.

Wastafel met aflegmogelijkheid
links of rechts,
70 x 44 cm.

Wastafel met aflegmogelijkheid
links of rechts

Wastafel met aflegmogelijkheid
links of rechts,
100 x 50 cm.
Te combineren met wastafelonderkast of handdoekhouder.

90 x 44 cm.

Te combineren met handdoekhouder.

Wastafel,
70 x 50 cm.
Te combineren met wastafelonderkast of handdoekhouder.

X = De exacte hoogte van de wastafel
is door het plaatsen van de zuil onder
de wastafel te bepalen.

Model nr.: 223149

Opbouwwastafel met kraanplateau, 52 x 50 cm. Te combineren met wastafelonderkast.

Model nr.: 223147

Wandcloset diepspoel, 6 l,
met 500 closetzitting met
deksel. Niet geschikt voor
drukspoeler.

Model nr.: 223152 wastafel
293100 zuil

Wandbidet.

Model nr.: 223150

Closet, 6 l, staand, met 500
closetzitting met deksel. Niet
geschikt voor drukspoeler.

Model nr.: 223190

Bidet,
staand.

Handdoekhouder,
verchroomd.
Te combineren met wastafel,
70 x 44 cm.

Model nr.: 123175 (aflegruimte links)
123170 (aflegruimte rechts)

Handdoekhouder,
verchroomd.
Te combineren met wastafel,
70 x 50 cm.

Handdoekhouder,
verchroomd.
Te combineren
met wastafel,
90 x 44 cm.

Model nr.: 123195 (aflegruimte links)
123190 (aflegruimte rechts)

Handdoekhouder,
verchroomd.
Te combineren met wastafel
met aflegmogelijkheid links of
rechts, 100 x 50 cm.

Model nr.: 123110 (aflegruimte links)
123100 (aflegruimte rechts)

Onderstel, verchroomd.
Te combineren met wastafel,
70 x 50 cm.

Onderstel, verchroomd.
Te combineren met wastafel
met aflegmogelijkheid links
of rechts, 100 x 50 cm.

Model nr.: 223170

Wastafelonderkast,
120 x 52 x 30 cm.
Oppervlak: licht eiken.
Sinfonuitsparing in het midden.
Te combineren met apbouwwastafel met kraanplateau.
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Model nr.: 202100
Model nr.: 243152

Model nr.: 232100

Model nr.: 212100

Model nr.: 231200

Model nr.: 500120

Model nr.: 500110

Model nr.: 500130

Model nr.: 500100

Model nr.: 500310

Model nr.: 500300

Model nr.: 830010

