Design w łazience: minimalistyczna kolekcja
Aim marki GEESA.
Poznaj akcesoria z kolekcji Aim, które nie tylko odmienią wnętrze Twojej
łazienki, ale również ułatwią korzystanie z niej. Jeśli ważna jest dla Ciebie
trwałość i łatwość obsługi, a także lubisz minimalistyczny wystrój wnętrz, to
seria Aim jest stworzona właśnie dla Ciebie.
Kolekcja

Aim

jest

funkcjonalna,

wszechstronna

i

wyrażona

poprzez

eleganckie, gładkie linie, geometryczną symetrię oraz minimalizm. Aim jest
najlepszym przykładem tego, że mniej znaczy więcej. Kolekcja została
stworzona z myślą o użytkownikach, którzy cenią dobry design i prostotę,
zarówno w użytkowaniu i montażu. Wszystkie jej elementy zostały stworzone z
myślą o prostym i szybkim montażu.
Holenderski design
Seria Aim marki GEESA powstała w mieście Amersfoort w Holandii,
wykreowało ją studio Joanne Boothman Design. Kolekcja znajduje szerokie
zastosowanie, a możliwość dwojakiego rozumienia nazwy łączy się z ideą
wszechstronnego użytkowania. Ciekawostką jest, że nazwa Aim, czytana od
tyłu, oznacza Made In Amersfoort. „Aim” to także niderlandzka wymowa
nazwy rzeki Eeem, nad którą leży miasto Amersfoort i nad której brzegiem
znajduje się fabryka firmy Geesa.
Wybrane produkty z kolekcji Aim od Geesa
Uchwyt rolki papieru toaletowego z półką to genialne rozwiązanie dla osób,
które do toalety chodzą z telefonem, a także dla wszystkich tych, którzy
szukają sposobu na postawienie w łazience odświeżacza powietrza. Jest to
niewielki dodatek, ale bardzo przydatny w każdej toalecie. Aby zachować

spójność

designu

w

łazience,

można

uchwyt

połączyć

ze

szklaną,

prostokątną mydelniczką, również z tej samej serii. Ten sam motyw w toalecie
sprawi, że Twoje wnętrze będzie wyglądać na dobrze przemyślane. Wszystkie
akcesoria w kolekcji AIM zostały tak zaprojektowane, aby sprostać wszystkim
estetycznym

wyzwaniom

w

Twojej

łazience

i

stworzyć

harmonijny,

zorganizowany efekt.

Wieszaki, uchwyty i haczyki Aim
Minimalistyczne haczyki, uchwyty i wieszaki na ręczniki z serii Aim są
doskonałym rozwiązaniem do małych metraży lub nowoczesnych wnętrz.
Gładkie, obłe i geometryczne kształty estetycznie wzbogacą wnętrze Twojej
łazienki. W toalecie, gdzie nie mamy ani wanny, ani prysznica, i gdzie znajduje
się tylko umywalka, wystarczy mały haczyk lub okrągły wieszak na
powieszenie niewielkiego ręcznika do wycierania rąk. Różnorodność kształtów
pozwoli na dopasowanie odpowiedniego uchwytu do potrzeb i do stylu
łazienki. Z kolei do łazienki, gdzie bierzemy kąpiel lub prysznic, przydadzą się
większe

uchwyty, aby po kąpieli można było rozwiesić

ręcznik do

wyschnięcia. Wszystkie akcesoria na ręczniki lub inne przedmioty do
powieszenia są wykonane ze stali chromowanej, dzięki czemu zachowają
piękny wygląd na długi czas. Stal chromowana uchroni także przed wilgocią.

Wielozadaniowe mydelniczki Aim
Joanna Boothman w kolekcji Aim marki GEESA zaprojektowała również
mydelniczki w dwóch kształtach – okrągłą i prostokątną. Połączenie stali ze
szkłem tworzy estetyczny i minimalistyczny efekt, dzięki któremu Twoja łazienka
będzie

wyglądać

nowocześnie

i

elegancko.

Szklane

powierzchnie

sprawdzają się doskonale przy utrzymaniu czystości – łatwo zmywa się z nich
mydlany osad oraz kamień, co wpływa znacznie na estetykę pomieszczenia.
Dodatkowo wiszące mydelniczki, przymocowane do ściany lub lustra nie
zajmują miejsca na umywalce. Ich montaż jest niezwykle prosty i poradzi sobie
z nim nawet osoba, która nie ma doświadczenia w montowaniu dodatków w
łazienkach. Te mydelniczki, dzięki swojemu uniwersalnemu designowi, mogą
także posłużyć jako niewielkie półeczki na kosmetyki lub akcesoria.

Stal chromowana i szkło
W kolekcji Aim znaleźć można materiał, który najlepiej sprawdza się w
łazienkach – stal chromowaną i szkło. Materiały te nie tylko są odporne na
działanie wilgoci, ale też świetnie wyglądają i sprawiają, że wnętrze wygląda
na bardziej uporządkowane. Kolekcja Aim to najlepszy wybór dla osób, które
pragną ponadczasowego designu, trwałości na lata i funkcjonalnych
dodatków do wnętrz.
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