Lyxiga material

i skön form för badet
Hidden i trä i nya kollektionen från Makro
döljer som namnet anger sitt innehåll
– ett handfat med spegel och en liten låda.
Designer är Giulio Gianturco. Det extremt vita
handfatet är framtaget med DuPont Corians
nya Deep Colour Technology. F oto Makro

De praktiska och formbara kompositmaterialen har
kommit för att stanna. Under de senaste åren har de
förfinats och många tillverkare har egna, ofta patentsökta
blandningar. Liksom porslin kombineras dessa lena,
keramiska material ofta med trä på ett harmoniskt sätt.
Andra lyxiga material är marmor och natursten. Dekorer
i äkta bladguld finns ihop med både marmor, sten och
andra material och förgyller tillvaron för den som önskar.

M

Av Sylvia Hardwick

aterial kombineras gärna på sofistikerade sätt – till
exempel marmor med blankt krom, porslin och komposit
med trä, natursten med guld. Möten mellan material men
också udda former, skapar önskad spänning. Organisk form som svängda badkar och handfat ger en okonventionell knorr åt alla strikta skåp.

En vänlig kontrast
Handfat och badkar i kompositmaterial och förvaring i mjukt trä
bildar en naturlig atmosfär med enkel form och funktion i Burgbads nya serie badrumsmöbler kallad Crono. Här ser vi ett stort,
badrum med rejäl förvaring och en praktisk helhet. Foto Burgbad
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Cristalplant, Silkstone och Corian är några av alla de kompositmaterial som finns. Tyska Burgbad presenterar en omfattande
kollektion badrumsmöbler kallade Crono. Det är trä ihop med
badkar och handfat i mineralkross. Allt ger ett vänligt intryck och
form och funktion harmonierar. ➛
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Det kompletta badrumsprojektet Kartell by Laufen
förenar Kartells ikoniska design
och Laufens kvalitet. Designer
är Ludovica och Roberto
Palomba. I kollektionen ingår
den raffinerade spegeln med
veckad ram och det nätta,
keramiska handfatet.
F oto L aufen

?

Who is se sid 92

Det keramiska handfatet Fleur
från Azzurra är designat av
Marta Laudani och Marco
Romanelli. Som i kinesiskt
porslin, eller som i en arabisk
trädgårdsfontän, utgörs botten
av en blomma i relief.
F oto A zzurra

?

Who is se sid 92

Sofistikerat är det handgjorda handfatet Gong från Kreoo. Ellipsformade Gong, här på konsol,
finns i flera sorters marmor. Nytt är dess inre finish i starka färger eller dyra material som
här i bladguld. Formgivare är Enzo Berti. F oto K reoo by Decormarmi

➛ Agapes nya, originella badkar DR, design
Studio MK27, bjuder på ett liknande möte
mellan trä och kompositmaterialet Solid
Surface. Här välkomnar dessutom den
originella formen till ett bad för en eller två
personer.
Badkaret Cibele från Cielo, design APG
Studio, är skapat i en keramisk komposit
kallad Living Tec med utsidan klädd i ljus
ek, som ger en hygienisk, fräsch effekt.
Makro har en ny kollektion. Där ingår
smarta Hidden, en låda i trä som innehåller
ett handfat i extremt vit Corian, framtagen
med DuPont Corians nya Deep Colour Technology. Lådan innehåller även spegel.
Till Ideagroups svängda möbel i mattlackad ask med handfat i Aquatek har de
också placerat ett fristående kar i taktilt trä
som ger värme åt miljön.
Marmor med tillägg

Ett kraftigt marmorhandfat och armaturen
Mem i blankaste krom är en tuff kombination från Dornbracht. Ny är Mem med en
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gyllene rosa mer feminin finish.
Då är namnet Cyprum, som står vackert
mot den vackert ådrade, grå marmorn med
maskulin framtoning.
Förnyar gör Kreoo by Decormarmi, som
arbetar i marmor som namnet antyder. De
har mängder med produkter som handfat,
kar, väggdekorer, hyllsystem med mera,
allt i marmor och nästan alltid designat av
produktive Enzo Berti.
Deras kollektion Nabhi har nu förnyats
med en dekor i filigran, en teknik med skuren utsmyckning som framförallt förekommer i smycken. Det finns tre olika mönster
som läggs utanpå marmorn med en taktil
upplevelse och ett ljusspel som resultat.
Det handgjorda, exklusiva handfatet
Gong har också förnyats av samme man.
Handfatets innersida kan fås i starka färger,

eller verkligt lyxigt i bladguld. Ellipsformade
Gong blir med guld sällsynt raffinerat, vare
sig det står fritt på en yta eller på en konsol i
samma marmor.

Carlo Colombo har
designat Teucos nya
kollektion Autoritratti.
Där ingår badkaret
Accademia i klassisk
form men med ett modernt
uttryck i Teucos patenterade Duralight. Karet finns
rött, svart samt som här
vitt med en lätt nostalgisk
dekor i 24 karats bladguld.
Karet kan också fås i sten
och i Carraramarmor.

Bubbelbad i marmor

För första gången har nu ett bubbelbad skapats i marmor. Det är Neutra som på årets
Il Salone lanserade det multifunktionella
badkaret Hydrowell. Teknik och mekaniska
krav har kombinerats i ett enda stycke. Karet i Carraramarmor visas inbyggt i ljust trä.
Det kan också fås i natursten.
Neutra har sedan starten 1880 i fyra generationer arbetat med material som marmor,
sten och granit. Hydrowell är ett resultat av
företagets strävan att förena tradition, hantverk, teknologi och innovation. Man tänker
sig Hydrowell för hotell- och spamiljö men
även för det privata hemmet.

F oto Teuco

Mer dekorativt
Kaldeweis eleganta badkar Ellipso Duo Oval i arktiskt vitt står fritt i rummet. Det rena, mjuka formade
elliptiska karet blir extra raffinerat i miljöns spännande lampsken. Design Phoenix Design. Karet, som
tilldelats Red Dot tidigare, finns nu också matt i färgen ”lava black”. F oto K aldewei

För italienska Teuco har Carlo Colombo
designat nya kollektionen Autoritratti. ➛
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➛ Badkaret i klassisk form, med namnet Accademia, har fått ett modernt uttryck i deras eget
material Duralight. Karet finns i rött, svart och
vitt. Det vita karet har fått en lyxig dekor i 24
karats bladguld.
Känslan av art deco är tydlig i Ideagroups
blanka möbel Dekò som finns i flera varianter,
för ett eller två handfat, och i färgerna svart, vitt,
olivgrönt och vinrött. Möbelns hela form och
särskilt de snidade benen ger associationen bakåt
i tiden.
Från Azzurra kommer ett keramiskt handfat
som i botten har en effektfull, stiliserad blomma
i relief, som i kinesiskt porslin eller i en fontän i
en arabisk trädgård. Design Marta Laudani och
Marco Romanelli.
Kartell by Laufen är en kollektion skapad av
flitiga Ludovica och Roberto Palomba. I den
ingår den dekorativa spegeln med veckad, rökgrå
ram i polykarbonat och som också finns i orange.

Organisk form

Det fristående badkaret Muse från Kos är tänkt för det minimalistiska badrummet.
Vita Muse är en oval skulptur med mjuka, delikata linjer. Det är nätt och lättplacerat.
Materialet är lenaste Silkstone. Också armaturen är fristående. F oto Kos

Med Ideagroups badrumsmöbel Dekò kan känslan av art deco tillföras det moderna badrummet. Dekò är både dekorativ och funktionell i sofistikerade material och eleganta linjer.
Finns för ett eller flera handfat och i svart, vitt, olivgrönt eller mörkt vinrött. Stora kombinationsmöjligheter och de snirkliga benen finns också i glänsande metall. F oto Ideagroup

?
My Seventy Plus är en modern badrumsserie från Ideagroup. Där ingår svängda former i mattlackad ask i smultna grå, bruna och
blå toner mot vit sanitet i Aquatek. Allt ger en strikt men också harmonisk, inbjudande look. Ett djupt badkar i taktilt trä förhöjer
känslan. F oto Ideagroup
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Vi har redan beskrivit Agapes dubbelbadkar
DR för flera personer. Den sensuella, organiska
formen inbjuder helt enkelt till trivsel. En annan
miljö som ger positiva vibbar är drömmen i rosa
från Zucchetti/Kos, kanske inte så mycket på
grund av färgen som av det organiskt formade
badkaret Faraway från Kos.
Kaldeweis elliptiska badkar Duo Oval har
rena, mjuka former som skapar harmoni. Formgivare är Phoenix Design. Karet finns även i
blankt och matt svart.
Falper och formgivaren Michael Schmidt har
gett karet Scoop en rundad, organisk form och
deras raffinerade kar Handmade likaså. Med 3Dteknologi och ett portion hantverk har Handmade fått en räfflad yta som sticker ut.
Italienska Fir har i samarbete med Corian
skapat blandaren Synergy Stone 95 i krom och
djupaste svart. Den organiskt formade blandaren
med ett ovalt handgrepp i Corian är designad av
Francesco Lucchese. ➛

Who is se sid 92

Ludovica och Roberto Palomba har designat både
för Zucchetti och systerföretaget Kos. Ny är eleganta
Agorà, en komplett badrumskollektion. Här ser vi
Kos handfat i sammetslen Silkstone och Zucchettis
armatur i krom, som också finns i brons, polerad
nickel och guldfinish. Agoràs linjer är både vintage
och art deco, både dåtid och nutid. F oto Zucchetti

En poetisk touche har detta fristående badkar från Falper fått genom 3D-teknologi i
förening med hantverk. Det raffinerade karet Handmade är designat av Michael Schmidt
i en lätt feminin form. Det är gjort i Cristalplant och finns endast i vitt. F oto Falper
MODERN INTERIÖR 5 2014

53

Lyxiga material i skön form

Bra hygien från Eva
Solo är denna nya,
sensorkontrollerade tvålpump. Finns
i krom eller vit plast.
Plastfönster visar
tvålnivån. Design
Claus Jensen och
Henrik Holbaek.
F oto Eva S olo

Kreoos Nabhi i marmor har förnyats med filigrandekor, som bildar en taktil upplevelse och
ett ljusspel. De tre dekorerna är i tur och ordning: en mjuk, feminin utsmyckning med prickar
som sammansmälter, pinnar och kvistar spridda elegant och slumpvis samt en klassisk dekor
som påminner om akantusblad. Design Enzo Berti. F oto K reoo by Decormarmi

?

Who is se sid 92

➛ Geometrin bakom
Från Cielos kollektion Home kommer den
fristående möbeln Tiberino, en rund pelare i
lackat trä med ett keramiskt handfat på toppen. Piedestalen Tiberino kan fås i alla Cielos
jordfärger.
Teuco har Milestone, som också är en fristående totemlik möbel, denna gång kvadratisk.
Milestone är i Duralight och med handfat i
marmor. Formgivare är Carlo Colombo.
Geometrin återfinns också i Muse, ett ovalt
fristående badkar från Kos, med delikata linjer
som andas skulptural form. Muse är format i
lenaste Silkstone. Agorà är en komplett badrumskollektion från Zucchetti/Kos, designad av
paret Palomba. Det geometriska handfatet från
Kos i sammetslen Silkstone matchas av Zucchettis
klassiska blandare. ➛

Den fristående, runda handfatsmöbeln Tiberino i Cielos nya
kollektion Home är gjord i trä och finns, liksom det keramiska
handfatet, i Cielos alla jordfärger. I Home ingår även flera
speglar som denna takhängda kallad Argo i lackad metall.
Home är skapad av APG Studio. F oto Cielo

En dröm i rosa från Zucchetti. On är en ny kollektion blandare, designad av Nespoli e Novara. On är okonstlad och samtidigt graciös med sin cylinder
och rektangulära pip. Här ser vi hela uppsättningen i krom. Det organiskt svängda badkaret i Cristalplant är Faraway från Kos. F oto Zucchetti
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Badkaret Cibele ingår i Cielos nya kollektion Home, designad av APG Studio. Cibele är 100 % Made in Italy i en minimalistisk elegans. Rena
linjer i naturligt ljus ek möter keramisk komposit kallad Living Tec. I Home ingår också handfatsmöbeln Tiberino ovan och flera speglar. F oto Cielo
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➛ Blandare i alla tänkbara former
Armaturen Agoràs linjer är både vintage och art
deco på en och samma gång, en modern variant
av dåtidens blandare. Från Zucchetti kommer
också den graciösa armaturen On, som vi kan
se i det rosa badrummet. Formgivarna bakom
denna, okonstlade, helt moderna blandarserie är
Nespoli e Novara.
Vi nämnde i början Dornbrachts blandare
Mem och dess nya släkting Cyprum i gyllena
rosa finish. Dornbracht är stora på området, men
de är ingalunda ensamma.
En annan vi också nämnt är Fir Italia och
deras blandare Synergy. Fir har samarbetat med
Du Pont Corian för att få fram nya produkter i
djupaste svärta med Deep Colour Technology,
samma teknologi som skapat den extrema vitheten i Makros beskrivna produkt Hidden.
Kolfiber har gjort entré
DR är ett nytt, originellt badkar från Agape. Formgivare är Studio MK27, det vill säga
Marcio Kogan och Mariana Ruzante. Två kan bada samtidigt i det sensuellt inbjudande
karet. Materialet är en komposit kallad Solid Surface. Utsidan är i plywood som kan
betsas i olika nyanser. F oto Agape

Engelska Splinter Works är kreativa i sin design
av ett brett spektrum produkter. Vid sidan om
vildsinta former använder de också nya, intres- ➛

Splinter Works står för extraordinär design. Deras hängande badkar Vessel har nu kommit som fristående, kompletterat med ett handfat i samma skulpturala form och grafiska
linjer. Material är mycket starkt och lätt, nämligen vävd och lackad kolfiber. Här bildar
raffinerade Vessel en läcker kontrast mot miljön i ek. F oto Stéphane Rocher

Från Laufen kommer
det graciösa handfatet
One i porslin. Det ingår i
Laufens serie Il Bagno
Alessi, designat av Stefano
Giovanoni. Här harmonierar
formen med materialet trä.

Badkollektionen med stort B,
Il Bagno från Antonio Lupi,
omfattar kar, handfatsmöbler
och speglar. Inspirationen är
dåtid anpassad till nutid. Il Bagno
är designad av Robert Lazzeroni
och lanserades på årets Il Salone.
Här ser vi ett rejält kar men ändå
med elegans och lite romantik.
F oto A ntonio Lupi

F oto L aufen
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Fir Italia har i samarbete med Corian tagit fram Synergy, en för 2014 ny
kollektion blandare. Den eleganta finishen bygger på DuPont Corians
nya färg Deep Nocturne, en extra djup svart ton. Här raffinerade Synergy
Stone 95 i krom och svart. Designer är Francesco Lucchese. F oto Fir Italia

Who is se sid 92

Milestone är en totemlik handfatsmöbel
från Teuco. Design Carlo Colombo.
Milestone är en monolitisk piedestal i
Duralight i arkitektoniska, rena linjer och
med handfatet i marmor. Finns också svart.
Väggmonterad blandare Skidoo. F oto Teuco

Världens första bubbelbad i marmor
har lanserats av Neutra. Hydrowell
kombinerar ett multifunktionellt
badkars teknik och mekaniska
krav i ett enda stycke marmor eller
natursten. Neutra har länge arbetat
med marmor och sten, som håller
värmen länge. Här har karet i Carrara
byggts in i ljust trä. F oto Neutra

➛ santa material. De har skapat det raffinerade badkaret
Vessel, som till en början monterades fritt hängande på
rostfria konsoler mellan två väggar.
Nu lanserar man extraordinära Vessel som ett fristående kar placerat på en sockel i samma material. Karet har
kompletterats med ett handfat med samma starka, grafiska linjer. Den eleganta formen är intressant men också
materialet. Det är kolfiber som bland annat används i
Formel 1-bilar, som ju ska tåla ett och annat. Starka,
formbara kolfiber har vävts runt en isolerande kärna av
skum och sedan lackats till en mycket stark yta.
Lekfulla Vessel på sockel känns säkrare att borda än den
hängande varianten. Och vem skulle inte vilja sträcka ut
sig i denna formfulländade skapelse och glömma vardagen. Badrummet har här blivit ett rum för kontemplation
och njutning. l

I serien Rio ingår dessa läckra, kvadratiska krokar i keramik
från Regia. Designer är Bruna Rapisarda. F oto R egia

Dornbrachts diskreta
armatur Mem har förnyats.
Formen är reducerad till
det absolut väsentliga och
man har lagt till ytterligare
produkter i kollektionen.
Ny är Cyprum där blandaren
är gyllene rosa. Här ser vi
den funktionella designen
i krom med ett luxuöst
marmorhandfat.
F oto Dornbracht

Scoop heter detta väggmonterade badkar i
svängig form. Scoop i
Cristalplant är designat
av Michael Schmidt för
Falper. Det finns helvitt
eller som här med svart
utsida. Utsidan kan också
fås i koppar, dimblått,
cementgrått och grönt –
eller med finish i cement
eller stål. F oto Falper
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