GERMAN DESIGN AWARD 2022:
O BANCO DE DUCHE REBATÍVEL BE-LINE® PREMIADO

A VIDA É UM DUCHE!

O banco de duche rebatível Be-Line® com pé da DELABIE (Refs. 511930C e 511930W) foi premiado no concurso
GERMAN DESIGN AWARD 2022 com a menção «SPECIAL MENTION».
O prémio
O German Design Award, atribuído pelo júri de peritos do German Design
Council (Rat für Formgebung), é uma das mais prestigiadas competições
na área do design do mundo, com uma elevada reputação que se estende
para além dos círculos especializados. Todos os anos, as candidaturas
são cuidadosamente selecionadas e premiadas pelo seu cariz inovador
individual e que contribui para a evolução do panorama do design
internacional. O concurso impõe critérios extremamente elevados
na seleção dos seus premiados: graças ao procedimento de nomeação
único escolhido, apenas os produtos que se destacam claramente pela
sua qualidade de design são convidados a competir.

Exemplo de instalação,
Banco de duche rebatível Be-Line®
com pé, branco mate
Ref. 511930W

O produto
A gama Be-Line® é a aliança da estética e do conforto.
Com as suas linhas elegantes, este banco de duche integra-se
naturalmente no seu ambiente. Ele elimina o aspeto médico e por
vezes o estigma das casas de banho com acessibilidade.
O banco Be-Line® enquadra-se numa atmosfera de design para todos
e adapta-se a todos os utilizadores, qualquer que seja a idade ou grau
de autonomia.
Com a sua grande largura e profundidade, é uma ajuda valiosa ou
simplesmente um conforto adicional para o utilizador. Rebatível
e abatível, ele é perfeito para uma utilização partilhada do duche.
Num simples gesto pode ser substituído por uma prateleira de duche.
Vai reduzir o número de bancos num estabelecimento, permitindo
a sua instalação apenas se necessário.
Como todos os produtos Acessibilidade da DELABIE, o banco de duche
Be-Line® beneficia do Pack segurança: garantia10 anos, marcação
CE e testado com peso superior a 200 kg.
Nas coletividades, o peso do utilizador é desconhecido. Os produtos
instalados devem resistir em qualquer circunstância.
Disponível em 2 acabamentos - antracite metalizado ou branco mate
- o banco de duche rebatível Be-Line® combina com todos os estilos
e decoração de interiores.

Exemplo de instalação,
Banco de duche rebatível Be-Line®
com pé, antracite metalizado
Ref. 511930C
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