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Dobbelt op på opbevaring

Hold styr på føntørreren

I serien Time finder du den smarte holder med skjult
montering, så både føntørreren og fladjernet kan
hænge samtidig.

Den hængende kurv til
brusebadet fra serien Sideline
er både enkel at se på og nem
at hænge på blandingsbatteriet. De indbyggede
kroge passer perfekt til
badebørsten. Højde 360 mm.

Praktisk i badeværelset!
Dette forår er der fokus på produkter til badeværelset, der
er både funktionelle og æstetiske. Alle produkter har en
legering af poleret krom, og for at sikre, at de aldrig ruster,
er kernen af massiv messing.

Den fritstående toiletbørste
fra serien Outline Lite har
udskiftelig børste.

Det vægmonterede barber- og sminkespejl fra
serien Outline har en drejelig akse og fem gange
forstørrelse. Spejlet har indbygget belysning med
IP21-klassificeret LED-teknologi, der er godkendt til
vådrum. Dual Light gør det muligt at skifte mellem
varmt og koldt lys. Den blå knap er Touch Control
med til-/fra-funktion, der kan justere lysets farve.
Smart med berøringsfølsom knap, ikke mindst når
du har creme på fingrene.

Smart tørring!

Når du hænger dit håndklæde på den
aflange håndklædeholder fra serien
Time, hænger håndklædet lige op og
ned og tørrer hurtigt. Et ekstra plus er
den skjulte montering.

Den stadigt mere populære fritstående
toiletpapirholder fra serien Outline Lite er
60 cm høj og passer perfekt til toilettets
højde. Toiletpapirholderen fås også som
kombiprodukt med toiletbørste og beholder.

For yderligere information, kontakt venligst:
Astrid Sofie Friis, 2371 4823, astrid@perpr.dk
Billeder kan downloades i billedbanken på perpr.dk
I 1967 blev det første spadestik taget i historien om Smedbo, og i dag sælger virksomheden badeværelsesserier over hele
verden. Smedbo er markedsledende i Skandinavien. Succesen skyldes et langt og omfattende udviklingsarbejde med henblik
på at sikre et højt kvalitetsniveau og værne om det klassiske skandinaviske design, som produkterne repræsenterer.

