
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 friståen-
de kar placerat på en sockel i samma material. Karet har 
kompletterats med ett handfat med samma starka, gra-
fiska 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 varda-
gen. Badrummet har här blivit ett rum för kontemplation 
och njutning. l

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. Foto Fir itaLia

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. Foto neutra

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. 

Foto dornbracht

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. Foto teuco

I serien Rio ingår dessa läckra, kvadratiska krokar i keramik 
från Regia. Designer är Bruna Rapisarda. Foto regia

Scoop heter detta vägg-
monterade 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. Foto FaLper
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