Presseinformation
"Assist" – funktionelt og stilfuldt hyldesystem med svævende
karakter
Med

"Assist"

præsenterer

Alape

et

supplements-hyldesystem

til

vask-

og

håndvaskprogrammet "A form" og møbelsystemerne "A system", der passer hertil. "Assist"
passer takket være de forskellige udførelser ind, uanset hvor meget plads der er, og integreres
harmonisk med sit tilbageholdende design i enhver badeværelsestype og -stil. De
multifunktionelle hylder til badtilbehør udgør en helhedsløsning med et utal af individuelle
indretningsmuligheder.

"Assist" tager udgangspunkt i en yderst præcis og filigran aluminiumsprofil, som fås i
forskellige mål og på stilfuld vis kan suppleres med funktionselementer såsom en kasse og en
hulblok i olieret (amerikansk) nøddetræ.
Derudover kan håndklædeholdere og dispensere til kropsplejemidler elegant integreres. Der
findes i alt 20 modeller i forskellige mål og varianter.
Rent optisk overbeviser "Assist" med sit moderne design: Kendetegnende er det klare
geometriske formsprog, der er begrænset til det væsentlige.
Hylderne i filigrant design – af Wolfgang Hartauer – er af pulverbelagt aluminium med en
matsort finish og udstråler en lethed, idet de synes at svæve på væggen. Dette indtryk skyldes
den skruefri optik, som designeren har integreret i sit design:
"Hylderne skulle være nemme at fastgøre stabilt på væggen. Til dette formål udviklede vi en
innovativ klemme i kunststof, der passer helt præcist ind i den skjulte not på profilbagsiden.
Klemmen justeres helt præcist og udligner endda mindre ujævnheder i væggen," forklarer
Wolfgang Hartauer.
Alt efter personlig smag og individuelle behov er "Assist" som standard enten en ren hylde eller
udstyret med sæbedispenser i højre eller venstre side. Leveringsomfanget indeholder en
dispenserflaske, der passer til designet. "Assist"-hyldesystemet findes med udsnit til
håndklæder i forskellige bredder.
De separate funktionselementer "hulblok" og "kasse" integreres præcist i hylderne og er
nemme at flytte takket være den integrerede filtpude.

Aluminiumsprofilen findes i fire bredder: 400, 600, 800 og 1000 mm. Varianterne med
sæbedispenser findes i alle bredder, mens håndklædeholderne fås i bredderne 400, 600 og
800 mm.

Om Wolfgang Hartauer:
Wolfgang Hartauer, født i 1971 i Ulm og grundlægger og indehaver af Interior Things GmbH, er
således den fjerde designer, der har designet et innovativt Alape-produkt, som integreres
perfekt i det eksisterende puristisk-prægede sortiment.

Om Alape
Alape blev grundlagt i 1896 af Adolf Lamprecht i Penig og fremstillede oprindelig emaljeprodukter. I
dag producerer virksomheden, som beskæftiger over 200 medarbejdere på to produktionsanlæg i
Goslar i Tyskland, æstetiske løsninger til toiletområder i det private og halvoffentlige rum. Alape står
for teknisk-funktionelle kvalitetsstandarder og inspirerende formgivning. Glaseret stål kombineret
med andre kvalitetsmaterialer danner grundlag for det særlige Alape-design til arkitektonisk prægede
miljøer. Siden 2001 har Alape været del af Dornbracht-gruppen.
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