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Nieuw:
- 3 nieuwe modellen, uit de nieuwe BOWL serie
- niet zichtbare afvoer vervangt sifon
- alle modellen ook in Belgisch Blauwsteen leverbaar
Naast dit nieuws zij op onze stand wastafels met werkende kraan de bekijken!
Al het pers en beeld materiaal is in 300 dpi te downloaden.
Het Hollandse bedrijf Giquadro maakt, uit blokken natuursteen, blokken quartz, en sinds kort ook uit
blokken Belgisch Blauwsteen designwastafels. De ontwerpen kenmerken zich doordat ze allemaal uit één
stuk steen gehouwen zijn en zwevend met onzichtbare muurbeugels opgehangen worden. Zo lijkt de wastafel als een puur brok steen uit de wand te komen. Boven de afvoer van elke wastafel ligt een natuurstenen
tegel. Het water vloeit via de naden op natuurlijke wijze weg.
Strakke vormgeving zonder afvoer in zicht
Op de Woonbeurs toont Giquadro op haar stand nieuwe ontwerpen aan het publiek. Een sifon is overbodig omdat de wastafels worden geleverd met RVS afvoeren met een ingebouwd waterslot. Het waterslot is
gemakkelijk uit elkaar te nemen en schoon te maken en heeft meer dan genoeg afvoercapaciteit.
Spettert dat niet?
De wastafels roepen de vraag op: “Spettert dat niet?” Kom kijken op onze stand voor het antwoord! We
demonstreren de minimalistische platte Flatline wastafel en een model uit de nieuwe Bowl serie met stromend water.
3 Nieuwe modellen
Daarnaast presenteert Giquadro op de woonbeurs 3 nieuwe modellen in de Bowl serie. Al deze modellen
zijn uiteraard voorzien van de nieuwe afvoeren, zodat kast op tableau mooi hoog, maar wel als zwevend
element gemonteerd kunnen worden. Zoals alle Giquadro wastafels zijn deze nieuwe modellen leverbaar
in zwart graniet, wit quartz of Belgisch Blauwsteen, met of zonder kraangaten.
Eerlijke ontwerpen
Giquadro probeert bij het ontwerpen elementen weg te laten en zaken te schrappen tot we bij de kern en
de essentie van het ontwerp zijn. Onze passie ligt bij het werken met eerlijk en mooie materialen in eenvoudige maar slimme ontwerpen. We werken met steen dat al honderdduizenden jaren op aarde is. Een
mooi en puur materiaal. Of met een quartz, wat we in blokken gieten en als een brok steen behandelen.
De spanning in de natuur tussen water en steen, al eeuwen samen op aarde, dat is wat ons bezig houdt en
ons inspireert. We hopen deze inspiratie en de spanning van water en steen met onze wastafels te kunnen
doorgeven. We ontvangen u graag en staan u graag te woord.
Giquadro BV, Hal 11, stand 11-048
…………………………………………………………………………………………………………………
Giquadro BV, Hal 11, stand 11-048
Contact: Bart Doeswijk

