Presseinformation
Alape-serien "Folio" byder nu også på løsninger til det lille
gæstebadeværelse
Alape lancerede sidste år den innovative og puristiske vaskeenhed "Folio", som blev en
bragende succes. Det elegante design forener håndvasken med et tilhørende møbel, som giver
plads til opbevaring af badtilbehør. Det er resultatet af yderst præcist manufakturarbejde med
en nøjagtig geometri, minimale radiusser og plane flader: Håndvasken er belagt med et
filigrant, blot 3 mm tykt glaseret stål, som indrammer håndvasken som et papirtyndt blad.
Materialets muligheder kan udnyttes maksimalt takket være en nyudviklet produktionsteknik.
Designidéen, som blev præsenteret sidste år, er blevet udvidet med to nye produkter med små
mål, som lader sig perfekt integrere på små badeværelser og gæstebadeværelser. Dette er et
område, der indgår i Alapes kernekompetencer, hvor virksomheden tilbyder alsidige og unikke
løsninger.
Også vaskeenhederne til gæstebadeværelset udstråler den lethed, der præger hele
produktfamilien, og integreres med det tidløse design perfekt på alle slags badeværelser. Den
markante form som ligebenet terning virker opsigtsvækkende i forhold til det cirkelrunde vask i
hovedbadløsningen.
Derudover skaber de nye produkter en række specifikke fordele og en optimal funktionalitet:
Brugen af et dørsystem i stedet for et udtræk og monteringen af en pladsbesparende
pungvandlås betyder, at opbevaringspladsen kan udnyttes på optimal vis. Møblet er uden greb
og udstyret med døranslag i venstre side samt push to open-system. I stedet for det typiske
hængselsystem er der i enheden integreret ædle, titanfarvede hængsler. Dette understøtter
vaskeenhedens høje kvalitet og optimerer pladsen yderligere.
Enhedens front har en silkemat lakoverflade, der fås i de kendte fem farvevarianter i Folioserien. De to decente brune nuancer – månesten og skyggejord – integreres perfekt og giver en
rolig atmosfære i boligen, hvorimod de to stærke nuancer – fossilgrå og aubergine – er mere
fremtrædende nuancer. Klassisk hvid afrunder farvepaletten.
De nye små vaskeenheder giver mulighed for at forme og supplere indretningen på alle husets
badeværelser på ensartet vis i et "Folio"-design.
Produktet tilbydes som rektangulær vaskeenhed med eller uden hanehul i målene 381 x 363 m
og en højde på 361 mm. Det runde vask er placeret i midten og er udstyret med en bundventil

med hvidglaseret afdækningslag.
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 tekniskfunktionelle 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.

Yderligere oplysninger om Alape og Alapes produkter findes på www.alape.com eller via Alape
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