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Best of ISH 2013
Víz és energia. idén is ezek Voltak a frankfurti isH-épületgépészeti- és energetikai szakkiállítás fókusztémai.  

kétségtelen, Hogy e két témakörHöz kötHetõ trendek, a legfontosabb, irányt mutató innoVációk a fürdõkultúráHoz 

kapcsolódó produktumokban mutatkoznak meg leginkább. nézzük az újdonságokat!  

A Hansgrohe a Select program kézi és fej-
zuhanyai kezelõgombok segítségével mû- 
ködtethetõk. Az Axor Starck Organic  
sorozat egyedülállóan víztakarékos (3,5 l/
perc) csaptelepeinek formavilágában az 
organikust a minimállal ötvözte tervezõje, 
Philippe Starck.

A Geberit új, elegáns szaniter szerelõmodullal, a Monolith-tal jelentke-
zett, amely jól illeszkedik a meglévõ bekötéshez is, valamint könnyen 
és gyorsan beépíthetõ, fali és talponálló WC-kerámiához egyaránt.

A legjAvA!
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Origami-pillangók ihlették a Kludi leg-
újabb sorozata, az Amba designját. A víz-
kõeltávolító-rendszerrel kialakított kézi és 
fejzuhanyokat, hasonlóan a csaptelepek-
hez, a könnyû kezelhetõség jellemzi.

Krómozott fejzuhany és keverõszelepek, 
több színben forgalmazott, vékonyított acél-
zománc zuhanytálca alkotják a Kaldewei 
legújabb szériáját, a Xetist. Comfort Select 
elektronikával felszerelt a fekete színben is 
kapható Centro Duo Oval kád.

Tiszta korunddal ötvözték a Laufen legújabb 
szanitercsaládja, a SaphirKeramik alapanya-
gát. A létrejött terméknek különleges szilárd-
ságot és egyúttal üvegfényt kölcsönzõ ásvány 
drágakõváltozata közül egyik a zafír, innen 
a sorozat neve.
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A Villeroy & Boch esztétikus kivitelû elektro-
nikus szabályzású WC-je, a viClean az ülés-
perem speciális kialakítása révén tökéletes 
tisztántartást biztosít. Prémium minõségû, 
válogatott tölgyfából készül a cég új country 
stílusú, kézi gyártású fürdõszobai bútorkol-
lekciója, a True Oak. A fa alapanyagot kerá-
mia bútorgombok és különleges, szálerõsített 
betonlap egészíti ki.

Természeti környezetben történõ zuhanyo-
zás komplex élményét nyújtja a Sensory 
Sky zuhanyrendszer, melynek a tervezõje  
a Sieger Design, gyártója pedig a Dornbracht. 
A használat során egyedi igényekhez igazít-
ható a Dornbracht új kézi zuhanya, amely 
szabadon alkalmazható bármely más termék- 
családhoz. 



65

Elegáns és idõtlen a Duravit és a Sieger 
Design együttmûködésében megszüle-
tett, lényegében a korábbi D-fürdõszobai 
szaniter-sorozatot továbbfejlesztõ Happy 
D.2. Szintén formai továbbfejlesztés történt 
a Starck2 ssikersorozat egységei, például  
a mosdók esetében.

A GROHE új szlogenjéhez – Pure Freude 
an Wasser – hûen megbízható, víztakaré-
kos mûködés és egyszerû használat jellemzi  
a GROHE új zuhanyfej-sorozatát. A fejek 
natúr színekben is kaphatók.

A japán TOTO nélkül aligha rendezhetnek 
szaniter-bemutatót. Az elektromos öblítésû, 
öntisztuló rendszerrel felépített WASHLET 
WC-sorozat további szaniteregységekkel, 
valamint fürdõszobai bútorokkal egészült ki.


