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Często kreatywność rozumie 
się jako niezwykłą cechę
jednej osoby. Kreatywność jest
postrzegana również jako
subiektywny i chaotyczny pracownik z nieprzewidywalnymi
błyskami inspiracji.

Kreatywność
potrzebuje
systemu
Creativity
needs
a system

Pionierska kreacja jest w rzeczywistości efektem
ciężkiej pracy i opiera się na systematycznym
podejściu. To właśnie zapewnia ludziom w
 olność
myślenia, która lubi rzetelną obserwację, dogłębną wiedzę, a także identyfikację i reorganizację zasad.
Dążymy do znalezienia nowych, kreatywnych
perspektyw na każdym poziomie tworzenia:
projektowania produktu, jego integracji ze strukturą budynku i powiązania z innymi produktami,
jak również integracji w przyszłym środowisku
mieszkaniowym.
Nasze produkty stanowią element architektury:
starannie zaprojektowane otoczenie sprawia, że
ludzie mogą poczuć się w zupełnie nowy sposób.
Kreatywności nie można prześledzić wstecz
i dotrzeć do jednej osoby, a raczej do sposobu
współpracy w ramach genezy projektu i eksperymentów: ciągły ruch do przodu. Katalog, który
trzymają Państwo w rękach to nie tylko kompleksowa prezentacja wyników naszej pracy, ale
raczej świadectwo kultury naszej firmy i Państwa
inspiracja.
Nasza wolność myślenia zapewnia Państwu
wolność działania.

Thilo C. Pahl
Wspólnik / Prezes Zarządu
Managing Partner

Przedmowa
Foreword

Creativity is often understood
as the extraordinary
characteristic of one individual.
Creativity is also viewed as
a subjective and chaotic worker
with unpredictable flashes of
inspiration.
However, a pioneering creation is actually
the result of hard work and based on
a systematic approach. This is what grants
people the freedom to think which enjoys
attentive observation, in-depth knowledge
and the identification and reorganisation
of principles.
We strive to find new, creative perspectives
at every level of formation: in product design,
in its integration into the building,
its link to other products and within future
environments for living.
Our products are part of the architecture:
a carefully designed environment which makes
it possible for people to experience
themselves in entirely new ways. Creativity
cannot be traced back to the performance
of a single individual, but rather to a manner
of working together in formation and ex
perimentation: an ongoing forward movement.
The catalogue in your hands is no longer a
comprehensive display of our work, but rather
a testimony to our company culture, to your
inspiration.
Our freedom of thought gives you freedom
of action.

Projekt
to postawa.
Design
is attitude.

Myślenie.
Działanie.
Thinking.
Doing.

Wyrażenie unikalnego 
punktu widzenia estetycznego
i koncepcyjnego.
The expression of
a unique aesthetic and
conceptual viewpoint.

Prawdziwie pionierska praca
wyrażona w wizjonerskiej sile
myśli, serca i dłoni.
True pioneering work through
visionary power of thought,
of heart and of hand.

High-tech i
rzemiosło.
High-tech and
craftsmanship.

Naturalne i
dające się
recyklingować.
Natural and
recyclable.

Made in
Germany

Trwała
Jakość
Sustainable
Quality

Lata
Gwarancji
Years
Warranty
↑Nasze emaliowane produkty łazienkowe objęte są rozszerzoną gwarancją przez okres 30 lat, jeśli zostały zamontowane przez osobę posiadającą kwalifikacje
COWiG w Polsce (odpowiednik HVAC) w zakresie systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Warunek ten jest zapisany w naszej karcie gwarancyjnej.
↑ When installed by a professional plumbing company, we will grant an extended warranty of 30 years
on our enamelled bathroom products, as stated in our warranty certificate.

Trwałe
wartości.
Enduring
values.
Bez skazy
i twarde
jak marmur.
Flawless
and hard
as marble.

Stal Szkliwiona
Uszlachetniona
Tytanem
Glazed
Titanium-Steel
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Produkty Bette przeznaczone do
łazienek, wykonane są z wytrzymałej stali emaliowanej, uszlachetnionej tytanem. Materiał jest
cienki i lekki, a jednak niezwykle
wytrzymały.

Stal szkliwiona
uszlachetniona
tytanem
Glazed
titanium-steel

Błyszczące powierzchnie BetteGlaze® są twardsze niż marmur, tworzywo sztuczne czy stal, a
do tego nieporowate, odporne na ścieranie i
promieniowanie UV. Gwarantujemy jakość premium przez okres 30 lat. Osiągamy szczególną
równomierność naszych wanien, powierzchni
prysznicowych i umywalek, dzięki wykorzystaniu techniki emaliowania na mokro, którą
doskonalimy od dziesięcioleci. Procedura trwale
wiąże trzy ultracienkie warstwy naszej emalii o
specjalnej formule, z tytanowym korpusem w
czasie dwóch etapów wypalania w temperaturze
850°C. Powstający w ten sposób całkowicie
naturalny materiał, łączy w sobie swobodę formy,
jaką gwarantuje stal, z optycznymi, dotykowymi
i higienicznymi właściwościami szkła. Olbrzymia
elastyczność wewnętrzna materiału zapewnia
niezawodność i trwałość produktów łazienko
wych marki Bette.

Materiał
Material

Bette bathroom products are
made of durable titanium
steel/enamel. The material
is thin and light yet
extraordinarily durable.
The glossy surfaces of BetteGlaze® are harder
than marble, plastic or steel, but non-porous
and resistant to abrasion and UV rays. Premium
quality we guarantee for 30 years. We achieve
the special evenness of our baths, shower
surfaces and washbasins using a wet-in-wet
enamelling technique we’ve been perfecting for
decades. The procedure permanently binds
three ultra-thin layers of our special enamelling
formula to the titanium steel carcass in two
firing steps at 850 °Celsius. The purely natural
material created thereby unites the freedom
of form granted by steel with the optical, haptic
and hygienic properties of glass. Its vast
internal flexibility ensures the reliability and
durability of Bette products.

Oferta produktowa
Portfolio

Wanny
kąpielowe
Bathing
Brodziki
Showering
Umywalki
Washing
Meble
Furnishing
Wyposażenie
i instalacja
Equipping
and Installing
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Cechy produktu
Product features
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Higiena
Hygenic
Brud i bakterie nie są w stanie przylegać do
twardej jak szkło i nieporowatej powierzchni,
jaką jest BetteGlaze®. Dzięki temu góruje ona
nad bardziej miękkimi materiałami lub powierzchniami wyłożonymi glazurą czy terakotą.
Dirt and bacteria are unable to adhere to
the glass-hard, non-porous surface of
BetteGlaze®. This makes it highly superior
to softer materials or tiled areas.

Odporność na
uszkodzenia mechaniczne
Impact resistant
Sekretem materiału BetteGlaze® jest siła jego ultracienkiej warstwy. Tak jak włókna szklane pozostaje on
elastyczny i odporny na działanie typowych sił występujących w łazience. Dobre samopoczucie – zwłaszcza
w przypadku chwilowej utraty koncentracji.
The secret behind BetteGlaze® is the strength of its
ultra-thin layer. Like glass fibre, it remains flexible
and resilient to the usual forces that occur in the
bathroom. A good feeling—especially in the event of
momentary lapses in concentration.
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Cechy produktu
Product features

Odporność na
zarysowania
Scratch resistant
Powierzchnia BetteGlaze® jest twardsza od
marmuru, tworzywa sztucznego czy stali. Jeśli
produkt jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, możliwość jego uszkodzenia przez
jakiekolwiek materiały znajdujące się zazwyczaj
w łazience spada praktycznie do zera.
The surface of BetteGlaze® is harder than
marble, plastic or steel. When used as
intended, it is almost impossible that it will
be damaged by any of the materials that
are normally found in a bathroom.

Przewodzenie ciepła
Heat conductive
Stal szkliwiona uszlachetniona tytanem jest materiałem
doskonale przewodzącym ciepło. Szybko chłonie ciepło
z wody napuszczonej do kąpieli, także w obszarze szyi oraz
wokół krawędzi, co zapewnia kąpiącemu przyjemność i
pożytek płynące z kąpieli.
Glazed titanium-steel is a perfect heat conductor.
It quickly absorbs the warmth of the bath water,
including in the neck area and around the edge, to
ensure the bather can enjoy a highly beneficial bath.

18

Cechy produktu
Product features

19

Cisza
Quiet
Podczas używania nasze produkty utrzymują
niski poziom hałasu. Przemyślane systemy
instalacyjne zmniejszają przenoszenie hałasu z
armatury łazienkowej do konstrukcji budynku.
Our features keep the noise down when our
products are in use. Clever installation
systems reduce the transmission of noise from
the bathroom product to the building.

Odporność na działanie
środków chemicznych
Resistant to chemicals
BetteGlaze® jest szczególnie wytrzymały. Jest
odporny na działanie kosmetyków i produktów
dodawanych do kąpieli. Nawet lakier do
paznokci nie zostawi na nim żadnego śladu.
BetteGlaze® is particularly robust. It is
resistant to cosmetics and bath additives.
Even nail polish will not mark it.

21
B

B
G

E

te

C

F

D

racit

A

H

B

A
B

H

E

E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Canary 117
Pergamon 001
Flamingo 21 060
Jasmin 006
kość słoniowa 014
Ivory 014
Candelle 017
Champagner 019
Natura 038
Curry 040
mandżurska żółć 092
Manchu Yellow 092
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niebieski Sorento 067
Sorentoblue 067
Key West 031
Capri 015
niebieskie
Bermudy 023
Bermuda Blue 023
niebieska mgła 049
Misty Blue 049
niebieskie
wybrzeże 076
Azur Blue 076
Torre 148
Crocus 043
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Ekskluzywne kolory
Exclusive colours
Poza szerokim spektrum kolorów standardowych,
stworzyliśmy nasz własny świat kolorów. Te 22
ekskluzywne kolory matowe są zgodne z bieżącymi
trendami w zakresie glazury / terakoty, kamienia
naturalnego i drewnianych podłóg.
In addition to a broad spectrum of standard colours,
we have developed our own colour world. These
22 exclusive matt colours match current trends for
tile, natural stone and wood floors.
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Ägäis 009
Calypso 011
Evergreen 115
Greenwich 026
Türkis Royal 052
zieleń mchu 016
Moss Green 016
zieleń Morza
Kaspijskiego 112
Caspian Green 112
Jade 073
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rubinowa
czerwień 057
Rubin red 057
Magnolia 077
Carneol 096
Stella 021
Misty Pink 010
Sunset 013
fiolet 124
Violet 124
Coralin 129
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Camel 098
Bahama beige 003
Caramel 046
brąz Bali 065
Bali Brown 065
kaszmir 090
Cashmere 090
Ebony 035

Stone 416

Kolory produktów sanitarnych
Sanitary ware colours

rtz

D
E

ua

C

p

u
Ta

Du
s

8

3
e4

Q

G

r 410

e
Haz

4

D

Silve

l 417

40

C

ite

D

ph

E

Smoke 403

Gra

F

B

F

D
E
F
G

1

9

J

A

C

F

A
B
C
D

4
d 42

San

e 40

43

D

G

C

2

Greige 425
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Manhattan 002
czarny 056
Black 056
szary połyskujący
044)
Reflet Grey 044
Montblanc 140
Chincilla 029
Flanell 008
szary matowy 255
Matt Grey 255
Graphit 074
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Ze względów technicznych kolory drukowane mogą nieznacznie różnić się od oryginału.
For technical reasons, the printed colours may vary slightly from the original.
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Kolory
Colours

t4
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Produkcja
Manufacture

Wykonane ze
stali i polecane
jako stylowe
Made of steel
and recommended
as a style
Ekskluzywne produkty na zamówienie o nietypowych wymiarach
do wyposażania np.: statków
wycieczkowych są produkowane
ręcznie w naszych własnych zakładach. Służą one zarówno jako
laboratoria projektowe, jak i pole
do eksperymentowania z nowymi
pomysłami i opracowaniami.
Exclusive custom-made products,
from unusual dimensions
to equipping cruise ships, are
manufactured by hand using
our own facilities. This serves
as both a design lab and a
field for experimenting with
new ideas and developments.
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Indywidualne rozwiązania
Customised solutions

1 Docięty narożnik
Profi-Corner
3

2 Rozmiar specjalny
Special-Size
3 Wykonywanie otworów
Drillings
4 Panel Bette
do brodzików
BettePanel
for shower trays
5 Zagięcie rantu
wanny / brodzika
BetteUpstand

2

4
1
5

Dodatkowe informacje
More information
→ strony 206–209
→ Page 206—209
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„Alpenchic” energooszczędny dom korzystający z energii odnawialnej
w Poing w Niemczech
“Alpenchic” renewable energy-efficient house in Poing, Germany

→ Umywalka nablatowa BetteOne
→ BetteOne Counter top washbasin
→ BetteOne Relax Highline

Referencje
References

Gdy
piękno
spotyka
elegancję
When
beauty
meets
elegance
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Referencje
References

Luksusowy hotel Sans Souci Hotel Wien I w austriackim Wiedniu
Luxury hotel Sans Souci Hotel Wien I in Vienna, Austria

← BetteStarlet Oval Silhouette

© Gregor Titze
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System i wolność
System and freedom

Wolność wyboru lub swoboda projektowania
Freedom of choice or freedom of design
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Rzut okiem do słownika i wiadomo już, że słowo wolność
oznacza możliwość swobodnego
wyboru spośród wielu opcji.
Wymaga to czegoś więcej niż
tylko różnych wariantów; wymaga to przede wszystkim naszej
umiejętności oceny rzeczy.

Możemy to zrobić korzystając z systemu kryteriów, reguł i zasad. To właśnie ta mnogość
systemów pozwala nam podejmować decyzje
20 tysięcy razy w ciągu dnia. Czas, liczby, język
i pisanie, normy DIN: wszystkie z nich zaprowadzają porządek w chaosie nieskończonych
możliwości.
Jeśli wybór rzeczywiście stanowi wolny akt, to
czy dokonanie wyboru spośród dostępnych
opcji nie stanowi ograniczenia, jako że wybierający jest zmuszony do kompromisu? W końcu
na ile prawdopodobnym jest, że wybierający
znajdzie produkt idealny, który idealnie będzie
pasować do tego, co miał na myśli?
Teoretycznie musiałoby istnieć nieskończenie
wiele opcji, aby znaleźć tę jedną, idealną za każdym razem, gdy dokonujemy wyboru. Produkowanie tysięcy lub milionów różnych wersji byłoby
nieopłacalne i zawsze brakowałoby czasu, aby
je wszystkie ocenić.
Nieskończoność nie jest zatem ani rozsądna,
ani praktyczna. Jeśli natomiast odwrócimy
równanie i przesuniemy kryteria oceny od końca
procesu do jego początku, czyli parametrów, z
jakich konfigurowany jest wybór, to wolny wybór
zmieni się w swobodę projektowania. Zmieniając system w ten sposób,nie musimy już dostosowywać naszych planów do zdefiniowanych
wcześniej produktów, a nadajemy raczej kształt
naszym indywidualnym życzeniom.

System i wolność
System and freedom

A look in the dictionary reveals
that freedom means being
able to choose among various
options without coercion.
This requires more than
a variety of options; it mainly
demands that we are able to
appraise things.
We can do this using a system of criteria, rules
and principles. It’s this multitude of systems
that allows us to make decisions 20,000 times
a day. The time, the figures, language and
writing, DIN standards: all of these bring order
to the chaos of infinite options.
If choosing is actually a free act, doesn’t making
a choice among the options given represent
a limitation, because the chooser is forced into
compromising? After all, how likely is it
that chooser will find the ideal product which
perfectly matches what they have in mind?
Theoretically, there would have to be an infinite
number of options for us to find the one
perfect option each time. Producing thousands
or millions of different versions would be
unaffordable, however, and there would never
be time to appraise all of them.
Infinity is therefore neither reasonable nor
practical. If we flip the equation around
and move the appraisal criteria from the end of
the process to the beginning—as the parameters with which each of the optional varieties
are configured—then the freedom of choice
turns into the freedom of design. Applying this
system change, we no longer tailor our
planning to predefined products but rather we
give our individual wishes a shape.
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Meble
Social
Furniture

Rozmowa z artystą-projektantem
Jerszym Seymourem na temat
systemu i wolności.
Dialogue on the subject
of system and freedom with
designer Jerszy Seymour.

36

Wywiad
Interview

“We want
to build a
world,
not just
decorate it.”

37

You work with design companies as well
as in the art context. How do you define your
practice?
Czy współpracuje Pan z firmami projektowymi
I guess I categorise myself as a designer
w kontekście sztuki? Jak określiłby Pan swoje
because it makes things more simple. I began
zajęcie?
as an industrial designer. The yellow chair
Myślę, że mogę zaliczyć siebie do grona
over there—the Easy Chair—is a piece from 2000.
projektantów, designerów, gdyż ułatwi
I actually designed it in 1999. It came out
to pewne kwestie. Zaczynałem jako projektant in 2003, 2004. It’s probably sold half a million
przemysłowy. Tamto żółte krzesło, Easy Chair, pieces.
to dzieło z 2000 roku. Zaprojektowałem je w
1999 roku. W sprzedaży ukazało się w 2003
Magis produces it?
i 2004 r. Prawdopodobnie sprzedano pół
That’s right. What you understand with this kind
miliona sztuk.
of work is that, at the end of a day, the object
supports the system. And I’ve had experiences
Jest produkowane przez Magis?
that I would consider total failures. There’s a
Tak. Ten rodzaj pracy należy rozumieć w ten
really good text by Boris Groys that talks about
sposób, że na koniec dnia przedmiot będzie
how the history of art since the French Revolu
wspierał system. Mam również doświadczenia, tion is one of exposing failure, living failure.
które uważam za całkowite porażki. Jest taki
naprawdę dobry teks Borysa Groysa, który
Before that, art had essentially been design,
opowiada o tym, że od czasów rewolucji franin the sense of promoting success.
cuskiej historia sztuki ujawnia porażki, żywe
Exactly. It’s also a discussion about the
niepowodzenia.
aestheticization of things, and whether to deal
with that or not in the political sense. When
Do tego czasu sztuka była w zasadzie projek
Magis produced this wire chair—Flux—the com
tem, w znaczeniu promocji sukcesu.
pany was trying to stop a factory from going
Dokładnie tak. Jest to również dyskusja o este- bankrupt. When they picked up the prototype,
tyzacji rzeczy i o tym, czy podchodzić do tego there were grown men who had worked at
w kontekście politycznym czy nie. Gdy firma
the factory their whole lives walking out crying
Magis produkowała druciane krzesło Flux,
because they had lost their jobs.
próbowała uchronić się przed bankructwem.
So that’s the serious side of it. Magis is not a big
Gdy podjęto pracę nad prototypem, dorośli
company either—probably 50 people—so the
mężczyźni pracujący w fabryce przez całe
products have to work, or the company doesn’t
swoje życie, wychodzili z płaczem, ponieważ
run. The objects become mechanisms for sup
stracili prace. To jest ta poważna strona.
porting the economy, and there we have to talk
Magis nie jest dużą firmą, zatrudnia ok.
about equitable production and consumption.
50 osób, zatem produkty muszą na siebie zarabiać, inaczej firma nie będzie funkcjonować.
Produkty stają się mechanizmami wsparcia
gospodarki i wtedy my musimy rozmawiać o
sprawiedliwej produkcji i konsumpcji.

38

So you believe design has ethical proportions?
Enzo Mari said, “If design is anything, it’s
the social. We want to build a world, not just
decorate it.” I’m still waiting for our time’s
Zatem Pana zdaniem projektowanie ma wymiar Adriano Olivetti, the industrialist who, in the
etyczny?
1960s, transformed his father’s typewriter
Enzo Mari powiedział: „Jeśli projektowanie
company into much more: he set up a political
jest czymkolwiek, to jest społeczeństwem”.
party, a school, and he was the first person to
Chcemy budować świat, nie tylko go dekoestablish his factories as a cooperative system.
rować. Czekam wciąż na Adriano Olivetti
What he proved is that something quite
naszych czasów, industrialistę, który w latach
great can happen from design. I’m waiting for
60-tych przekształcił firmę swojego ojca,
the industry to stand up and realise that
produkującą maszyny do pisania, w coś więcej: they’re already working internationally, globally,
założył partię polityczną, ufundował szkołę
and that they have to push the politics to be
i był pierwszą osobą, która zakładała swoje
more equitable. Everyone knows design today:
fabryki w systemie spółdzielczym. Udowodnił it’s Apple. So I cannot bear to see Apple complain
about how they have to pay taxes in Ireland.
on, że z projektu może wyniknąć coś wielkiego. Czekam, aż przemysł powstanie i zrozuDo you think that local economies can work
mie, że i tak już pracujemy w sposób międzywith global industries?
narodowy, globalny oraz że należy naciskać
polityków w kwestii sprawiedliwości. Wszyscy It’s all cool craft beer, hipster locals, but it’s not
efficient. That Magis Easy Chair costs 60 euros.
znają dzisiejszy design – to Apple. Nie mogę
zatem znieść, gdy widzę, jak Apple narzeka, ze But the Workshop Chair is a total autonomous
production. Anyone can produce it. We sell it from
musi płacić podatki w Irlandii.
the studio for 800 euros. It could be cheaper,
but I’m not a production place. There’s no heap of
Myśli Pan, ze lokalne gospodarki mogą
investment. The molds for producing it are this
współpracować z globalnymi firmami?
piece of wood over here, that piece over there.
Fajne piwo kraftowe, lokalni hipstersi … ale
to nie jest skuteczne. To krzesło firmy Magis,
How much do the molds cost for the Easy
Easy Chair, kosztuje 60 euro. Ale krzesło
Chair?
Workshop Chair to całkowicie autonomiczna
I’d say around 200,000 euros. But if you want to
produkcja. Każdy może je wyprodukować.
W studiu sprzedajemy je za 800 euro. Mogłoby buy an injection molding machine today, the
press, you can just go on eBay in Italy and you’ll
być tańsze, ale nie prowadzę zakładu produkfind some at really low prices. We’re already on
cyjnego. Nie mamy nawału inwestycji. Formy
the third-hand market of this discussion.
do jego produkcji to tamte kawałki drewna.
Ile kosztują formy do Easy Chair?
Myślę, ze około 200 tysięcy euro. Ale jeśli dziś
chce się kupić wtryskarkę do form czy prasę,
wystarczy wejść na włoską stronę eBay i można
znaleźć tam maszyny w okazyjnych cenach.
Ale zeszliśmy na rynek wtórny w tej dyskusji.
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Wywiad
Interview

What do you think about machinery?
I think it’s okay. It depends on a balance. One
time I was in Venice at Murano, overseeing
the glassblowing for these vases I was producing.
And in the afternoon I was at Magis with
Co sądzi Pan o maszynach?
the guy making this chair. I realised there’s no
Myślę, że są w porządku. Wszystko zależy od
równowagi. Pewnego razu byłem w Wenecji, w difference between the guy working the
Murano, nadzorowałem wydmuchiwanie szkla- injection molding machine and the guy blowing
the glass. Essentially what you’re hoping to
nych wazonów, które produkowałem. A po
południu byłem w Magis z człowiekiem, który get from the experience is that hot libido. Like
working with this wax that we use on the
robił to krzesło. Zrozumiałem, że jest różnica
Workshop Chair, it’s like having an orgasm. It
między człowiekiem, który obsługuje wtrymelts at 60 degrees. It works for a number
skarkę do form a człowiekiem, który pracuje
of things, but it’s not going to save the world.
przy wydmuchiwaniu szkła. Zasadniczo masz
nadzieję, że z doświadczeniem przybędzie
It’s a metaphor.
to gorące libido. Praca z woskiem, którego
Yeah, and that’s why I keep it as an atelier
używamy w produkcji Workshop Chair, jest
production.
jak orgazm. Topi się w temperaturze 60 °C.
Jest odpowiedni do wielu rzeczy, ale nie zbawi
Do you think that all of design is metaphor?
świata.
No, some of it just is what it is.

„Chcemy
budować
świat, nie
tylko go
dekorować”
To metafora.
Tak. I dlatego utrzymuję to w ramach produkcji studyjnej.
Uważa Pan, że całe projektowanie jest meta
forą?
Nie, czasem jest ono po prostu tym, czym jest.

In addition to creating objects that can be
consumed, you also design social situations.
Can you talk about your upcoming project
Lucky Larry’s Cosmic Commune?
It’s basically a commune we’re creating for
the Saint-Êtienne Design Biennial in March. It’s
built cheap, and people will be able to stay
there for free if they cook, clean, and produce
merchandise that we’ll sell to finance it. It
works on exchange.
What kind of merchandise?
It consists of a broom, a mop, and a whip,
objects that reflect the structure of labor. And it
will have its own currency: commoncoin,
which was created by Macao, a self-organized
art center I work with in Milan. According to
my spreadsheet, we have to make 30,000 euros
to finance the project.
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Projektuje się nie tylko przedmioty konsumpcyj
ne, ale również sytuacje społeczne. Czy może
my porozmawiać o nadchodzącym projekcie Lucky Larry's Cosmic Commune (Kosmiczna
komuna szczęściarza Larry'ego)?
To w zasadzie komuna, którą projektujemy na
marcowe biennale Saint-Êtienne Design. Jest
tania w budowie, a ludzie będą mogli
tam nocować za darmo, jeśli będą gotować,
sprzątać, wytwarzać towary, które będziemy
sprzedawać, aby sfinansować przedsięwzięcie.
Komuna działa na zasadzie wymiany.
Jakie towary?
Miotły, mopy i baty, czyli obiekty, które odzwierciedlają strukturę pracy. Komuna będzie
miała również swoją walutę, commoncoin
(wspólna moneta), zaprojektowaną przez
Macao, samowystarczalne centrum sztuki, w
którym pracuję w Mediolanie. Według mojego
planu, musimy zarobić 30 tysięcy euro, aby
sfinansować projekt.
Czy Lucky Larry jest częścią Pana pracy
edukacyjnej?
Zrzesza trzy rożne instytucje i organizacje, z
którymi współpracuję: Instytut Sandberga na
Akademii Retveld w Amsterdamie, Macao
w Mediolanie i CUCULA w Berlinie (Refugees
Company for Crafts and Design). Ale dążymy
do tego, aby była strukturą autonomiczną.
Proszę sobie wyobrazić, że jest jeszcze jedna
tu i jeszcze jedna tam. I że zaczynają wchodzić
one w interakcje. Wtedy moglibyśmy zacząć
pracować z common services (wspólnymi usługami), jak nazywamy duże fabryki. Systemy
transportowe. Jest to metoda, która krok
po kroku tworzy nową gospodarkę, ponieważ
potrzebujemy gospodarki, która nie opiera
się na spekulacjach.
A ten megafon tu, co to za przedmiot?
To jest Stożek Oświecenia Lucky Larry'ego.
Robimy go w różnych wersjach.
Co to jest?
To piramida oświecenia.

Wywiad
Interview
Is Lucky Larry’s a part of your
education work?
It brings together three different institutions
and organizations that I work with: the Sandberg
Institute at the Rietveld in Amsterdam, Macao
in Milan, and CUCULA, the Refugees Company
for Crafts and Design in Berlin. But it aims
to be an autonomous structure. Imagine there’s
another one there, there’s another one there,
and they start to interact. Then we can start to
work withthe common services, what we call
the big factories. The transport systems. It’s a
step-by-step method to creating a new economy,
because what we need is a non-speculative
economy.
And what’s this megaphone object here?
This object is Lucky Larry’s Enlightenment
Cone. We’re making lots of versions of these.
What is it?
It’s a pyramid of enlightenment.
Like Maslow’s pyramid of human needs—a sort
of chart that outlines how to become happy.
But in ours, when you get to the top, instead
of self-enlightenment, you get to the Zone of
Radical Confusion. It’s where double reality
takes effect on you, and you start to deal with
it. Then you’re shot out, and maybe you go
through here, or maybe you go somewhere else.
The Zone of Radical Confusion is like cognitive
dissonance, a state of having inconsistent
thoughts or beliefs.
Exactly. This is where you have to laugh. In psy
chology, cognitive dissonance has always
been considered a bad thing. The challenge now
is to not see it as a bad thing, to embrace being
in two minds. It’s all about celebrating this state
as one of the most life-affirming moments we
pass through rather than a problem. I believe it
was Félix Guattari who said.

Podobnie jak piramida potrzeb ludzkich Maslo
wa, jest to swego rodzaju wykres obrazujący,
jak stać się szczęśliwym.
Ale u nas, gdy dotrzesz już na szczyt, zamiast
dotrzeć do stanu samooświecenia, docierasz
do strefy radykalnej dezorientacji. Jest to miejsce, gdzie podwójna rzeczywistość zaczyna
mieć na ciebie wpływ i zaczynasz sobie z nią
radzić. Wtedy wycofujesz się i może przechodzisz przez to lub idziesz gdzie indziej.

What role does creativity play in cognitive
dissonance?
Perhaps we should rephrase the question: what
role does a creative cognitive dissonance play
in this time of social discord? I hope something!

What do you think of the merging of art
and design?
I think in order to understand the serious
thesis behind it you have to look at the beginning
of time, the beginning of humans. We had this
reaction to mortality, which was actually about
Strefa radykalnej dezorientacji to jak
becoming other than the animal. But we also
dysonans poznawczy, stan niespójnych
revered the first animal for being more divine
myśli lub poglądów.
Dokładnie tak. To stan, kiedy należy się śmiać. than us—it was the beginning of a relationship.
But in ours, when you get to the top, instead of
W psychologii dysonans poznawczy był zawsze uważany za coś złego. Wyzwanie stanowi self-enlightenment, you get to the Zone.
spojrzenie na niego nie jak na złą rzecz, ale
objęcie go dwoma umysłami. Należy celebrować ten stan jak jedną z chwil największej afirmacji, którą przechodzimy, a nie jak problem.
Myślę, że to są słowa Félixa Guattariego.
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Jaką rolę odgrywa kreatywność w dysonansie
poznawczym?
Być może należy sformułować to pytanie
inaczej: jaką rolę odgrywa kreatywny dysonans
poznawczy w dzisiejszych czasach niezgody
społecznej? Mam nadzieję, że jakąś odgrywa!
Co Pan myśli o łączeniu sztuki i designu?
Myślę, że aby zrozumieć poważną tezę, jaka za
tym stoi, należy przyjrzeć się początkom ludzkości. Mieliśmy tę reakcję na śmiertelność,
w której chodziło o zostanie czymś więcej niż
zwierzęciem. Ale czciliśmy również pierwsze
zwierzę za to, że było bardziej boskie niż
my, to był początek związku. Ale u nas, gdy
dotrzesz już na szczyt, zamiast dotrzeć
do stanu samooświecenia, docierasz to strefy.

It comes back to this primordial metaphor
of the wax, which is a supple, chaotic material.
You’ve also used water as a medium for the
swimming pool Hyperplasmic Composition #1.
Today, water and liquid can represent society’s
constant change and anxiety to contain borders.
The swimming pool was the second part
of a project I did that included two spaces for
events. The first event was in the Swiss
mountains—Extra National Assembly #1. It was
a simple wood construction we built where
we could discuss what society can be without
the idea of a nation. We all camped around
it, and talked and talked and talked. A super
active place for discussion. The second
part was the inflatable swimming pool we built
in Berlin. It was a place where people could
come together to c
 ommunicate with the sky
—spiritual—which is equally as important as
politics. Water’s also the best piece of furniture.

Wracamy w tym momencie do tej pierwotnej
metafory wosku, który jest materiałem ela
stycznym choć chaotycznym. Użył Pan również
wody jako środka w basenie Hyperplasmic
Composition #1. Dziś woda i ciecz reprezentują
nieustanną zmianę społeczeństwa i lęk przed
granicami.
Basen był drugą częścią realizowanego przeze
mnie projektu, który zawierał dwa miejsca
do organizacji wydarzeń. Pierwsze wydarzenie
odbywało się w szwajcarskich górach – Extra
National Assembly #1. Zbudowaliśmy prostą
drewnianą konstrukcję, gdzie mogliśmy dyskutować o tym, jakie mogłoby być społeczeństwo
bez pojęcia nacji. Wszyscy tam biwakowaliśmy
i rozmawialiśmy, i rozmawialiśmy, i jeszcze
raz rozmawialiśmy. Superaktywne miejsce do
dyskusji. Drugą część stanowił nadmuchiwany
basen, jaki postawiliśmy w Berlinie. Było to
miejsce, gdzie ludzie mogli się zbierać i komunikować z niebem, duchowo, co jest równie
ważne jak polityka. Woda jest również najlepszym meblem.

Jerszy Seymour (1968)
to projektant mieszkający w Berlinie,
którego praca obejmuje zakres od
mebli po wystawy sztuki. Seymour,
urodzony w Berlinie syn matki
Kanadyjki i ojca Niemca, wierzy, że
design stanowi interfejs między
ludźmi i zabudowanym środowiskiem, model komunikacji, edukacji
i wymiany. Poza wytwarzaniem
produktów dla firm takich jak Magis
i Vitra, Seymour wykłada również
sztukę stosowaną na Akademii
Rietveld w Amsterdamie i
współpracuje z takimi organizacjami jak CUCULA w Berlinie i centrum
sztuk Macau w Mediolanie.
Seymour omawia tu związek między
sztuką i designem, swój nadchodzący projekt dla Biennale
Saint-Êtienne Design i płynność
swojego popisowego materiału –
wosku.
Jerszy Seymour (1968)
is a Berlin-based designer whose
work ranges from furniture to art
exhibitions. Seymour, who
was born in Berlin to a Canadian
mother and a German father,
believes in design as an interface
between people and their
built environment, a model for
communication, education,
and exchange. In addition to
producing products for companies
such as Magis and Vitra, Seymour
also teaches applied art at the
Rietveld in Amsterdam, and works
with organizations such as
CUCULA, Refugees Company for
Crafts and Design in Berlin, and
the Macao arts center in Milan.
Here, Seymour discusses the
relationship between art and
design, his upcoming project for
the Saint-Êtienne Design Biennial,
and the fluidity of his signature
material: wax.

→ 34 Extra National Assembly № 1,
		 Kunsthaus Glarus, Switzerland
→ 36 Workshop Chair, 2009,
Photo by Markus Jans
→ 41 Living Systems, Vitra Design Museum,
Weil am Rhein, 2007
→ 42 Extra National Assembly № 1,
Kunsthaus Glarus, Switzerland, 2014
→ 43 Portrait Jerszy Seymour,
Photo by Milos Djuric
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BetteLux
BetteLux Shape
BetteLux Oval
BetteLux Oval Couture
BetteLoft
BetteLoft Ornament
BetteComodo
BetteOne

142 BetteFloor
BetteFloor Side
154 BetteModules
166 BetteStarlet
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BetteArt

Uosobienie
puryzmu
A statement of
purism

Niczym rzeźby - takie wrażenie sprawiają
w pomieszczeniu wanny i umywalki z
kolekcji BetteArt. Umiejętnie połączono
ze sobą kształty ścianek wewnętrznych
i zewnętrznych, dzięki czemu tworzą one
jednolitą konstrukcję o bardzo wąskich
bokach. W efekcie otrzymujemy niezwykle symetryczny design o łagodnych
liniach, nadający łazience wyjątkowy
klimat.
The baths and washbasins in the
BetteArt collection bring a sculptural
effect to the room. The shapes of
the inner and outer walls have been
skilfully fused together to create a
seamless design with extremely narrow
sides. This results in highly symmetrical
designs with soft lines, creating a
special ambience in any bathroom.
Design:
Tesseraux+Partner
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↑ BetteArt I
→ BetteArt Monolith
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BetteArt

Wanna
Bath

Umywalka
Washbasin

Umywalka wolnostojąca
Free-standing washbasin

Wanna wolnostojąca
Free-standing bath

Umywalka nablatowa
Counter top washbasin

BetteArt Monolith

dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1800 × 750 × 420; 1564

dł. × szer. × wys.; głębokość misy:
L × W × H; Internal depth:
300 × 400 × 90; 80
600 × 400 × 110; 100
800 × 400 × 110; 100

dł. × szer. × wys.; głębokość misy:
L × W × H; Internal depth:
600 × 400 ×900; 100

Wysokość obudowy:
Apron height:
560

Opcje instalacji
Installation options

BetteArt I

BetteArt IV

BetteArt V

dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1800 × 800 × 420; 1564

dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1850 × 800 × 420; 1564

dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1850 × 800 × 420 ; 1564

Wysokość obudowy:
Apron height:
560

Wysokość obudowy:
Apron height:
560

Wysokość obudowy:
Apron height:
560

Wszystkie wymiary podano w mm.
All dimensions in mm.
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Akcesoria
Accessories

BetteLux
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BetteLux
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→ Umywalka nablatowa
→ Counter top washbasin
↓ BetteLux Highline
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BetteLux

↑ Umywalka ścienna
↑ Wall mounted washbasin
← BetteLux Silhouette Side
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BetteLux

Jakby wyrzeźbione
przez wodę
As though shaped
by water
Kolekcję BetteLux charakteryzuje płynny
i naturalny design, który wynika z organicznego kształtu podstawowego, z bardzo delikatnymi krawędziami zewnętrznymi. Ta elegancka linia będzie wyglądać
wspaniale w każdym domu. Pojemność
tych wanien i umywalek wydaje się bez
wysiłku osiągać doskonałość. Minimalizm perfekcyjnego rzemiosła.
The BetteLux collection is characterised by a flowing, natural design
that is formed from an organic basic
shape, with extremely delicate
outer rims. This elegant line looks
wonderfully at home anywhere.
The voluminous interiors of these baths
and washbasins appear effortless
in their perfection. Minimalism with
perfect craftsmanship.
Design:
Tesseraux+Partner
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Warianty
Variants
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BetteLux

Umywalka
Washbasin

Warianty
Variants

BetteLux Silhouette

Umywalka nablatowa
Counter top washbasin

dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1700 × 750 × 450; 1270
1800 × 800 × 450; 1345

dł. × szer. × wys.; głębokość niecki:
L × W × H; Internal depth:
600 × 495 × 60; 120
800 × 495 × 60; 120
1000 × 495 × 60; 120

Wysokość obudowy:
Apron height:
575

Wanna do zabudowy
Fitted bath

Umywalka do zabudowy
Built-in washbasin

dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1700 × 750 × 450; 1270
1800 × 800 × 450; 1345
1900 × 900 × 450; 1420

BetteLux Highline
dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1800 × 800 × 450; 1345
1900 × 900 × 450; 1420
Wysokość obudowy:
Apron height:
280

dł. × szer. × wys.; głębokość misy:
L × W × H; Internal depth:
600 × 495 × 9; 120
800 × 495 × 9; 120
1000 × 495 × 9; 120

Umywalka ścienna
Wall mounted washbasin
dł. × szer. × wys.; głębokość misy:
L × W × H; Internal depth:
600 × 495 ×140; 120
800 × 495 × 140; 120
1000 × 495 × 140; 120

Opcje instalacji
Installation options

BetteLux Silhouette Side

BetteLux I Silhouette Side

BetteLux IV Silhouette Side

BetteLux V Silhouette Side

dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1700 × 850 × 450; 1270
1800 × 900 × 450; 1345

dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1700 × 850 × 450; 1270
1800 × 900 × 450; 1345

dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1700 × 850 × 450; 1270
1800 × 900 × 450; 1345

dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1700 × 850 × 450; 1270
1800 × 900 × 450; 1345

Wysokość obudowy:
Apron height:
575

Wysokość obudowy:
Apron height:
575

Wysokość obudowy:
Apron height:
575

Wysokość obudowy:
Apron height:
575

Wszystkie wymiary podano w mm.
All dimensions in mm.
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BetteLux Shape
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Niemal
się unosi
Almost
floating
Ramy stalowe malowane proszkowo
podtrzymują wanny i umywalki BetteLux
Shape, jakby były one lekkie jak piórko.
Ramy podkreślają pełnię piękna organicznego designu wanny. Specjalnie
zaprojektowany odpływ wraz z innymi
wyszukanymi szczegółami, takimi jak
dokładne naroża wanny wykończone na
równi z krawędzią ramy, akcentuje ideę
doskonałego minimalizmu.
Powder-coated steel frames support
the BetteLux Shape baths and
washbasins as though they are weightless. The frames emphasise the
full beauty of the organic bath design.
A specially designed overflow,
together with other sophisticated
details—such as the precise corners of
the bath forming a flush finish
with the edge of the frame—reinforce
the idea of perfect minimalism.
Design:
Tesseraux+Partner
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BetteLux Shape

Kolory
Storage Colors

Wanna
Bath

Umywalka
Washbasin

Lustro stojące
Standing mirror

Stołek
Stool

Półka
Shelf

biały mat 807
White Matt 807

czarny mat 815
Black Matt 815

Taupe mat 809
Taupe Matt 809

Sky mat 816
Sky Matt 816

Wanna wolnostojąca
Free-standing bath

Rose mat 818
Rose Matt 818

dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1700 × 750 × 450; 1270
1800 × 800 × 450; 1345
1900 × 900 × 450; 1420

dł. × szer. × wys.; głębokość misy:
L × W × H; Internal depth:
600 × 495 × 9; 120
800 × 495 × 9; 120
1000 × 495 × 9; 120

Wysokość ramy:
Frame height:
585

Wysokość ramy:
Frame height:
900

dł. × gł. × wys.:
L × D × H:
600 × 244 × 1900

dł. × gł. × wys.:
L × D × H:
350 × 350 × 430

dł. × gł. × wys.:
L × D × H:
400 × 120 × 70
600 × 120 × 70
800 × 120 × 70
1000 × 120 × 70
Drewniane wstawki
Wooden Inserts
dł. × gł. × wys.:
L × D × H:
200 × 120 × 19
400 × 120 × 19
600 × 120 × 19
800 × 120 × 19
1000 × 120 × 19

Wszystkie wymiary podano w mm.
All dimensions in mm.

Mint mat 817
Mint Matt 817

Prawdziwe drewno
Real Wood

kremowy dąb 812
Cream Oak 812

naturalny dąb 814
Natural Oak 814

dąb mocca 813
Mocca Oak 813

82

Linia
Line
Wanna
Bath
Umywalka
Washbasin
BetteLux Oval
Couture
Wanna
Bath
Umywalka
Washbasin

BetteLux Oval
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BetteLux Oval to naturalne kształty
mimo wyraźnego i „lapidarnego” designu. Forma zewnętrzna pomysłowo podkreśla delikatne linie wanny. Podstawowa
i organiczna forma, którą dopełniają
niezwykle delikatne krawędzie, stanowi
elegancki dodatek do każdej łazienki.
Obszerność wnętrza wanien i umywalek
wydaje się bez wysiłku osiągać doskonałość. Minimalizm perfekcyjnego rzemiosła.
The BetteLux Oval has a natural flow,
despite the distinct, concise design.
The outer design cleverly accentuates
the soft lines of the bath. The basic,
organic design, featuring an extremely
delicate rim, is an elegant addition
to any bathroom. The voluminous
interiors of these baths and washbasins
appear effortless in their perfection.
Minimalism with perfect craftsmanship.
Design:
Tesseraux+Partner

Esencja
wanny owalnej
The essence of
the oval bath
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BetteLux Oval

86

Linia
Line

87

BetteLux Oval
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BetteLux Oval
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Warianty
Variants

BetteLux Oval

Umywalka
Washbasin

BetteLux Oval Silhouette
dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1700 × 750 × 450; 1270
1800 × 800 × 450; 1340
1900 × 900 × 450; 1420
Wysokość obudowy:
Apron height:
575

Wanna do zabudowy
Fitted bath

Umywalka do zabudowy
Built-in washbasin

dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1700 × 750 × 450; 1270
1800 × 800 × 450; 1340
1900 × 900 × 450; 1420

ø × wys.; głębokość misy:
ø × H; Internal depth:
500 × 8; 100

BetteLux Oval Highline
dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1800 × 800 × 450; 1340
1900 × 900 × 450; 1420
Wysokość obudowy:
Apron height:
280

Opcje instalacji
Installation options

BetteLux Oval I Silhouette

BetteLux Oval IV Silhouette

BetteLux Oval V Silhouette

dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1700 × 800× 450; 1270
1800 × 850 × 450; 1340
1900 × 950 × 450; 1420

dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1750 × 800 × 450; 1270
1850 × 850 × 450; 1340
1950 × 950 × 450; 1420

dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1750 × 800 × 450; 1270
1850 × 850 × 450; 1340
1950 × 950 × 450; 1420

Wysokość obudowy:
Apron height:
575

Wysokość obudowy:
Apron height:
575

Wysokość obudowy:
Apron height:
575

Wszystkie wymiary podano w mm.
All dimensions in mm.
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BetteLux Oval Couture

Wanna
stalowa
odziana w
materiał
Steel bath
dressed in
fabric

Linia BetteLux Oval Couture nadaje
wyposażeniu łazienki rangę produktów
lifestylowych. Pierwsze wanny i umywalki
pokryte tkaniną wnoszą komfort do
Twojej łazienki, a także komfort łazienki
do Twojego domu. Korpusy tych wanien
i umywalek wykonane są w sposób
konwencjonalny z emaliowanej stali
uszlachetnionej tytanem, jednak to, co
je otacza, wykonano z tkanego materiału
odpornego na wodę i warunki klimatyczne. Unikalne zalety emaliowanej stali
uszlachetnianej tytanem połączono
w elegancki sposób z dotykiem tkaniny
i przyjemnym wyglądem.
The BetteLux Oval Couture line elevates
the bathroom fitting to a lifestyle
object. The first fabric-coated baths
and washbasins bring comfort into
the bathroom and bathroom comfort
into your home. The body of these
baths and washbasins is manufactured
conventionally from enamelled
titanium steel, yet the surround is made
from woven waterproof and climate-
resistant fabric. The unique advantages
of enamelled titanium steel are
elegantly fused with the feel of fabric
and a cosy look.
Design:
Tesseraux+Partner
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BetteLux Oval Couture
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BetteLux Oval Couture
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BetteLux Oval Couture
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BetteLux Oval Couture

102

Linia
Line

Wanna
Bath
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BetteLux Oval Couture

Umywalka wolnostojąca
Free-standing washbasin

Wanna wolnostojąca
Free-standing bath
dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1850 × 850 × 450; 1340

ø × wys.; głębokość misy:
ø × H; Internal depth:
550 × 900; 100

Tkanina
Fabric

Wysokość obudowy:
Apron height:
580

Moss

Carbon

Ivory
Wszystkie wymiary podano w mm.
All dimensions in mm.

Elephant
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Bath
BetteLoft
Ornament
Wanna
Bath
Umywalka
Washbasin

BetteLoft
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BetteLoft
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BetteLoft

Ekspresyjne linie
geometryczne
Expressive
geometric lines
Kolekcja BetteLoft opiera się na fundamentalnych formach czterech stożkowych powierzchni, które spotykają się ze
sobą. Dokładne kontury tworzą doskonałą oprawę dla obszernych wnętrz tych
wanien i umywalek. Kunszt wykonania i
niezwykle mały promień naroża podkreślają wyrazisty charakter tej minimalistycznej formy.
The BetteLoft collection is based on
the fundamental design of four tapered
surfaces that meet up t ogether. Precise
contours form the perfect frame for the
voluminous interiors of these baths
and washbasins. Perfect craftsmanship
and an extremely small corner radius
underline the expressive character of
this minimalistic design.
Design:
Tesseraux+Partner
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Wanna
Bath

Umywalka
Washbasin

Wanna do zabudowy
Fitted bath

Umywalka do zabudowy / podblatowa
Built-In / Undermounted Washbasin

dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1700 × 800 × 420; 1223
1800 × 800 × 420; 1327
1900 × 900 × 420; 1426

dł. × szer. × wys.; głębokość misy:
L × W × H; Internal depth:
800 × 495 × 9; 100

BetteLoft

Wszystkie wymiary podano w mm.
All dimensions in mm.
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BetteLoft Ornament
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BetteLoft Ornament

116

Linia
Line

Komfort w
wyrazistej
formie
Comfort
with a
distinctive
design

Linia wanien i umywalek BetteLoft
Ornament to doskonały przejaw wybitnej
uniwersalności stali uszlachetnianej
tytanem. Jej wyraźna forma zewnętrzna
akcentuje proste linie misy wewnętrznej,
które zostały powtórzone w geometrycznym wzorze. Fascynująca interakcja
światła i cienia użycza tej kolekcji produktów łazienkowych wybitnej jasności
i żywotności.
The BetteLoft Ornament line of baths
and washbasins is the perfect ex
pression of titanium steel's outstanding
versatility. Its expressive outer
design accentuates the straight lines of
the inner well, which are e
 choed in
the geometric pattern. The fascinating
interaction between light and s hadow
lends this bathroom collection
outstanding luminosity and vibrancy.
Design:
Tesseraux+Partner
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BetteLoft Ornament
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BetteLoft Ornament

Wanna
Bath

Umywalka
Washbasin

Wanna wolnostojąca
Free-standing bath

Umywalka ścienna
Wall mounted washbasin

dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1810 × 810 × 420; 1327

Jeden rząd
Single-row

Cztery w rzędzie
Four in a row

dł. × szer. × wys.; głębokość misy:
L × W × H; Internal depth:
825 × 525 × 125; 100

dł. × szer. × wys.; głębokość misy:
L × W × H; Internal depth:
810 × 510 × 420; 100

Wysokość obudowy:
Apron height:
620

Wszystkie wymiary podano w mm.
All dimensions in mm.
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Umywalka
Washbasin

BetteComodo
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BetteComodo
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BetteComodo
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Linia
Line

Złagodzona
symetria
Relaxed
symmetry
Linia BetteComodo łączy geometryczną
formę z inteligentną ergonomią i wyjątkowym komfortem. Kolekcja ta zdobyła
uznanie za swoją perfekcyjną owalną
formę i hojną głębokość.
The BetteComodo line combines
geometric design with smart ergo
nomics and exceptional comfort.
This collection is recognised for its
perfect, oval design and generous
depth.
Design:
Tesseraux+Partner
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BetteComodo
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BetteComodo

Umywalka
Washbasin

Warianty
Variants

Umywalka nablatowa
Counter top washbasin
dł. × szer. × wys.; głębokość misy:
L × W × H; Internal depth:
600 × 495 × 60; 120
800 × 495 × 60; 120
1000 × 495 × 60; 120

Wanna do zabudowy
Fitted bath

Umywalka do zabudowy / podblatowa
Built-In / Undermounted Washbasin

dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1700 × 750 × 450; 1250
1700 × 800 × 450; 1250
1800 × 800 × 450; 1310
1900 × 900 × 450; 1380

dł. × szer. × wys.; głębokość misy:
L × W × H; Internal depth:
600 × 495 × 9; 120
800 × 495 × 9; 120
1000 × 495 × 9; 120

Umywalka ścienna
Wall mounted washbasin
dł. × szer. × wys.; głębokość misy:
L × W × H; Internal depth:
600 × 495 × 140; 120
800 × 495 × 140; 120
1000 × 495 × 140; 120

Opcje odpływu
Overflow Options

W stopach po prawej stronie,
odpływ tylny
Foot end right, overflow rear

W stopach po prawej stronie,
odpływ przedni
Foot end right, overflow front

Wszystkie wymiary podano w mm.
All dimensions in mm.
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Shower tray

BetteOne

132

Linia
Line

133

BetteOne
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BetteOne

Kolekcja
wyróżniających się
form łazienkowych
A collection for
distinct
bathroom
designs
BetteOne to koncepcja łazienki, która
łączy emaliowane wanny, brodziki i umywalki ze stali szlachetnej uszlachetnianej
tytanem. Główne cechy tej kolekcji
to szerokie obwodowe krawędzie i geometryczne linie wewnętrzne. Dzięki
wyrazistemu językowi formy, kolekcja
BetteOne dostępna jest w różnorodnych
wymiarach i modelach. Ponadczasowa,
uniwersalna i po prostu piękna.
BetteOne is a bathroom concept that
incorporates enamel-coated
titanium steel baths, shower floors
and washbasins. The key features of
this collection include the wide
circumferential rim and geometric
interior lines. With a distinct design
language, BetteOne is available
in a diverse range of dimensions and
models. Timeless, universal and
simply beautiful.
Design:
Tesseraux+Partner
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Warianty
Variants
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BetteOne

Umywalka
Washbasin

Brodzik
Shower tray

BetteOne Highline
dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1800 × 800 × 420; 1420
1900 × 900 × 420; 1515

BetteOne

Wysokość obudowy:
Apron height:
280

Wanna do zabudowy
Fitted bath

Umywalka nablatowa
Counter top washbasin
dł. × szer. × wys.; głębokość misy:
L × W × H; Internal depth:
530 × 530 × 60; 130
700 × 530 × 60; 130
900 × 530 × 60; 130
1100 × 530 × 60; 130
1400 × 530 × 60; 130

dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1600 × 700 × 420; 1250
1700 × 700 × 420; 1340
1700 × 750 × 420; 1340
1800 × 800 × 420; 1420
1900 × 900 × 420; 1515

dł. × szer.:
L × W:
900 × 900
1000 × 900
1000 × 1000
1200 × 800
1200 × 900
1200 × 1000
1400 × 900
1400 × 1000
Wysokość krawędzi:
Rim height:
20

BetteOne Relax Highline
dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1800 × 800 × 450; 1080
1900 × 900 × 450; 1165

BetteOne Relax
Wanna do zabudowy
Fitted bath
dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1800 × 800 × 450; 1080
1900 × 900 × 450; 1165
2000 × 900 × 450; 1285

Wysokość obudowy:
Apron height:
280

Umywalka nablatowa / podblatowa
Built-in / Undermounted washbasin
530 × 530 × 9; 130
700 × 530 × 9; 130
900 × 530 × 9; 130
1100 × 530 × 9; 130
Umywalka ścienna
Wall mounted washbasin
530 × 530 × 140; 130
700 × 530 × 140; 130
900 × 530 × 140; 130
1100 × 530 × 140; 130
1400 × 530 × 140; 130

Wszystkie wymiary podano w mm.
All dimensions in mm.
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Brodzik
posadzkowy
Showerfloor

BetteFloor
BetteFloor Side
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BetteFloor
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BetteFloor

← BetteFloor Caro

148

149

BetteFloor Side
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BetteFloor

Prysznice z brodzikami
posadzkowymi
Floor-level showers

← BetteFloor Corner

Brodzik posadzkowy BetteFloor wyróżnia się imponującą formą, nieodciągającą przy tym uwagi od reszty wnętrza.
Wykończenie bez porów zapewnia
optymalną higienę w łazience. Jest w
pełni wbudowany w podłogę, a ta forma
zapewnia wyjątkowy komfort i stanowi
harmonijny dodatek do każdego projektu architektonicznego. BetteFloor jest
dostępny w szerokiej gamie rozmiarów
i wzorów, począwszy od małych, standardowych wymiarów po przestronne
podłogi, które oferują dużo miejsca
do kąpieli w pojedynkę lub z przyjaciółmi.
Kolekcja jest dostępna w szerokiej
ofercie tradycyjnych kolorów łazienkowych oraz w 22 ekskluzywnych kolorach
matowych.
The BetteFloor shower floor boasts
an impressive design, without
steeling the limelight. The pore-free
finish ensures optimal hygiene in
the bathroom. Fully integrated into the
floor, this design offers ultimate
comfort and is a harmonious addition
to any architectural design. BetteFloor
is available in a wide choice of
sizes and designs, ranging from small,
standard dimensions to generously
sized floors offering ample space
for s howering alone or with a friend.
The collection is available in an
extensive selection of traditional
bathroom tones and 22 exclusive matt
colours.
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BetteFloor
BetteFloor Side

Brodzik posadzkowy
Showerfloor

BetteFloor

BetteFloor Side

BetteFloor Caro

BetteFloor Corner

dł. × szer.:
L × W:
800 × 800
900 × 700
900 × 750
900 × 800
900 × 900

dł. × szer.:
L × W:
900 × 900
1000 × 800
1000 × 900
1000 × 1000
1100 × 800
1100 × 900
1200 × 800
1200 × 900
1200 × 1000
1200 × 1200
1300 × 900
1300 × 1000
1400 × 800
1400 × 900
1400 × 1000
1400 × 1200
1500 × 900
1500 × 1000
1500 × 1200
1600 × 800
1600 × 900
1600 × 1000
1600 × 1200
1700 × 900
1800 × 900
1800 × 1000

dł. × szer.:
L × W:
900 × 900
1000 × 1000

dł. × szer.:
L × W:
800 × 1000
900 × 900
1000 × 800
1000 × 1000

1000 × 700
1000 × 750
1000 × 800
1000 × 900
1000 × 1000
1100 × 750
1100 × 800
1100 × 900
1100 × 1000
1200 × 700
1200 × 750
1200 × 800
1200 × 900
1200 × 1000
1200 × 1200
1300 × 750
1300 × 800
1300 × 900
1300 × 1000
1400 × 700
1400 × 750
1400 × 800
1400 × 900
1400 × 1000

1500 × 700
1500 × 750
1500 × 800
1500 × 900
1500 × 1000
1600 × 700
1600 × 750
1600 × 800
1600 × 900
1600 × 1000
1700 × 750
1700 × 800
1700 × 900
1700 × 1000
1800 × 800
1800 × 900
1800 × 1000

Design BetteFloor Side:
Tesseraux+Partner

Wszystkie wymiary podano w mm.
All dimensions in mm.

154

Meble
Furniture

BetteModules
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→ Szafka wysoka, jednodrzwiowa
→ Highboard, 1 door
→ Szafka pozioma, 1 szuflada
→ Sideboard, 1 drawer
→ Szafka pod umywalkę, 3 szuflady
→ Washbasin base unit, 3 drawers
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Jaką rolę odgrywa
system modułowy w
kontekście architektury i
historii designu, a także
w jaki sposób koncepcja
modułowa wpłynęła
na dotychczasową pracę
projektantów?

Modułowość
w ekosystemie
przestrzeni
mieszkalnej

Zasada modułowości od samego początku odgrywała
decydująca rolę w historii
architektury i designu. Już w
1833 roku angielski cieśla
opracował sposób budowania domów, które były wysyłane statkami z Wielkiej Brytanii do Australii, pod
nazwą „przenośnych domków kolonialnych dla
emigrantów”. W 1908, rok po tym jak z linii
montażowych Forda zaczął zjeżdżać Model T,
Thomas Edison zaprezentował swój „betonowy
dom”. A na początku lat 30-tych XX w. w Niemczech wynaleziono „Kupferhäuser”, czyli domy
miedziane. Była to wizjonerska koncepcja domu
budowanego z prefabrykowanych elementów
miedzianych, aluminiowych i drewnianych ram,
który można było wznieść w ciągu jednego dnia.
Obecnie modułowość spotykamy wszędzie: w
powłoce budynku, w technologii użyteczności
publicznej, w konstrukcji wnętrz i ich wystroju.
Jest ona krytykowana jako przejaw standaryzacji, ujednolicenia wzorów i obniżki cen, co tylko
ułatwia jednolite budowanie.Ale nie jest zgodne
z prawdą. Modułowość zachęca użytkowników
do gry różnymi elementami, które można ze sobą
powiązać na wiele różnych sposobów, a każdy
komponent będzie tworzył inną atmosferę i scenografię. Zapewnia to nieskończoną liczbę opcji,
które wyłaniają się poprzez równowagę między
strukturą i elastycznością. Producenci i projektanci odgrywają ważną rolę w tym projekcie, ponieważ przestrzeń mieszkalna to nie krajobraz,
który składa się ze sztywnych elementów, a raczej kompleks podobny do ekosystemu, którego
elementy wchodzą w interakcje i wzajemnie na
siebie wpływają. Stworzenie idealnej równowagi i
interakcji między modułami zawsze uwzględnia
parametry przestrzenne, kulturowe i socjologiczne. Dlatego modułowość nie reprezentuje
standaryzacji tak dalece, jak strategia modulacji
przestrzeni w określonym stosunku do ludzi.

System i wolność
System and freedom

The modular principle played a decisive role
in the history of architecture and design from
an early stage. As far back as 1833, an English
carpenter developed a house building concept
which was shipped from the United Kingdom
to Australia under the name of the “portable
colonial cottage for emigrants”. In 1908, one
year after the Model T started leaving the assembly lines at Ford, Thomas Edison presented his “single pour concrete house”. And in the
early 1930s, “Kupferhäuser” or “copper houses” were invented in Germany. They were a visionary prefab house concept built of copper,
aluminium and wood frame which could be
erected in a single day. Nowadays, modularity is everywhere: in the building shell, in the
utilities technology, in the interior construction
and in the interior design. Criticised as a sign
of standardisation, uniform design and price
reduction that only facilitates uniform design,
the opposite is in fact true. Modularity encourages users to play with various elements which
can be related to each other in a broad variety of manners, each composite creating a different atmosphere and scenography. It yields
an endless number of options which emerge
through the balance of structure and flexibility.
Manufactures and designers play an important
role in this design, because living space is not a
landscape composed of rigid pieces but rather
a complex similar to an ecosystem whose components interact and inWhat role does the fluence each other. The
modular system play creation of an ideal balin the context of ance and interaction
between the modules alarchitecture and design ways includes the spahistory and how has the cial, cultural and so
concept of modularity ciological parameters.
Therefore, modularity
influenced the work of does not represent stan
designers so far? dardisation so much as
a modulation strategy
of space in particular
relationship to people.

Modularity in
the ecosystem
of living space
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← Szafka wysoka, dwudrzwiowa
← Highboard, 2 doors
← Szafka pod umywalkę, 2 szuflady
← Washbasin base unit, 2 drawers

BetteModules

↑ Szafka pod umywalkę, 1 szuflada
↑ Washbasin base unit, 1 drawer
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System
indywidualnego
projektu łazienki
The system for
individual
bathroom design

Meble łazienkowe BetteModules zyskały
uznanie za ich minimalistyczną formę i
inteligentną funkcjonalność. Moduły stojące
i montowane do ścian otwierają wiele
możliwości tworzenia indywidualnego
wystroju łazienki, połączonego spójnym
językiem formy. Moduły te – prezentujące
wyjątkową jakość wykonania – mogą być
wykorzystywane jednocześnie jako meble,
elementy podtrzymujące, regały i schowki.
Fronty bezklamkowe wyposażono w
mechanizm otwierania poprzez naciśnięcie.
Moduły BetteModules są dostępne w
sześciu kolorach lakieru i trzech okleinach
z prawdziwego drewna.
The BetteModules bathroom furniture is
recognised for its minimalistic design
and smart functionality. The floor-standing
and wall-mounted modules open up
numerous options for creating an i ndividual
bathroom design, with a consistent
design language running throughout.
These modules—exhibiting an outstanding
quality of workmanship—can be used
simultaneously as furniture, supporting
elements, shelving and s torage. The
handle-free frontages are equipped with a
push-to-open mechanism. BetteModules
are available in six colours of varnish and
three genuine wood veneers.
Design:
Tesseraux+Partner
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Moduł podstawowy
Basic module

BetteModules

Lakier z wysokim
połyskiem
High Gloss Varnish

Moduł indywidualny
Individual module
biały o wysokim
połysku 800
White High Gloss 800

Lakier matowy
Matt Varnish
Szafka pod umywalkę, montowana do ściany,
1 szuflada
Washbasin base unit, wall mounted, 1 drawer
szer. × gł. × wys.:
W × D × H:
596 × 493 × 282
696 × 528 × 282
796 × 493 × 282
896 × 528 × 282
996 × 493 × 282
1096 × 528 × 282

Szafka pozioma, montowana do ściany,
1 szuflada
Sideboard, wall mounted, 1 drawer
szer. × gł. × wys.:
W × D × H:
596 × 493 × 282
696 × 528 × 282
796 × 493 × 282
896 × 528 × 282
996 × 493 × 282
1096 × 528 × 282

Szafka niska, wolno stojąca, 1 szuflada
Lowboard, floor standing, 1drawer

Szafka pod umywalkę, montowana do ściany,
2 szuflady
Washbasin base unit, wall mounted, 2 drawers
596 × 493 × 545
696 × 528 × 545
796 × 493 × 545
896 × 528 × 545
996 × 493 × 545
1096 × 528 × 545

Szafka pozioma, montowana do ściany, 2
szuflady
Sideboard, wall mounted, 2 drawers
596 × 493 × 545
696 × 528 × 545
796 × 493 × 545
896 × 528 × 545
996 × 493 × 545
1096 × 528 × 545

Szafka niska, wolno stojąca, 2 szuflady
Lowboard, floor standing, 2 drawers

Szafka pod umywalkę, montowana do ściany,
3 szuflady
Washbasin base unit, floor standing, 3 drawers
596 × 493 × 840
696 × 528 × 840
796 × 493 × 840
896 × 528 × 840
996 × 493 × 840
1096 × 528 × 840

szer. × gł. × wys.:
W × D × H:
596 × 493 × 314
796 × 493 × 314
996 × 493 × 314

596 × 493 × 577
796 × 493 × 577
996 × 493 × 577

696 × 528 × 314
896 × 528 × 314
1096 × 528 × 314

Szafka pozioma, montowana do ściany, 1 szuflada
Szafka pod umywalkę, montowana do ściany, 2 szuflady
1 płyta podporowa
Sideboard, wall mounted, 1 drawer
Washbasin base unit, wall mounted, 2 drawers
1 continuous support plate

biały mat 807
White Matt 807

Greige mat 808
Greige Matt 808

696 × 528 × 577
896 × 528 × 577
1096 × 528 × 577

Taupe mat 809
Taupe Matt 809

2 × szafka niska, wolno stojąca, 1 szuflada
1 płyta podporowa
2x Lowboard, floor standing, 1 drawer
1 continuous support plate

Ocean mat 810
Ocean Matt 810

Flint mat 811
Flint Matt 811

Panel maskujący
Cover panel

Okleina z
prawdziwego drewna
Real Wood Veneer

Szafka wysoka, dwudrzwiowa
Możliwość umieszczenia ogranicznika
po lewej lub prawej stronie
Highboard, 2 doors
Choice of limit stop on left or right
wys. × szer. × gł.:
H × W × D:
1631 × 325 × 325

Szafka wysoka, dwudrzwiowa
Drzwi obustronne
Highboard, 2 doors
Door both-sided

Szafka wysoka, jednodrzwiowa
Możliwość umieszczenia ogranicznika
po lewej lub prawej stronie
Highboard, 1 door
Choice of limit stop on left or right
825 × 325 × 325

Szafka wysoka, trzydrzwiowa
Drzwi wielostronne
Highboard, 3 doors
Door multi-sided

wys. × szer. × gł.:
H × W × D:
825 × 650 × 325

825 × 975 × 325

dł. × szer. × wys.:
L × W × D:
600 × 493 × 19
800 × 493 × 19
1000 × 493 × 19
1200 × 493 × 19
1400 × 493 × 19
1600 × 493 × 19
1800 × 493 × 19
2000 × 493 × 19
2200 × 493 × 19
2400 × 493 × 19
2600 × 493 × 19

700 × 528 × 19
900 × 528 × 19
1100 × 528 × 19
1400 × 528 × 19
1600 × 528 × 19
1800 × 528 × 19
2000 × 528 × 19
2100 × 528 × 19
2200 × 528 × 19
2300 × 528 × 19
2500 × 528 × 19

kremowy dąb 812
Cream Oak 812

Wszystkie wymiary podano w mm.
All dimensions in mm.

naturalny dąb 814
Natural Oak 814

dąb mocca 813
Mocca Oak 813
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Wanna
Bath

BetteStarlet
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BetteStarlet
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BetteStarlet

↑ BetteStarlet I Silhouette
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Jedna forma,
nieskończenie
wiele opcji
One design,
infinite options
Idealna symetria wanny owalnej emanuje przejrzystością i harmonią. Odpływ
umieszczony centralnie doskonale
sprawdzi się podczas kąpieli tête-à-tête.
Dostępna w różnych zewnętrznych
kształtach, wielu modelach i szerokiej
gamie wymiarów wanna BetteStarlet
oferuje nieograniczone możliwości
projektowe. Dostępna jest również jako
wanna wolno stojąca lub montowana do
ściany z zamocowanym, formowanym
obramowaniem.
The perfect symmetry of the oval bath
radiates clarity and harmony. The
central waste is perfect for a tête-à-tête
bath. Available in an assortment of
different outer shapes, numerous models
and a wide range of dimensions,
the BetteStarlet offers unlimited scope
for design. It is also available as a
free-standing or back to wall bath with
a fixed, moulded-on surround.

→ BetteStarlet V Silhouette

BetteStarlet
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BetteStarlet

Wysokość obudowy wanny
Bath with apron

Wanna do zabudowy
Fitted bath
BetteStarlet
dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1500 × 800 × 420; 1070
1570 × 700 × 420; 1170
1600 × 650 × 420; 1170
1600 × 700 × 420; 1170
1650 × 700 × 420; 1170
1700 × 700 × 420; 1270
1700 × 750 × 420; 1270
1750 × 800 × 420; 1270
1800 × 750 × 420; 1370
1800 × 800 × 420; 1370
1900 × 900 × 420; 1465

BetteStarlet I

BetteStarlet II

BetteStarlet III

dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1650 × 750 × 420; 1170
1750 × 800 × 420; 1270
1850 × 850 × 420; 1370

dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1650 × 750 × 420; 1170
1750 × 800 × 420; 1270
1850 × 850 × 420; 1370

dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1810 × 750 × 420; 1170
1920 × 800 × 420; 1270
2030 × 850 × 420; 1370

BetteStarlet IV

BetteStarlet V

dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1650 × 750 × 420; 1170
1750 × 800 × 420; 1270
1850 × 850 × 420; 1370

dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1650 × 750 × 420; 1170
1750 × 800 × 420; 1270
1850 × 850 × 420; 1370

BetteStarlet Flair Oval

BetteStarlet Hexagonal

BetteStarlet Oval

BetteStarlet Octa

dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1580 × 680 × 420; 1170
1680 × 730 × 420; 1270
1780 × 780 × 420; 1370
1880 × 880 × 420; 1465

dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1880 × 700 × 420; 1170
2000 × 750 × 420; 1270
2100 × 800 × 420; 1370

dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1500 × 800 × 420; 1070
1650 × 750 × 420; 1170
1750 × 800 × 420; 1270
1850 × 850 × 420; 1370
1950 × 950 × 420; 1465

dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1600 × 700 × 420; 1170
1700 × 750 × 420; 1270
1800 × 800 × 420; 1370

BetteStarlet I Silhouette

BetteStarlet V Silhouette

dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1650 × 750 × 420; 1170
1750 × 800 × 420; 1270
1850 × 850 × 420; 1370
1950 × 950 × 420; 1470

dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1650 × 750 × 420; 1170
1750 × 800 × 420; 1270
1850 × 850 × 420; 1370
1950 × 950 × 420; 1470

BetteStarlet IV Silhouette

BetteStarlet Oval Silhouette

dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1650 × 750 × 420; 1170
1750 × 800 × 420; 1270
1850 × 850 × 420; 1370
1950 × 950 × 420; 1470

dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1500 × 800 × 420; 1070
1650 × 750 × 420; 1170
1750 × 800 × 420; 1270
1850 × 850 × 420; 1370
1950 × 950 × 420; 1470

Wszystkie wymiary podano w mm.
All dimensions in mm.
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BetteHome Oval Silhouette
BetteOcean
BetteSpa
BetteFree
BetteSelect

186 Brodziki
Shower trays
192 BetteAqua
198 BetteRoom
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BetteHome Oval
Silhouette

Owalna wanna wolno stojąca to połączenie delikatnego wzornictwa z wysokim komfortem kąpieli. Wewnętrzna
i zewnętrzna strona wanny są ze sobą
płynnie połączone z zachowaniem najwyższego kunsztu i rzemiosła. Szeroka
wewnętrzna strona wanny w kształcie
elipsy wraz z symetrycznym kątem
oparcia, zapewnia niepowtarzalny komfort kąpieli. Wanna może być również
używana przez dwie osoby, ponieważ
odpływ znajduje się na środku. Dostępna
opcjonalnie jako BetteBicolour ze szkliwioną obudową w kolorze czarnym lub
fioletowym.
The free-standing oval bath
combines soft design language with
generous bathing comfort. The
interior and exterior bath bodies are
smoothly joined with the greatest
skill and craftsmanship. The broad,
elliptically-shaped interior body
with the symmetrical back angle offers
a unique bathing comfort. And
because the outlet is positioned in
the middle, the bath can also be used
by two. Available optionally as
BetteBicolour with a black or violetglazed apron.
Design:
schmiddem design
dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1800 × 1000 × 450; 1355
Wysokość obudowy:
Apron height:
575

Wanna
Bath
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Wanna
Bath

BetteSpa

dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1700 × 1200 × 450; 1410

Design:
schmiddem design

BetteOcean
dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1500 × 700 × 450; 1235
1600 × 700 × 450; 1335
1700 × 700 × 450; 1335
1700 × 750 × 450; 1435
1700 × 800 × 450; 1435
1800 × 800 × 450; 1535

Design:
schmiddem design

BetteOcean Low-Line
1500 × 700 × 380; 1235
1600 × 700 × 380; 1335
1700 × 700 × 380; 1335
1700 × 750 × 380; 1435
1700 × 800 × 380; 1435
1800 × 800 × 380; 1535
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Wanna
Bath

BetteFree
dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1700 × 750 × 450; 1160
1800 × 800 × 450; 1260
1900 × 900 × 450; 1360
2000 × 1000 × 450; 1460

BetteFree to połączenie części zewnętrznej o purystycznym kształcie
i wytwornego środka. Dzięki swoim
wymiarom do 2000 × 1000 mm i głębokości do 450 mm, wanna ta jest również
odpowiednia dla dwóch osób. Relaksująca kąpiel we dwoje jest możliwa dzięki
centralnemu położeniu odpływu.
BetteFree combines a puristic exterior
shape with a generous interior.
In dimensions up to 2000 × 1000 mm
and with a bath depth of 450 mm,
it is also the right size for two people.
Relaxed bathing à deux is made
possible by the centrally positioned
outlet.
Design:
schmiddem design
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BetteSelect
dł. × szer. × wys.; wymiar na leżąco:
L × W × D; Lying dimension:
1600 × 700 × 420; 1199
1700 × 700 × 420; 1299
1700 × 750 × 420; 1299
1800 × 800 × 420; 1399

Design:
Tesseraux+Partner

Wanna
Bath

186

Brodziki
Shower trays
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Brodziki
Shower trays

Brodziki Bette są wygodne, mają piękny kształt i są po prostu
piękne w każdym szczególe. Ogromna różnorodność wymiarów oraz szeroka gama wzorów i kolorów brodzików, dają swobodę podczas projektowania dowolnej łazienki. Bez względu
na to, czy są one ultra-płaskie, czy też bardzo głębokie,
brodziki Bette stanowią doskonałe rozwiązanie higieniczne z
niezawodnymi podłączeniami do bryły budynku.
Bette shower trays are comfortable, beautifully shaped,
and simply perfect in every detail. Its tremendous
variety of d
 imensions and the range of designs and colours
open up freedom for any bathroom design. Whether
ultra-flat or generously deep, Bette shower trays are the
perfectly hygienic solution with reliable connections
to the building shell.

BetteDelta
280 mm

BetteSupra
65 mm

BetteUltra
25 – 35 mm

BetteIntra
150 mm
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Brodziki
Shower trays

BetteUltra
25 – 35 mm

BetteSupra
65 mm

BetteIntra
150 mm

BetteDelta
280 mm

dł. × szer. × wys.:
L × W × D:
700 × 700 × 25

dł. × szer. × wys.:
L × W × D:
700 × 700 × 65

dł. × szer. × wys.:
L × W × D:
700 × 700 × 150

dł. × szer. × wys.:
L × W × D:
800 × 750 × 280
800 × 800 × 280

750 × 750 × 25
800 × 700 × 25
800 × 750 × 25
800 × 800 × 25
850 × 850 × 25
900 × 600 × 25
900 × 700 × 25
900 × 750 × 25
900 × 800 × 25
900 × 850 × 25
900 × 900 × 25
1000 × 700 × 25
1000 × 750 × 25
1000 × 800 × 25
1000 × 900 × 25
1000 × 1000 × 25
1050 × 750 × 35
1100 × 700 × 35
1100 × 750 × 35
1100 × 800 × 35
1100 × 900 × 35
1100 × 1000 × 35
1100 × 1100 × 35

1200 × 700 × 35
1200 × 750 × 35
1200 × 800 × 35
1200 × 900 × 35
1200 × 1000 × 35
1200 × 1100 × 35
1200 × 1200 × 35
1300 × 800 × 35
1300 × 900 × 35
1300 × 1000 × 35
1300 × 1300 × 35
1400 × 700 × 35
1400 × 750 × 35
1400 × 800 × 35
1400 × 900 × 35
1400 × 1000 × 35
1400 × 1400 × 35
1500 × 700 × 35
1500 × 750 × 35
1500 × 800 × 35
1500 × 900 × 35
1500 × 1000 × 35
1500 × 1500 × 35
1600 × 700 × 35
1600 × 750 × 35
1600 × 800 × 35
1600 × 900 × 35
1600 × 1000 × 35
1700 × 700 × 35
1700 × 750 × 35
1700 × 800 × 35
1700 × 900 × 35
1700 × 1000 × 35
1800 × 800 × 35
1800 × 900 × 35
1800 × 1000 × 35

750 × 700 × 65
750 × 750 × 65
800 × 700 × 65
800 × 750 × 65
800 × 800 × 65
850 × 700 × 65
850 × 750 × 65
850 × 850 × 65
900 × 600 × 65
900 × 700 × 65
900 × 750 × 65
900 × 800 × 65
900 × 850 × 65
900 × 900 × 65

1000 × 700 × 65
1000 × 750 × 65
1000 × 800 × 65
1000 × 900 × 65
1000 × 1000 × 65
1050 × 750 ×65
1100 × 700 × 65
1100 × 750 × 65
1100 × 800 × 65
1100 × 900 × 65
1100 × 1000 × 65
1100 × 1100 × 65
1200 × 700 × 65
1200 × 750 × 65
1200 × 800 × 65
1200 × 900 × 65
1200 × 1000 × 65
1200 × 1100 × 65
1200 × 1200 × 65
1300 × 800 × 65
1300 × 900 × 65
1300 × 1000 × 65
1300 × 1300 × 65
1400 × 700 × 65
1400 × 750 × 65
1400 × 800 × 65
1400 × 900 × 65
1400 × 1000 × 65
1400 × 1400 × 65

1500 × 700 × 65
1500 × 750 × 65
1500 × 800 × 65
1500 × 900 × 65
1500 × 1000 × 65
1500 × 1500 × 65
1600 × 700 × 65
1600 × 750 × 65
1600 × 800 × 65
1600 × 900 × 65
1600 × 1000 × 65
1700 × 700 × 65
1700 × 750 × 65
1700 × 800 × 65
1700 × 900 × 65
1700 × 1000 × 65
1800 × 800 × 65
1800 × 900 × 65
1800 × 1000 × 65

750 × 700 × 150
750 × 750 × 150
800 × 700 × 150
800 × 750 × 150
800 × 800 × 150
850 × 700 × 150
850 × 750 × 150
850 × 850 × 150
900 × 600 × 150
900 × 700 × 150
900 × 750 × 150
900 × 800 × 150
900 × 850 × 150
900 × 900 × 150
1000 × 700 × 150
1000 × 750 × 150
1000 × 800 × 150
1000 × 900 × 150
1000 × 1000 × 150
1050 × 750 × 150
1100 × 800 × 150
1100 × 900 × 150
1200 × 700 × 150
1200 × 750 × 150
1200 × 800 × 150
1200 × 900 × 150
1200 × 1000 × 150
1200 × 1200 × 150

900 × 700 × 280
900 × 750 × 280
900 × 800 × 280
900 × 900 × 280
1000 × 800 × 280
1000 × 1000 × 280
1200 × 800 × 280
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BetteCaro
750 × 900 × 35
750 × 900 × 65

800 × 800 × 35
800 × 800 × 65
800 × 900 × 35
800 × 900 × 65

900 × 75 × 35
900 × 75 × 65
900 × 800 × 35
900 × 800 × 65
900 × 900 × 35
900 × 900 × 65

Brodziki
Shower trays

1000 × 1000 × 35
1000 × 1000 × 65

BetteCorner
750 × 900 × 35
750 × 900 × 65

800 × 800 × 35
800 × 800 × 65
800 × 900 × 35
800 × 900 × 65
800 × 1000 × 35
800 × 1000 × 65  
800 × 1200 × 35
800 × 1200 × 65

900 × 750 × 35
900 × 750 × 65
900 × 800 × 35
900 × 800 × 65
900 × 900 × 35
900 × 900 × 65
900 × 1000 × 35
900 × 1000 × 65
900 × 1200 × 35
900 × 1200 × 65

1000 × 800 × 35
1000 × 800 × 65
1000 × 900 × 35
1000 × 900 × 65
1000 × 1000 × 35
1000 × 1000 × 65

1200 × 800 × 35
1200 × 800 × 65
1200 × 900 × 35
1200 × 900 × 65
1200 × 1200 × 35
1200 × 1200 × 65
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Umywalka
Washbasin

BetteAqua

Minimalistyczna umywalka o bogatych
kształtach i liniowym wzorze. Szerokie
krawędzie mogą służyć jako półeczki
oraz zapewniają dodatkowy komfort.
Dostępne w niezliczonej liczbie kolorów
i wymiarów.
Generously shaped, minimalist wash
basin in a linear design. The wide
sides can be used for storage, and offer
additional comfort. Available in
countless colours and dimensions.
Design:
schmiddem design

Design: schmiddem design
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Umywalka wpuszczana w blat / podblatowa
Built-in / Undermounted washbasin
dł. × szer. × wys.; głębokość misy:
L × W × H; Internal depth:
600 × 495 × 9; 80
800 × 495 × 9; 80
1000 × 495 × 9; 80
1200 × 495 × 9; 80
1400 × 495 × 9; 80

Umywalka
Washbasin
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Umywalka nablatowa
Counter top washbasin
dł. × szer. × wys.; głębokość misy:
L × W × H; Internal depth:
600 × 495 × 80; 80
800 × 495 × 80; 80
1000 × 495 × 80; 80
1200 × 495 × 80; 80
1400 × 495 × 80; 80

Umywalka ścienna
Wall mounted washbasin
dł. × szer. × wys.; głębokość misy:
L × W × H; Internal depth:
600 × 495 × 125; 80
800 × 495 × 125; 80
1000 × 495 × 125; 80
1200 × 495 × 125; 80
1400 × 495 × 125; 80

Umywalka
Washbasin
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BetteRoom

Dobrze przemyślany system mebli
BetteRoom zapewnia niesamowitą funkcjonalność i elastyczność projektowania
poszczególnych umywalek i łazienek.
System składa się z eleganckich oklein
drewnianych, podświetlanych luster i
mebli z białymi, lakierowanymi na wysoki
połysk frontami. Ukośnie ścięte krawędzie szuflad i drzwi emanują elegancją
oraz lekkością. Cały system pasuje do
elementów łazienki Bette wykonanych z
emaliowanej stali tytanowej i uzupełnia
ją możliwościami modułowymi.
The well thought-out BetteRoom
furniture system offers tremendous
functionality and flexibility in the
design of individual washbasins and
bathrooms. It comprises bases in
elegant wood veneers, illuminated
mirrors and furniture elements
with white high-gloss lacquered fronts.
The mitred edges of the drawers and
doors radiate elegance and lightness.
The entire system is matched to
the Bette bathroom elements in glazed
titanium steel, and complements it
with modular choices.
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Meble
Furniture
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Meble
Furniture

Kryształowe lustro
Crystal mirror
szer. × wys. × gł.:
W × H × D:
200–1800 × 660 × 30

szer. × wys. × gł.:
W × H × D:
800 × 660 × 83

Design:
schmiddem design

Moduł szuflady
Drawer module

Błyszczący biały 800
Glossy White 800

Design:
schmiddem design

Możliwość umieszczenia ogranicznika
po lewej lub prawej stronie.
Choice of limit stop on left or right

Okleina z
prawdziwego drewna
Real Wood Veneer

Podstawa
Base

szer. × wys. × gł.:
W × H × D:
400 × 1750 × 450

szer. × wys. × gł.:
W × H × D:
max 2600 × 80 × 550

Design:
schmiddem design

ciemny dąb 801
Dark Oak 801

Design:
schmiddem design

bielony dąb 802
Chalked Oak 802

Moduł wysuwany
Deep-drawer module
szer. × wys. × gł.:
W × H × D:
800 × 400 × 450
Design:
schmiddem design

Powierzchnia
Surface

Design:
schmiddem design

szer. × wys. × gł.:
W × H × D:
800 × 200 × 450

Szafka wysoka
Tall cupboard

Podświetlane lustro
Illuminated mirror

Moduł podblatowy
Undermounted module
szer. × wys. × gł.:
W × H × D:
800 × 420 × 550
1000 × 420 × 550
1200 × 420 × 550

brązowy dąb 803
Brown Oak 803

oliwka 804
Olive 804

Design:
tesseraux+partner
Macassar 805
Macassar 805
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Meble
Furniture

Moduł szuflady
Drawer module
Szafka wysoka
Tall cupboard

Moduł wysuwany
Deep-drawer module

Podświetlane lustro
Illuminated mirror
Podstawa
Base
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Wyposażenie
i montaż
Equipping
and Installing

206

Zagięcie rantu wanny / brodzika
BetteUpstand

Bezsilikonowe
przyłącze ścienne
Silicone-free
wall connection
Zagięcie rantu wanny / brodzika umożliwia wykonanie uszczelnienia wokół
wanien i brodzików bez użycia silikonu
do uszczelnienia. Zwrócona ku górze
35 mm krawędź na rancie wanny mocowana jest do ściany podczas instalowania i obudowywania wanny płytkami o
grubości 12 mm. To całkowicie niewymagające konserwacji przyłącze ścienne
nie tylko wygląda fantastycznie, ale jest
również bardzo higieniczne. Zagięcie
rantu BetteUpstand stanowi wyposażenie opcjonalne, które można zamówić
dla wielu modeli wanien i brodzików.
BetteUpstand lets you do away with
silicone as a wall sealant around baths
and shower trays. The 35-mm-high
upward lip on the rim is fixed to the
wall when the product is installed
and covered over with 12 mm of tile.
This 100% maintenance-free
connection to the wall not only looks
fantastic, but is extremely hygienic,
too. BetteUpstand is an optional extra
that can be ordered for a large
number of baths and shower trays.
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Wyposażenie i montaż
Equipping and Installing
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Docięty narożnik
Profi-Corner

Rozmiar specjalny
Special-Size

Wykonywanie otworów
Drillings

Panel Bette do brodzików
BettePanel for shower trays

Zaskakujący jest fakt, jak jeden mały narożnik
może popsuć cały projekt łazienki. Dlatego też
firma Bette oferuje całą gamę wanien i brodzików, z jednym dociętym narożnikiem, zgodnie
ze specyfikacjami klienta. Doskonałe rozwiązanie umożliwiające pracę z stanowiącymi duże
wyzwanie przestrzeniami i rurami spustowymi!
It’s surprising how one small corner can
upset a whole bathroom design. This is why
Bette offers a range of baths and shower
trays with one of the corners cut off, in line
with the customer’s specifications. The
perfect solution to work around challenging
spaces and downpipes!

Czasami kilka centymetrów całkowicie zmienia projekt łazienki, szczególnie gdy miejsca
jest niewiele lub istniejąca nieruchomość jest
remontowana. Ułatwiliśmy planowanie dzięki
wykonanym na miarę wannom, prysznicom i
brodzikom. Zanim odlew ze stali tytanowej zostanie pokryty emalią, jest dokładnie docinany
na wymiar, co stanowi optymalne rozwiązanie
dla dostępnej przestrzeni i wygląda nie tylko
fantastycznie, ale jest również bardzo higieniczne. Nie ma potrzeby poświęcać czasu na wykonywanie nieudolnych patchworków z płytek.
A few centimetres sometimes make the world
of difference in bathroom design, especially
when space is tight or an existing property is
being renovated. We make planning easier
with made-to-measure baths, shower floors
and shower trays. The titanium steel cast
is precisely cut to size before being enamelled,
creating the optimal solution for the available
space—which not only looks fantastic, but
is extremely hygienic, too. There’s no need to
spend time doing an awkward patchwork
job with tiles.

Ważnym szczegółem podczas projektowania
miejsca pod wannę i umywalkę jest to, aby
ustalić, gdzie zainstalować armaturę. Możemy
wywiercić otwory we wszystkich naszych produktach łazienkowych, zanim opuszczą one
fabrykę zgodnie ze specyfikacjami klienta dla
wybranego wyposażenia wanny / umywalki /
prysznica.
An important detail when designing bath
and washbasin areas is where to install
the fittings. We can drill holes in all of our
bathroom products before they leave the
factory, in line with customer specifications
for the selected bath/washbasin/shower
fittings.

Na życzenie klienta brodziki Bette mogą być
wyposażone w montowany, ukształtowany panel
Bette, wykonany z emaliowanej stali tytanowej.
Obudowa jest mocowana prostopadle do rantu
brodzika, dzięki czemu otrzymujemy krawędź
umożliwiającą wykończenie wejścia do brodzika. Pozwala to uniknąć wykładania płytkami listy
przypodłogowej brodzika, zapewniając jednocześnie jednolity wygląd. Usuwalny podkład
pozwala wprowadzić dowolne modyfikacje na
późniejszym etapie.
Upon request, Bette shower trays can be
equipped with the fixed, moulded BettePanel
made from enamelled titanium steel. This
casing is attached perpendicularly to the rim of
the shower tray, providing a border to finish
the entrance of the shower. This avoids the need
to tile the skirting of the shower tray and
ensures a consistent look. A removable plinth
allows for any modifications at a later stage.
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Powłoka antypoślizgowa Bette
BetteAnti-Slip

Powłoka antypoślizgowa BettePro BetteGlaze® Plus
BetteGlaze® Plus
BetteAnti-Slip Pro

Powłoka antypoślizgowa Bette zapewnia
większe bezpieczeństwo podczas stania pod
prysznicem. Podczas końcowego procesu wypalania mieszanka kwarcu i piasku jest wstrzeliwana do wewnątrz powierzchni bez naruszania
gładkiego w dotyku i jasnego BetteGlaze®.
Zalecana jest dla wszystkich pryszniców i stref
prysznicowych w wannach.
BetteAnti-slip ensures increased safety when
standing in the shower. During the final
firing process, a mixture of quartz and sand is
fired into the surface, without impairing the
smooth feel and brightness of the BetteGlaze®.
Recommended for all showers, as well as the
shower zone in baths.

Dosłownie niewidzialny system antypoślizgowy:
powłoka antypoślizgowa Bette Pro zapewnia
jeszcze większy poziom bezpieczeństwa dzięki własnemu systemowi antypoślizgowemu
zgodnemu z normą DIN. System można łatwo
dostosować do indywidualnych potrzeb i
specyfikacji projektowych. Powłoka antypoślizgowa Bette Pro nie narusza w jakikolwiek
sposób wyglądu ani właściwości funkcjonalnych
BetteGlaze®.
Virtually invisible anti-slip system:
The BetteAnti-slip Pro surface ensures an
even greater level of safety with its DIN-
certified anti-slip system. The system can be
easily tailored to individual needs and
design specifications. The BetteAnti-slip Pro
system does not impair the appearance and
functional properties of BetteGlaze® in any way.

DIN 51097
Grupą B
Group B

Uchwyt antypoślizgowy Pro
R10 DIN 51130
DIN 51097 Grupą B
Grip Antislip Pro
R10 DIN 51130
DIN 51097 Group B

Nutka wyrafinowania dodana do powierzchni
po końcowym wypalaniu. Wanny, umywalki i
brodziki są pokrywane przezroczystą powłoką
polimerową. Wodoodporna powłoka sprawia, że
krople wody łatwiej spływają i tworzy się mniej
osadów, co ułatwia czyszczenie. Wystarczy
przetrzeć wilgotną szmatką. Nie ma potrzeby
stosowania silnych środków czyszczących,
dzięki czemu oszczędzamy czas i chronimy
nasze środowisko naturalne.
An extra touch of sophistication for the
surface, applied after the final firing. Baths,
basins, shower areas and shower trays
are coated with a transparent polymer film.
The film is water-repellent, allowing
droplets to roll off more easily and reducing
deposits, which makes cleaning easier.
Simply wipe with a damp cloth. No need
for strong cleaning agents, saving time and
helping our environment.
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Bateria Trio E3
Tap Trio E3

Zestaw odpływowy PLUS 5
Waste PLUS 5

BetteSplash

Bateria typu „źródło” - Spring tap
Spring tap

Doskonała kąpiel za dotknięciem przycisku.
Decydujesz, jak dużo i jak ciepłą wodę chcesz
mieć, a wanna zadba o resztę. Elektryczna
bateria z okrągłym panelem sterowania może
być obsługiwana ręcznie lub można ją wcześniej
zaprogramować, wybierając jedno z trzech
ustawień. Może być zainstalowana na wielu
wannach Bette.
The perfect bath at the touch of a button.
You say how warm and full you’d like your
water and the bath takes care of the rest.
The electric tap with the circular glass control
panel can be controlled manually, and can
be pre-programmed with three different
settings. Can be installed on a large number
of Bette baths.

Im więcej wody, tym przyjemniejsza kąpiel.
System odpływowo-przelewowy PLUS 5 umożliwia podniesienie poziomu wody o 50 mm,
wystarczy po prostu przekręcić rozetę przed
kąpielą lub w trakcie kąpieli.
The higher the water, the more relaxing the
bath. The PLUS 5 waste and overflow system
allows you to raise the level of the water by
50 mm by simply turning the rosette—either
before your bath or when you’re in the water.

Wiele wanien Bette może być wyposażonych w
fabrycznie montowane baterie typu kaskada BetteSplash. Bateria o szerokości 191 mm i wysokości 39 mm zamienia zwykłą wannę w coś
bardzo wyjątkowego.
Many Bette baths are able to be factory-fitted
with the impressive waterfall tap, BetteSplash.
The 191-mm-wide and 39-mm-high tap
is turning a simple bath into something very
special.

Na życzenie klienta wanny Bette mogą być
również wyposażone w cichą i dyskretną baterię
typu „źródło”. Wanna jest napełniana przez armaturę zintegrowaną z dnem wanny.
Upon request, Bette baths can also to be fitted
with a quiet, discreet spring tap. The bath
is filled via a tap integrated in the base of the
bath.
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BetteSensory

Systemy masażu
Whirlsystems

Uchwyty
Grips

BetteRelax

Ukryty przelew: BetteSensory składa się z
odpływu i przelewu, które tworzą jeden element. Ukryte pod podstawą wanny elektryczne
urządzenie jest naprawdę estetyczne. Brak widocznego przelewu oznacza, że nic nie zakłóca
piękna wzoru wanny, w szczególności wanien
wolno stojących. Specjalnie zaprojektowane
sterowniki elektryczne wyposażone w zintegrowany czujnik ciśnienia otwierają odpływ, gdy
tylko woda przekroczy określony poziom.
Hidden overflow: BetteSensory combines bath
drain and overflow in one element. Hidden
beneath the base of the bath, the electric
fitting is truly aesthetic. The lack of a visible
overflow means that nothing detracts from
the beauty of the bath design, particularly in
the case of free-standing baths. The specially
designed electric controls with integrated
pressure s ensor opens the drain as soon as
the water has risen beyond a certain level.

Wiele wanien Bette może być wyposażonych
w system masażu. Musująca woda zapewnia
doskonały relaks. W zależności od technologii
możesz zaznać chwil czystego relaksu lub
skorzystać z masażu. Systemy, które pracują
z samą wodą zapewniają mocniejszy efekt
masowania. Jeżeli wodę wymieszamy z powietrzem, powstały strumień będzie bardziej
miękki i musujący. Im większy procent użytego
powietrza, tym większa pływalność – doskonałe
do relaksującego unoszenia się na wodzie!
Dodanie kolorowych świateł do systemu zapewnia najwyższe doznania zmysłowe.
Many Bette baths can be equipped with a whirlpool system. The effervescing water creates
that perfect spa feeling. Depending on the
technology, you can enjoy pure relaxation or a
massage. Systems that work with water alone
produce a stronger massaging effect. If air
is mixed with the water, the jet produced will be
softer and more effervescing. The higher the
percentage of air used, the more buoyancy will
be created—perfect for a relaxing float!
Adding coloured lights to the system ensures
the ultimate sensual experience.

Duża liczba wanien Bette może być wyposażona w uchwyty zamontowane na ścianach
wewnętrznych, co ułatwia i zapewnia większe
bezpieczeństwo podczas wychodzenia z wanny.
Bette zapewnia szeroki wybór uchwytów w
różnych kształtach i wykończeniach, dopaso
wujących się do projektu łazienki.
A large number of Bette baths can be fitted
with grips on the inner walls, making it easier
and safer to get in and out of the bath. Bette
provides a wide selection of different handle
shapes and finishes to match the bath design.

Ergonomiczna poduszka do wanny jest przeznaczona do wanien wykonanych z emaliowanej
stali tytanowej i zapewnia najwyższy poziom
komfortu podczas leżenia w wannie. Elastyczny
materiał dostosowuje się do kształtu wanny,
a zintegrowany magnez zapobiega ślizganiu się
poduszki, nawet pod wodą.
The ergonomically designed cushion was
developed specifically for enamelled titanium
steel baths, and provides ultimate comfort
when lying in the bath. The flexible material
moulds itself to the shape of the bath,
while an integrated magnet prevents the cushion
from slipping, even under water.
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