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Geberit Citterio – badrum i italiensk stil
Exklusiva material, tidlös design, eleganta former och oklanderlig kvalité.
Geberit har tillsammans med den internationellt välkända arkitekten och
formgivaren Antonio Citterio skapat en komplett badrumsserie med toaletter,
bidéer, kommoder och badrumsmöbler för den designmedvetne.
Designserien Geberit Citterio kombinerar organiska former med eleganta
material i ett tydligt italienskt designspråk. Denna högkvalitativa
badrumsserie reflekterar ett designuttryck som är typiskt för den italienska
formgivaren Antonio Citterio; anmärkningsvärd originalitet möter kvalitet och
tidlös elegans.

-Det här är en designserie i premiumsegmentet som kombinerar italiensk
design med Geberits högkvalitativa standard och närmare 150 års erfarenhet.
Formerna i den här serien går bortom vad vi vanligtvis ser i badrummet, vilket
gör den så spännande, säger Magnus Bergsten, Head of Products, Geberit
Sverige.
Designserien karaktäriseras av en unik estetik, där skarpa, tydliga linjer
kompletterar kommodernas och toaletternas mjuka organiska former.
Trätexturen och de varma neutrala färgerna i möblerna är en levande
kontrast till glasdörrarnas och bänkskivornas hårda material. Alla skåp
kompletteras med handtag i mjuk champagnefärg.
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Tack vare senaste teknologin och smart design är det
traditionella bräddavloppet dolt. Ett specialutvecklat
avloppsskydd är snyggt integrerat i möbeln.
Möblerna finns i två färgkombinationer: skåpstommar i beige ek
med taupefärgade glasfronter eller skåpstommar i gråbrun ek
med svarta glasfronter.
Alla badrumsmöbler är fuktavstötande, medan glaspartierna är
skyddade mot repor.
Handtag i trendiga färgen champagne.
Flexibel förvaring i högskåp och underskåp, designade för att
passa olika badrum.
Speglar med indirekt belysning med eller utan hyllor.
Moderntlay-on-tvättställ erbjuds.
Med runda, mjuka former flyter de vägghängda bidéerna och
Rimfree® -toaletterna snyggt in i designen och lämnar inget
utrymme för bakterier.
Alla keramiska ytor är skyddade med KeraTect® specialglasyr för
att ge en porfri yta.
Stödben finns som tillbehör.

Geberit Citterio är tillgänglig från och med 1 april 2020.
För bilder: https://bit.ly/3cw8Hwg
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Geberitkoncernen är marknadsledande i Europa inom sanitetsprodukter och
har en global räckvidd. Geberit verkar som en integrerad koncern med stark
lokal närvaro i de flesta europeiska länder, och bidrar med unikt mervärde när
det gäller sanitetsteknik och badrumsporslin. Produktionsnätet omfattar 30
produktionsanläggningar och koncernens huvudkontor finns i RapperswilJona, Schweiz. Geberit har mer än 12,000 anställda i 50 länder och en
nettoförsäljning på 2,8 miljarder CHF 2016. Geberits aktier finns på den
schweiziska börsen SIX; sedan 2012 finns Geberit med i SMI (Swiss Market
Index). www.geberit.se
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