BELLUNA
BY

AANDACHT VOOR BELLUNA IN TOTALITEIT
Het Belluna meubilair met de welbekende Chair, Wash en Relax, kenmerkt
zich door de ronde vormgeving en is krachtig door haar eenvoud.

De doorgetrokken spiegel van de nieuwe Belluna Style geeft een frisse
look aan de kaptafel die perfect matcht met het nieuwe Belluna Element
wandmeubel. Om bij de entree van uw salon de kracht van de Belluna
vormgeving over te brengen op uw klanten, introduceren wij met trots
de Belluna Meet receptie. De karakteristieke Belluna producten zijn
individueel eyecatchers in de ruimte maar vormen in totaliteit een ultieme
eenheid. Laat u inspireren door de sfeerbeelden en waan u in de werelden
van Belluna.
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Rustig, modern met een vleugje romantiek. Een sfeer waarin uw klant zich direct
thuis voelt. Met het Belluna meubilair in de basiskleur wit gecombineerd met het
steendecor ‘Marmor Carrara’, de ruimte in een contrastkleur groen en de bekleding in
de oranje tint ‘Sherry’, creëert u een warme, gezellige ontmoetingsplek van uw salon.
De zilveren zijpanelen van de Belluna Wash met voetenbank en de roestvaststalen
Disc-Base van de Belluna Chair passen prachtig bij de nerven in het marmer. Hierdoor
ontstaat rust ondanks het gedurfde kleurgebruik.

WINTER SUNSET
De zon zakt langzaam achter de horizon waar de blauwe lucht plaatsmaakt voor een schitterende kleurschakering van violet naar oranje. De natuur tekent in het zwart
haar contouren tegen de zachte tinten achter haar.

Bij modern staal kozijnwerk matcht de
Belluna lijn in basiskleur metallic zwart,
met dieppaarse bekleding ‘Amethyst’ en
houtdecor ‘Sanga Wenge Natur’ perfect. Het
zwart is doorgevoerd in de zijpanelen van de
Belluna Wash met elektrisch beendeel en de
kruisvoet van de Belluna Chair. Het welkom
gevoel en de mystieke sfeer van dit strakke
interieur is gecreëerd door het meubilair te
voorzien van LED verlichting en de toevoeging
van de warme kleur oranje in de detaillering.

613
SANGA
W E N G E N AT U R

018
M E TA L L I C
S C H WA R Z

483
AMETHYST

MIDNIGHT
MARINE

Robuust en zacht als het contrast van donker
diepblauw water en de lichte zon die bijna roze
kleurt aan de hemel in de koele atmosfeer.

Het is gedurfd om de Belluna lijn in de
basiskleur wit met lichte bekleding ‘Bull
Bahama Beige’ te plaatsen in een donkere
omgeving. De balans tussen product en
omgeving ontstaat door de toevoeging van het
decor ‘Dunkelblau’ aan het Belluna meubilair
en de zwarte zijpanelen van de Belluna Relax.
De Belluna Chair met roestvaststalen DiscBase maakt deze strakke, moderne inrichting
compleet!
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OVERALL GREEN
Een omgeving waar gedachten de vrije
loop gaan en waar nieuwe, creatieve
ideeën ontstaan.

Zilver

met

houtdecor

‘Dunkelblau’
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vormt de basis van het meubilair in deze
inspirerende ruimte waar het thema
‘natuur’ centraal staat. De verschillende
kleuren bekleding refereren naar de
veelzijdigheid van de natuur en haar
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ontelbare kleuren. De Belluna Chair
is uitgevoerd in ‘Limone’ en met haar
zwarte kruisvoet erg opvallend in de
ruimte. De muurfoto met daarvoor de
Belluna Relax in ‘Petrol’ is tevens een in
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het oog springende verschijning maar
door het frame en de zijpanelen in zilver
uit te voeren, ligt de nadruk op de lounge
en de omgeving. Een uitnodigende plek
om heerlijk tot jezelf te komen.
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FRESH
De rustige en neutrale look wordt gecreëerd door de combinatie van het
zilverkleurige frame van de meubels, de donkergrijze bekleding ‘Buffalo
Anthrazit’, een aluminium kruisvoet en de houten details in ‘Sonoma
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Eiche Trüffel’. De LED verlichting en de contrasterende kleur geel geven
de ruimte een verrassend warme atmosfeer en maken van uw salon een
plek waar zorgen even verdwijnen en positieve energie de ruimte vult.
De Belluna Wash met losse, naar wens te plaatsen, voetenbank is
geplaatst in een aparte ruimte om ultieme ontspanning te bevorderen.
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BELLUNA
MEET

Deze geheel nieuwe balie heeft een dun, vlak en elegant blad dat ruimte biedt voor verkoop, maar tegelijkertijd de openheid
bewaard voor optimale communicatie met de klant.

De Belluna Meet is verkrijgbaar met twee of drie kastjes naar keuze die standaard voorzien zijn van de unieke diepliggende
Belluna design handgreep. De metalen ombouw van de Belluna Meet is leverbaar in de kleuren zijdeglans wit, zilver en
metallic zwart. De plint, het werkblad en de kastjes zijn uitgevoerd in hetzelfde decor waarbij keuze is uit de ‘Welonda
Laminates’. De Belluna Meet is verkrijgbaar met of zonder elegante LED verlichting. Een monitorscherm behoort tot de
mogelijkheden.

BELLUNA
STYLE

Dé highlight van uw salon. De spiegel en de geïntegreerde
voetensteun worden omarmd door het metalen raam dat
verkrijgbaar is in zijdeglans wit, zilver en metallic zwart.
Door de ingebouwde LED-verlichting wordt de ruimte tussen
raam en spiegel zacht uitgelicht. De Belluna Style is ook
leverbaar zonder verlichting en naar wens te combineren
met een separate föhnhouder uit het Welonda föhnhouder
assortiment.

BELLUNA ELEMENT
De elegante Belluna Element is een praktisch opbergmeubel dat aan de wand bevestigd wordt. Samen met de Belluna Style een prachtige eenheid aan de
muur en vrij van de grond. Het metalen frame is verkrijgbaar in zijdeglans wit, zilver of metallic zwart en naar keuze leverbaar met één of twee soft close
lades. De kleur van het ladefront is optioneel en te kiezen uit de ‘Welonda Laminates’. Standaard is de lade voorzien van de diepliggende Belluna design
handgreep. Evenals de Style is de Belluna Element ook leverbaar met of zonder LED verlichting.

BELLUNA
CHAIR
De unieke Belluna Chair is verkrijgbaar in de stoffeerkleuren uit
de ‘Welonda Fabrics’ collectie. De Belluna Chair kan met diverse
onderstellen geleverd worden: X-Base, X-Base black, Disc-Base Ø
480 mm, Disc-Base 450 mm of Fix-Base, altijd in combinatie met een
hydraulische vastzetbare pomp. De fraai gebogen metalen armleuning
heeft gestoffeerde armleggers voor extra comfort. Indien gewenst is de
Belluna Chair verkrijgbaar met een vaste aanbouwvoetsteun. Voor een
optimale bescherming van de stoel is een bijpassende beschermhoes
verkrijgbaar.

X-BASE

Aluminium kruisvoet op vijf glijders.
Hydraulische vastzetbare pomp met
verchroomde behuizing.

X-BASE BLACK

Aluminium kruisvoet met zwarte
poedercoating op 5 glijders. Hydraulische
vastzetbare pomp met zwarte behuizing.

DISC-BASE

Roestvast stalen disc met doorsnee
480 mm. Hydraulische vastzetbare pomp
met verchroomde behuizing.

DISC-BASE

Roestvast stalen disc vierkant 450 mm.
Hydraulische vastzetbare pomp met
verchroomde behuizing.

FIX-BASE

Roestvast stalen disc met doorsnee van
210 mm. Hydraulische vastzetbare pomp
met verchroomde behuizing.

BELLUNA
WASH & RELAX

De slanke Belluna Wash biedt een groot comfort en gebruiksgemak. De wasunit is verkrijgbaar
zonder beendeel en met een elektrisch verstelbaar beendeel waarbij de bediening fraai in de
zijkant van de zitting is geïntegreerd. Is elektra niet gewenst maar een relaxte lighouding een
pré, dan biedt de losse Belluna voetenbank mogelijk de oplossing.

Belluna Relax verbindt rust met luxe. De Belluna Relax is een schoonheid en brengt uw klant
direct in een ontspannen houding.

Voor de Belluna Wash en Belluna Relax geldt: Het geëpoxeerde frame alsook de zijpanelen
zijn in zijdeglans wit, zilver of metallic zwart verkrijgbaar. De stoffeerkleur is te kiezen uit de
‘Welonda Fabrics’ collectie. De diepe kantelbare witte of zwarte keramische wasbak wordt
standaard geleverd met een nekrubber, uitneembare siphon, eenhevelmengkraan en ‘antidrop’ handdouche. Om uw bekleding zo lang mogelijk in goede conditie te houden zijn voor de
rugleuning en het beendeel beschermhoezen verkrijgbaar. Bij leidingwerk boven de vloer, kunnen
de wasunits uitgerust worden met een bodem- of zijaansluiting.
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