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Ekstra oppbevaringsplass!

Hold føneren på plass

Serien Time inneholder en smart holder til hårføneren
med skjult feste. Holderen har plass til både føner og
rettetang samtidig. Veiledende pris kr 435.

Dusjkurven fra serien Sideline
kan henges på blandebatteriet.
De innebygde krokene passer
perfekt til skrubbebørsten og
vaskekluten. Høyde 360 mm.
Veiledende pris kr 1190.

Praktisk på badet
Funksjon kombinert med estetikk er tydelig i våre praktiske
produkter som gjør livet på badet enklere. Produktene
er belagt med polert krom, og har en kjerne av massiv
messing. Det gjør at produktene aldri vil ruste.

Den frittstående wc-børsten
fra serien Outline Lite har
utskiftbar børste. Veiledende
pris kr 625.

Det veggmonterte barber- og sminkespeilet fra
serien Outline har svingbar arm og forstørrer fem
ganger. Speilet har innebygget LED-belysning
med IP21-klassifisering som gjør det godkjent
for bruk i våtrom. Dual Light gjør at du kan skifte
mellom varm og kald belysning. Den blå knappen
er en Touch Control med av og på-funksjon
som også justerer lysets farge. Smart med
berøringsknapp, ikke minst hvis du har krem
på fingrene. Veiledende pris kr 3123.

Smart tørking!

Henger du håndkleet på den avlange
håndkleringen fra serien Time, blir det
hengende fritt og tørker raskt. Et ekstra
pluss er det skjulte festet. Veiledende pris
kr 625.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Tine Baglo Skotte, PerPR, 46 62 13 50, tineperpr.no

Den populære toalettpapirholderen fra
serien Outline Lite er frittstående, og med
en høyde på 60 cm passer den perfekt
til høyden på toalettet. Veiledede pris kr
1093. Toalettpapirholderen fås også i
kombinasjon med wc-børste og beholder.

Bilder kan lastes ned i bildebanken på perpr.no
I 1967 ble det første spadetaket i historien om Smedbo tatt, og i dag selges Smedbo baderomsserier over hele verden.
Smedbo er i dag markedsleder i Skandinavia.Framgangen skyldes et langt og omfattende utviklingsarbeid, som er gjort
for å sikre et høyt kvalitetsnivå.

