trafik
Metris konyhai csaptelep
Forgalmazó: Hansgrohe
www.hansgrohe.hu

ZARTAN BASIC
MAGIS
Forgalmazó: do work!
www.dowork.hu
Philippe Starck és az ibizai fiatal tervezõ,
Eugeni Quitllet közösen tervezte a Zartan
kollekciót. Egyszerû formavilág, kényelmes ülõfelülettel párosítva. A Zartan Basicet a Magis öt színben gyártja, négyesével
rakásolható és kültéri használatra is alkalmas. Közületek, vendéglátóhelyek számára
remek választás.
Funkció: szék
Anyag: üvegszállal erõsített polipropilén
Ár: 57 150 Ft

GABOO lámpatest
Delta Light
Forgalmazó: be light!
www.belight.hu
A frankfurti Light+Buildingen láthatta elsõ ízben
a közönség a Delta Light új design lámpáját.
A LED-es GABOO formája ütõs – egy lyuggatott gömbrõl van szó, ami már önmagában is
látványos, bekapcsolt állapotban pedig izgalmas effektusokat eredményez a testbõl kilépõ
fény. Fali és függesztett verzióban debütált,
a fali típus fehérben, a függesztett fehérben és
feketében is megjelenik.
Funkció: oldalfali/függesztett lámpatest
Anyag: alumínium
Ár: 144 725 Ft
A lámpatest beépített LED-fényforrást tartalmaz. Energiaosztály: A, A+, A++

130

SHAPE ablakkeret kiemelo
lámpatest
SIMES
Forgalmazó: be light!
A SIMES új LED-es fejlesztésével jelentõsen
leegyszerûsíti az ablakok vizuális kiemelését. Mindössze egy, azonban annál precízebben megter vezett lámpatestre van
szükség, mely a párkányra helyezve egyenletesen teríti be fénnyel, „keretezi” be az
ablakot. Elegáns megoldás, alacsony, 4,5W-os
energiafelhasználás. A terméket RED DOT
2014 díjjal tüntették ki.
Funkció: ablakkeret kiemelõ lámpatest
Anyag: alumínium
Ár: 80 730 Ft
A lámpatest beépített LED-fényforrást tartalmaz. Energiaosztály: A, A+, A++

A Metris konyhai csaptelepek innovatív formanyelve új arculatot ad a konyhának. A csaptelep teste egy lágyan lekerekített négyzetbõl indul, majd piramisszerûen elkeskenyedik, és fent egy kerek kifolyóban végzõdik.
A SoftCube dizájn remekül harmonizál
a mai modern mosogatók négyszögletes formájával. A kihúzható zuhannyal rendelkezõ
Metris konyhai csaptelepek kétféle, normál
és zuhany típusú sugárfajta közül kínálnak
választási lehetõséget. Ez egy merõben új
külsõt és kezelhetõséget eredményez. A mágneses MagFit zuhanytartó gyûrûnek köszönhetõen használat után a kihúzott kifolyóvég
újra stabilan visszahelyezhetõ. A konyhai
csaptelep króm és rozsdamentesacél felületben kapható.
Design: Phoenix Design
Funkció: konyhai csaptelep
Anyag: réz öntvény
Ár: 113 880 Ft

Axor Showerpipe designed
by Front
Forgalmazó: Hansgrohe
www.axor-design.com
A svéd FRONT dizájnstúdió az Axorral közösen újraértelmezte a zuhanyzást, amit a csövek, szelepek és tengelykapcsolók ihlettek.
A skandináv irodát a zuhanyok mûszaki
megoldásai lelkesítették, így a termék formabontóan új megközelítésben prezentálja
a víz útját. A 240 mm átmérõjû fejzuhany
Rain és RainAir vízsugarai közül egyszerûen,
a Select gomb megnyomásával választhat.
Hogy fokozzuk a kényelmet, a showerpipe
400 mm zuhanykarja 160 fokban elforgatható és a zuhanytartó magassága is igény
szerint 30 centiméterrel növelhetõ.
Design: Front
Funkció: Showerpipe
Anyag: rézöntvény
Ár: 438 000 Ft

Chair_One (stacking chair)
MAGIS
Forgalmazó: do work!
www.dowork.hu
2003-ban jelent meg a Konstantin Grcic
által tervezett Chair_One a Magis kínálatában. Markáns, hálószerû formája miatt azonnal design ikonná vált, a forma ma is ugyanolyan friss és ütõs, mint 11 évvel ezelõtt.
A Chair_One közületi verziójával találkozhatunk a 4-es Metró Fõvám téri és Szent Gellért
téri állomásain. Próbálják ki, megéri!
Designer: Konstantin Grcic
Funkció: szék
Anyag: alumínium
Ár: 92 520 Ft

