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Flow.
BY HADI TEHERANI.

Een concept, dat overvloeit:
HADI TEHERANI&KERAMAG – DE DEFINITIE VAN VLOEIENDE VORMEN.

Hadi Teherani & Keramag: kwaliteit schept een band.
Twee namen, één eis aan kwaliteit.
Met Flow by Hadi Teherani presenteert Keramag een heel
bijzondere productserie, die staat voor hoogwaardige,
duurzame materialen en zorgvuldige verwerking – zodat
elke badkamer zijn waarde lange tijd blijft behouden.

Met Flow presenteert Keramag de nieuwste productontwikkeling die in samenwerking met een visionair in zijn vak kon worden
gerealiseerd: de gerenommeerde architect en designer Hadi Teherani.

Flow by Hadi Teherani biedt een uniek architectonisch concept met een overtuigende productfilosofie: visionair design dat in
combinatie met een optimale installatie- en hygiënetechniek bovendien nieuwe, op de toekomst gerichte kwaliteitsnormen stelt.
Als overkoepelend stijlelement heeft Flow het natuurlijke principe van de golf geïntegreerd – met organisch vloeiende vormen,
die zich als een lint door de ruimte bewegen. Of het nu in openbare, commerciële ruimten is of in de badkamer thuis: het
innovatieve concept van Flow is de oplossing voor individuele en stijlvolle bouwplannen in de bad- en sanitairsector – met een
in vergelijking ook nog eens gunstig prijsniveau. Een hoogwaardige verrijking van het assortiment van Keramag, dat bij alle
eigenzinnigheid en individualiteit verrassend veelzijdig blijft. Flow – schept nieuwe dimensies in de vormgeving van badruimten.

„De vormen ontwikkelen zich heel natuurlijk uit
het materiaal. Van oppervlak in de ruimte wordt
de wand getransformeerd tot object.”

Laat u overtuigen.

Keramag en Hadi Teherani presenteren Flow – door experts, voor experts.
Flow is het innovatieve resultaat van een creatieve samenwerking tussen twee sterke partners:
ontwikkeld door de gerenommeerde architect en designer Hadi Teherani met Ulrich Nether en
Sören Jungclaus, en Keramag als marktleider in de sector sanitair- en badkeramiek. De serie bezit
niet alleen een unieke designkwaliteit en een hoogwaardig uiterlijk, maar vertegenwoordigt ook
een maximale kennis van zaken op het vlak van functionaliteit, installatietechniek en hygiëne.

Een overzicht van de technische highlights van de serie:
• Sifonkap met verborgen Kerafix-bevestiging
• Wastafel en fontein zijn bij de eerste montage in hoogte
verstelbaar (+ 5 cm)
• Staand toilet en bidet met verzonken wandaansluiting voor een
optimale look en hygiëne
• Bijpassende toiletzitting met geïntegreerde diefstalbeveiliging,
naar keuze voorzien van een Softclose-mechaniek
• Verborgen snelbevestiging voor staande modellen
• Nieuwe onzichtbare snelbevestiging voor hangende toiletten en bidet
• Hangende toiletten met een maximale afstand tot de vloer van 10 cm
voor een optimale toegankelijkheid bij het reinigen van de vloer
• Urinoirs met verborgen Kerafix-bevestiging
• Hoogwaardig en modulair meubelprogramma voor een individuele
en geaccentueerde vormgeving van ruimten
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Flow.
FRAAIE VORMEN: VLOEIENDE VERBINDINGEN IN DE EIGEN BADKAMER.
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„Design beschouwen als architectuur in detail.”
HADI TEHERANI
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Flow – de innovatieve productontwikkeling van de gerenommeerde designer en architect Hadi Teherani,
biedt naast gebruiksvriendelijke techniek en functionaliteit ook een bijzondere designvorm:
15
cm

• De keramische producten buigen vanuit de wand optisch de ruimte in. Zo ontstaat er een architectonisch
homogene eenheid.
• Hoeken en randen van de wastafels verlopen in een vloeiende organische vorm.
• De harmonieus gewelfde vormgeving geeft een duidelijk statement af zonder te overheersen.
• De hoogwaardige meubels uit de serie hebben een opvallend rechtlijnige verschijning. Een in het oog
springend designkenmerk zijn de fraai vormgegeven handgrepen, die zich vloeiend vormen uit het front.

Als bijzonder kenmerk bezitten alle producten een uniforme
randhoogte van 15 cm: een designkenmerk, dat de homogeniteit van de serie effectief accentueert. Het programma
is modulair door de veelzijdige combinatiemogelijkheden van
keramiek en meubelen. Toilet en bidet zijn zowel in staande
als in hangende uitvoering verkrijgbaar.
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Het hoogwaardige meubelprogramma van de serie schept voldoende bergruimte. De fraaie vormgeving van de handgrepen
legt een unieke designlink tussen keramiek en meubelen. Ze nemen het vloeiende karakter van de wastafelranden over en
kunnen naar keuze worden voorzien van decorstroken voor het aanbrengen van aantrekkelijke accenten met een persoonlijke
touch. De handgreepdecors zijn verkrijgbaar in 2 kleurstellingen, 2 houtsoorten en 2 metalen oppervlakken.

Een overzicht van de meubel-highlights van de serie:
• Romp van hoogwaardig MDF
• Fronten van MDF resp. fineer van echt hout
• In verstek afgewerkte romp
• Matte witte laklaag, waardoor de verstekvoegen
onzichtbaar zijn
• Fraai vormgegeven, aan de fronten ontspringende handgrepen
• Verzonken verwisselbare handgreepdecors in diverse
kleuren en structuren
• Laden die zich soepel zelf sluiten (Softclose-mechaniek)
• Laden met vakken in verschillende grootte voor een
beter opgeruimde badkamer

Flow.
VOLMAAKTE VORM: SANITAIRE VOORZIENINGEN IN OPENBARE RUIMTEN.
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Vooral bij in serie aanlegde voorzieningen komen de organisch vormgegeven producten uitstekend tot hun recht. Ze vloeien als een lint door de ruimte en worden een onderdeel van de architectuur. De zachte belijning heeft ook nog eens een
duidelijke praktische kant: door de volledig verborgen bevestigingstechniek en gladde oppervlakken kunnen de sanitairobjecten zeer snel en efficiënt worden schoongemaakt. Een aanzienlijk voordeel – niet alleen in openbare ruimten.

Ebenfalls mit verdeckter
Kerafix-Befestigung
versehen: die Urinale
der Bad-Serie Flow.

Ook voorzien van een verborgen Kerafix-bevestiging:
de urinoirs uit de
badkamerserie Flow.

Ideaal voor de objectsector is de half in te bouwen wastafel, die door zijn kenmerkende
vorm de mogelijkheid biedt voor individuele vormgevingsconcepten en zich perfect laat
integreren in de bestaande architectuur van de ruimte.
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Met alle producten uit de badserie Flow kunnen ruimten innovatief en smaakvol worden vormgegeven – zo groeit bijvoorbeeld de hotelbadkamer uit tot een stijlvol visitekaartje van het huis. Daarnaast zijn ook aspecten als functionaliteit
en hygiëne optimaal uitgewerkt: hangend toilet en bidet zijn door de onzichtbare snelbevestiging zeer makkelijk te
installeren en hebben een maximale afstand tot de vloer van 10 cm, voor een optimale toegankelijkheid bij een duidelijk
efficiëntere reiniging van de vloer.

Intelligent: voor het toilet met verzonken wandaansluiting is er ook
een bijpassende toiletzitting met
geïntegreerde diefstalbeveiliging.
Naar keuze ook verkrijgbaar met
Softclose-mechanisme.
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Klein maar fijn: de handwastafels uit de serie Flow. Hiermee wordt zelfs bij kleine of moeilijke
oppervlakken een geaccentueerde vormgeving van de ruimte mogelijk, bijv. in combinatie met
Bodycopy
indirecte lichtbronnen in plafond en vloer – voor een harmonieuze, aantrekkelijke ambiance.
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Overal overtuigend: het innovatieve badkamerconcept Flow by Hadi Teherani ontleent zijn unieke effect aan de kennis
van de architectuur en verleent elke badkamer een eigen, afgeronde identiteit met een persoonlijke touch. Een waardevolle
aanvulling op het productassortiment van Keramag, die niet alleen beantwoordt aan de hoge eisen op het gebied van zinnelijkheid en esthetiek, maar ook een optimale functionaliteit, hygiëne en rendement biedt.

Flow.
HET PRODUCTPROGRAMMA.

* Verstelmarge

Wastafel, 60 cm.
Te combineren met sifonkap
of wastafelonderkast 70 · 140 cm.

Wastafel, 65 cm.
Te combineren met sifonkap
of wastafelonderkast 70 · 85 · 140 cm.

* Verstelmarge

Wastafel, 70 cm.
Te combineren met sifonkap
of wastafelonderkast, 85 cm.

Sifonkap.
Modelnr.: 296910

* Verstelmarge

* Verstelmarge

* Verstelmarge

*Maten bij wastafelhoogte 850 mm
Deze moeten bij anders ingestelde
wastafelhoogte worden aangepast!

*Maten bij wastafelhoogte 850 mm
Deze moeten bij anders ingestelde
wastafelhoogte worden aangepast!

Wastafel, 60 cm.
Modelnr.: 250960

*Maten bij wastafelhoogte 850 mm
Deze moeten bij anders ingestelde
wastafelhoogte worden aangepast!

Wastafel, 65 cm.
Modelnr.: 250965

Sifonkap voor fontein.
Modelnr.: 296950

Wastafel, 70 cm.
Modelnr.: 250970
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Half in te bouwen wastafel, 60 cm.

Fontein, 40 cm.

Fontein, 50 cm.
Te combineren met sifonkap
voor fontein.

* Verstelmarge

* Verstelmarge

*Maten bij wastafelhoogte 850 mm
Deze moeten bij anders ingestelde
wastafelhoogte worden aangepast!

Half in te bouwen wastafel, 60 cm.
Modelnr.: 240960

Lichtspiegelelement.

Fontein, 40 cm.
Modelnr.: 276940

*Maten bij wastafelhoogte 850 mm
Deze moeten bij anders ingestelde
wastafelhoogte worden aangepast!

Fontein, 50 cm.
Modelnr.: 276950

Lichtspiegelelement,
70 x 60 cm.
Modelnr.: 877170

Lichtspiegelelement,
85 x 60 cm.
Modelnr.: 877180

Flow.
HET PRODUCTPROGRAMMA.

Wastafelonderkast,
voor wastafels 60 · 65 cm: 70 x 30 cm,
voor wastafels 65 · 70 cm: 85 x 30 cm.
• Romp: mat wit
• Front: mat wit/licht eiken
• Handgreepdecor: grijs
Meer handgreepdecors verkrijgbaar.
Te combineren met Flow-handdoekhouder.
* Verstelmarge

Zijkast, 70 · 85 x 30 cm.
• Romp: mat wit
• Front: mat wit/licht eiken
• Handgreepdecor: grijs
Meer handgreepdecors verkrijgbaar.
Passend bij wastafelonderkasten 70 · 85 x 30 cm.

* Verstelmarge

*Maten bij wastafelhoogte 850 mm
Deze moeten bij anders ingestelde
wastafelhoogte worden aangepast!

* Verstelmarge

*Maten bij wastafelhoogte 850 mm
Deze moeten bij anders ingestelde
wastafelhoogte worden aangepast!

*Maten bij wastafelhoogte 850 mm
Deze moeten bij anders ingestelde
wastafelhoogte worden aangepast!

Wastafelonderkast 70 x 30 cm.
Modelnr.: 877030 mat wit
877035 licht eiken

Wastafelonderkast 85 x 30 cm.
Modelnr.: 877040 mat wit
877045 licht eiken

Wastafelonderkast,
voor wastafels 60 · 65 cm: 70 x 45 cm,
voor wastafels 65 · 70 cm: 85 x 45 cm.
• Romp: mat wit
• Front: mat wit/licht eiken
• Handgreepdecor: grijs
Meer handgreepdecors verkrijgbaar.
Te combineren met Flow handdoekhouder.

Zijkast 70 x 30 cm.
Modelnr.: 877090 mat wit
877095 licht eiken

Zijkast 85 x 30 cm
Modelnr.: 877100 mat wit
877105 licht eiken

Wastafelonderkast 70 x 45 cm.
Modelnr.: 877010 mat wit
877015 licht eiken

Zijkast, 70 · 85 x 45 cm.
• Romp: mat wit
• Front: mat wit/licht eiken
• Handgreepdecor: grijs
Meer handgreepdecors verkrijgbaar.
Passend bij wastafelonderkasten van 70 · 85 x 45 cm.

* Verstelmarge

*Maten bij wastafelhoogte 850 mm
Deze moeten bij anders ingestelde
wastafelhoogte worden aangepast!

Wastafelonderkast 85 x 45 cm.
Modelnr.: 877020 mat wit
877025 licht eiken

Zijkast 70 x 45 cm.
Modelnr.: 877070 mat wit
877075 licht eiken

Zijkast 85 x 45 cm.
Modelnr.: 877080 mat wit
877085 licht eiken
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Wastafelonderkast met sifonopening links, 140 x 19,5 cm.
• Romp: mat wit
• Front: mat wit/licht eiken
• Handgreepdecor: grijs
Meer handgreepdecors verkrijgbaar.
Te combineren met Flow wastafels 60 · 65 cm en handdoekhouder.

* Verstelmarge

* Moet worden aangepast aan gekozen
wastafelhoogte (standaardhoogte 850 mm)

Wastafelonderkast met sifonopening rechts/links, 140 x 19,5 cm.
• Romp: mat wit
• Front: mat wit/licht eiken
• Handgreepdecor: grijs
Meer handgreepdecors verkrijgbaar.
Te combineren met Flow wastafels van 60 cm en handdoekhouder.

Handdoekhouder voor
alle wastafelonderkasten.
Modelnr.: 500710 verchroomd

Zijkast, 140 x 19,5 cm.
• Romp: mat wit
• Front: mat wit/licht eiken
• Handgreepdecor: grijs
Meer handgreepdecors verkrijgbaar.
Passend bij wastafelonderkasten, 140 x 19,5 cm.

* Verstelmarge

* Moet worden aangepast aan gekozen
wastafelhoogte (standaardhoogte 850 mm)
Aanslag
rechts

Aanslag
links

*kan aangepast worden

Wastafelonderkast met sifonopening links 140 x 19,5 cm.
Modelnr.: 877050 mat wit
877055 licht eiken

Wastafelonderkast met sifonopening rechts/links 140 x 19,5 cm.
Modelnr.: 877060 mat wit
877065 licht eiken

Zijkast 140 x 19,5 cm.
Modelnr.: 877110 mat wit
877115 licht eiken

Modelnr.:
877000 mat wit
877005 licht eiken

Hoge kast, 43 x 30 cm.
• Romp: mat wit
• Front: mat wit/licht eiken
• Handgreepdecor: grijs
Meer handgreepdecors verkrijgbaar.

Flow.
HET PRODUCTPROGRAMMA.

Diepspoelcloset, wandbevestiging,
met Flow toiletzitting. Toiletzitting
ook verkrijgbaar met automatisch
sluitmechanisme (Softclose).

Modelnr.:
207900 Diepspoelcloset
575900 Toiletzitting
575950 Toiletzitting met automatisch
sluitmechanisme

Diepspoelcloset-combinatie, staand model, afvoer
Duo. Reservoir met dubbele spoelknop.
Met Flow toiletzitting. Toiletzitting ook verkrijgbaar
met automatisch sluitmechanisme(Softclose).

Diepspoelcloset, staand model, afvoer
Duo. Met Flow toiletzitting. Toiletzitting
ook verkrijgbaar met automatisch sluitmechanisme (Softclose).

Modelnr.:
216900 Diepspoelcloset
575900 Toiletzitting
575950 Toiletzitting met automatisch
sluitmechanisme

Modelnr.:
200900 Diepspoelcloset
229950 Reservoir
575900 Toiletzitting
575950 Toiletzitting met automatisch
sluitmechanisme
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Kleurenoverzicht
Keramisch sanitair

Wit (alpine)

Meubelen
Romp:

Bidet, hangend model.

Pergamon

Fronten:

Bidet, staand model.

Urinoir, toevoer van achter,
afvoer naar achteren.
Modelnr.: 235900

Mat wit

Licht eiken

Mat wit

Handgreepdecors

Chroom

Aluminium

Rood

Groen

Licht eiken

5 cm

Bidet, hangend model.
Modelnr.: 232900

Bidet, staand model.
Modelnr.: 230900

Bij eerste
montage
in hoogte
verstelbaar

Afneembare
Automatisch
sluitmechanisme toiletzitting
Toiletzitting
(Softclose)

Vrij van
de vloer
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Kerafix

Dubbele
spoelknoppen

Wenge

