01.1

Dubbele meubelwastafel
100 X 52 cm

VERANDA

Enkele meubelwastafel
100 X 52 cm

Keramische wastafels / Lavabos en céramique
DESIGN in hoofdletters.
De nieuwe Veranda wastafels met soepele
lijnen benadrukken de natuurlijke vormen
en het moderne design van de meubels.
VERANDA wastafels zijn als enkele,
dubbele, opbouwwastafel of als
waskom leverbaar.

Un DESIGN en majuscules.
Les nouveaux lavabos Veranda aux
lignes souples renforcent les formes naturelles
et le design moderne des meubles de la collection. Les lavabos VERANDA sont disponibles en
version simple, double, en vasque à encastrer
par dessus ou en vasque.

Opbouwwastafel
O 46 cm

Waskom met
onderbouwkast 79,5 x 53 cm

01.2

ELIPTIC

Keramische wastafel / Lavabo en céramique
De ELIPTIC-serie staat garant voor een
bijzondere ruimte. Doordat de serie
geschikt is voor kleine of beperkte ruimtes, wordt de dagelijkse gang naar de
badkamer nog eenvoudiger. Het keramiek
en het meubel zijn samengesmolten tot
een uniek geheel van pure lijnen en een
ontwerp waar je niet omheen kunt.

La solution ELIPTIC vous garantit un
espace unique. Idéal pour les ambiances
feutrées et les petites dimensions, elle
simpliﬁe davantage encore la relation
quotidienne à la salle de bain. L’ensemble
céramique-meuble fusionne en une pièce
unique aux lignes pures et au superbe
design.

02.1

THESIS

Kranen / Série de mitigeurs a bec rideau
Uit de meeste kranen loopt de gebruikelijke
ronde waterstraal, maar Roca heeft op
dit gebied voorinnovatie gekozen en de
THESIS-serie ontworpen. Met de brede
wateruitloop en het avant-gardistische
design brengt deze serie vernieuwing in de
badruimte.
De voornaamste noviteit van deze serie is
de brede uitloop waardoor het water als een
waterval uit de kraan stroomt. Dankzij de
geïntegreerde technologie kan de gebruiker
de waterstroom bovendien zelf regelen.
Door een zo gewoon element in de
badkamer als de kraan om te toveren tot
een speciaal voorwerp dat de trend van de
badruimte markeert, laat Roca zien dat het
voor innovatie kiest.

Habitués au jet cylindrique habituel de la
majorité des robinets, Roca a opté pour
l’innovation de cet élément et a développé
la série THESIS qui, avec sa buse rideau et
son design avant-gardiste, est pensée pour
rénover les salles de bains.
La principale nouveauté de cette série est
sa buse rideau qui donne à l’eau la forme
d’une cascade, permettant à l’utilisateur
de maîtriser le débit grâce à la technologie
appliquée.
Roca démontre de cette manière son goût
de l’innovation dans un élément habituel
des salles de bain comme les robinets pour
transformer cette pièce en une pièce unique
qui marque les tendances.

02.2

ESMAï

Kranen / Série de Robinetterie design
De ESMAI-serie verenigt ergonomie en
vastberadenheid. Moderne en innoverende
ontwerpen zijn samengevoegd en hebben
geresulteerd in een milieuvriendelijke kraan
van de hand van Roca. Het geometrische
ontwerp verenigt luxe, ergonomie, eenvoud en
vastberadenheid. De ESMAI-kranen passen
perfect in de moderne badruimte. De meest
eenvoudige vormen zijn ontwikkeld en aangepast elementen met karakter en een heldere
vormgeving te creëren, zoals de ESMAI-serie.
ESMAI kenmerkt zich door elegantie. Het
metaal geeft de kraan glans en de symmetrische vormgeving zorgt voor een robuuste
uitstraling. Kwaliteit, functionaliteit en design
komen samen en maken daarmee de weg vrij
voor kranen die thuishoren in de geavanceerde
badruimte van de toekomst.

La série ESMAI, ergonomie et caractère. Des
designs actuels et novateur fusionnent pour
donner lieu à des robinetteries en relation avec
le milieu de Roca.
Son design géométrique, sa classe et son
ergonomie, simplicité et caractère. ESMAI représente la robinetterie parfaite pour les salles
de bain modernes. Les formes les plus simples
évoluent pour créer des pièces de caractère
aux formes rondes comme ESMAI.
ESMAI se caractérise par son élégance. Le
métal lui octroie un brillant inégalé et ses formes symétriques une sensation de robustesse.
Qualité, fonctionnalité et design s’allient pour
donner naissance à une robinetterie pour les
salles de bain du futur.

03.1

gebeeldhouwd in porselein /
sculptés en porcelaine
Waskommen

ELEMENT
URBI
De Italiaanse designer Carlos heeft
zich laten ontroeren door naar de zee
in Barcalona te kijken. Hij heeft zijn
verbeeldingskracht gebruikt door zich af
te vragen waarom wastafels niet eveneens
kleine bronnen zouden kunnen zijn. En zo
zijn er dus 8 bij ons aanwezig, een perfect
cijfer voor perfecte vormen.

URBI
Le célèbre designer Italien Carlos s’est
laissé émouvoir en regardant la mer à
Barcelone ... Il a puisé son imagination
devant les fontaines de Rome en se
demandant pourquoi les lavabos ne seraient-ils pas aussi de petites fontaines ...
Ainsi nous-en présente-t-il huit. Un chiffre
parfait pour des formes parfaites ....

ART, ORBITA, COM & POST, TERRA, FUEGO
en ELEMENT
Helemaal modern, deze wastafel zijn een
versiering voor uw badkamer! Zij combineren smaak en originaliteit door sierlijk en
sober te zijn!

ART, ORBITA, COM & POST,TERRA & FUEGO
Assurément modernes, ces lavabos sont
de véritables objets de décoration pour
votre salle de bains !
Ils marient esthétisme et originalité tout
en afﬁchant élégance et sobriété !
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