
NYHET: BADEROMSKOLLASJ MED L-CUBE 

En kollasj er essensen av individualitet og kreativitet, der en blanding av former, 
farger og materialer skaper nye estetiske uttrykk. Den nye serien med 
baderomsmøbler, L-Cube fra Duravit, designet av Christian Werner, er det perfekte 
utgangspunkt for å skape sin egen unike baderomskollasj. L-Cube-serien tilbyr 
skreddersydde oppbevaringsløsninger av høy kvalitet, der funksjon, uttrykk og farge 
tilpasses den enkeltes individuelle preferanser. 

L-Cube kjennetegnes av sin geometriske designlinje. Samspillet mellom vannrette og 
loddrette linjer skaper et funksjonelt og strukturert design. Inndelingen av 
frontpaneler i rektangler og kvadrater er med på å fremheve møblenes kubistiske 
uttrykk. Et særlig kjennetegn er seriens skyggeeffekt ved front- og sidepanelene. 
Den visuelle innrammingen løfter håndvasken, så det kan virke som om porselen, 
møbel og paneler er adskilt. Det nye tip- on-åpningssystemet med selvlukking, samt 
de håndtaksfrie skuffene kompletterer designet, som utstråler harmoni og en følelse 
av visuell ro. 

Med 30 ulike overflateløsninger finnes det ingen grenser for designfriheten. Fra 
høyglanspaneler i aprikos, jade og dolomittgrå, til trepaneler i børstet mørk eik, er 
kombinasjonsmulighetene uendelige. De loddrette og vannrette åpne hyllene bryter 
med tradisjonelle hylleløsninger, og komplimenterer på vakkert vis L-Cube-seriens 
designuttrykk. 

L-Cube-serien gir også stor fleksibilitet med tanke på form. Servantskapene fås fra 
600 millimeter til 1200 millimeter, og kan kombineres med porselensprodukter fra 
ME by Starck og P3 Comforts-seriene, og med en eller to skuffer er det også mye 
oppbevaringsplass. Innvendig er skuffene diamantsvarte, og fås med delere i lønn 
eller valnøtt-tre. Vask til benkeplater i 500 og 480 millimeter gir enda flere 
designmuligheter. De mindre målene er spesielt godt egnet til små bad. Alle vasker 
til benkeplater og nedsenking fra Duravits porselensserier kan kombineres med L-
Cube. Serien inneholder også høyskap og halvhøyskap i ulike størrelser. 

Til serien hører også speil, som matcher møblenes geometriske linjer. Speilene har 
innebygd dimmer, og som noe helt nytt; refleksfritt LED-lys på alle fire sider.


