BIO
BY

NATUURLIJKE RUST EN TRANSPARANTIE
Rust kun je in vele facetten ervaren. De meest vanzelfsprekende rust vind
je in de natuur. In de natuur zijn vormgeving, kleuren en geluiden altijd in
perfecte harmonie. Hier is nooit sprake van een verkeerd gekozen kleur of
kleurencombinatie. De natuur heeft een onnavolgbare schoonheid.
Tegelijkertijd verbergt de natuur niets. De dingen worden getoond zoals
ze zijn. De natuur is volkomen transparant.
Mijn doel was om deze harmonie te benaderen in het concept Bio en tot
uiting te brengen in een ontwerp, functionaliteit en sfeer die natuurlijke
rust en ook transparantie uitstralen.
Een rustig beeld ontstaat doordat de in de Bio Wash geïntegreerde
functies en de vrijstaande Bio Mix wandmeubilair in de salon overbodig
maken. Zo ontstaan twee eilanden die qua kleur, lijnen en functionaliteit
een eenheid vormen.
Transparantie wordt bereikt door de manier van werken. Het voorbereiden
van kleuren bij de Bio Mix gebeurt in het zicht van de klant, als ware het
een open keuken.
De kwadratische vormen van de Bio Style, de Bio Chair en de Bio Desk
maken het rustige beeld compleet en zorgen voor een harmonieuze
transparante salon.
Ervaar de Bio Line.
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De Bio Wash tweezitter, uitgevoerd in het
chique houtdecor ‘Ahorn After Eight’, de mat
zwarte shampoobak en de stoffering ‘Vintage
Wine’, brengt u in de uitnodigende rustieke
sfeer van een oude wijnkelder.

Door de geïntegreerde shampoobak kunnen
shampooflessen direct naast de wasbak
geplaatst worden. Het werkt rustig en de
salon straalt rust en warmte uit.

B I O WA R M

BIO COOL

Deze set heeft een serene, koele uitstraling
door de combinatie van het houtdecor ‘Marmor
Carrara’, de hoogglans witte shampoobak en
de bekleding in ‘Bull Anthrazit’. Het gebruik
van één vormentaal en de herhaling van
dezelfde materialen en kleuren geeft eenheid
en rust aan de ruimte. De getoonde Bio Wash
drie-zitter, de Bio Style en Bio Chair zijn
hierdoor met elkaar verbonden.

Om de strakke lijnen tot in detail door te
voeren is de Bio Chair uitgevoerd met een
vierkante Disc Base die de mooie kwadratische
vorm van de stoel extra benadrukt.
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Zacht, chique en oogstrelend is de combinatie
van de licht eiken kleur, ‘Sonoma Eiche Trüffel’
met hoogglans wit en stoffering ‘Buffalo
Fango’. Matchend bij het metaal van de Bio
Wash en de kraan van de Bio Mix heeft de Bio
Chair in deze set een aluminium kruisvoet
met glijders.

De Bio Wash is geplaatst tegenover de Bio
Mix. De voorbereidingen voor het kleuren zijn
transparant voor uw klant.
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BIO PURE

499 MARMO
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Puur, no nonsens is de uitstraling van deze Bio Wash drie-zitter en Bio Chair met zwarte kruisvoet op glijders. De combinatie
van houtdecor ‘Marmo Roma’, de mat zwarte shampoobak en bekleding ‘Bull Schwarz’ geeft puurheid en rust aan deze set. Er is
eenheid in kleur maar daarbinnen variatie in structuur.

B I O WA S H

features

De Bio Wash heeft geïntegreerde ruimtes
voor voorraad en afval. De ondiepe lades zijn
zo ingericht dat opgevouwen handdoeken en
folie’s direct binnen handbereik liggen. De
brede lager gepositioneerde diepe lades zijn
geschikt voor het opbergen van shampoo,
conditioner en andere benodigdheden.

De smalle lades van de Bio Wash herbergen
twee afvalemmers die voor restafval en natte
handdoeken gebruikt kunnen worden.

De ‘Push to open’ lades zijn voorzien van
softclose sluiting en zijn met de hand danwel
knie of voet te bedienen. Zo houdt u uw
handen vrij voor de behandeling van uw klant.

De Bio Wash is een geschakelde wasunit die van tweezitter kan worden uitgebouwd tot een waseiland met de hoeveelheid plekken die u wenst. De Bio Wash is voorzien van
een kantelbare, diepe wasbak met geïntegreerde handdouche en uitneembare siphon. Een optioneel nekrubber zorgt voor extra wascomfort. Naast de wasbak wordt de
werkvoorraad shampoo en conditioner geplaatst op een uitneembaar RVS rooster dat eenvoudig kan worden gereinigd.

De Bio Wash is verkrijgbaar met
de

optie

elektrisch

verstelbaar

beendeel en rugmassage.

Instelling van de rugmassage en
het elektrisch verstelbaar beendeel
geschiedt door de kapper aan de
achterzijde van de wasbakken.

De brede armleuningen van de Bio
Wash zijn niet alleen comfortabel
voor de klant, maar bieden ook
plaats aan de kapper voor het
uitvoeren

van

bijvoorbeeld

een

handmassage, manicure of kleine
gezichtsbehandeling.

BIO
STYLE

features
De Bio Style is uniek door de spiegel die net
onder het werkblad uitsteekt. De spiegel
biedt aan beide zijden opbergruimte. De
plaatsing van de spiegel ten opzichte van het
werkblad kunt u zelf bepalen. Een doorlopende
lijnopstelling

wordt

gecreëerd

door

de

werkbladen achter de spiegel te koppelen zoals
op de foto weergegeven. Een telkens weer
unieke knipplek creëert u door de spiegels
assymmetrisch vanuit het midden van het
werkblad op te hangen.

BIO
DESK
In de Bio Desk wordt de strakke lijnvoering
en de vormentaal doorgevoerd. De Bio Desk
is verkrijgbaar met twee of drie kastjes en is
naar wens in te delen met deurtjes en/of lades.
De ombouw is net als de Bio Style & Bio Wash
verkrijgbaar in mat zwart & hoogglans wit.

De Bio Mix maakt de Bio Line compleet. Met de Bio Mix kunt u optimaal de voorbereidingen
treffen voor het kleuren. Kiest u voor volledige transparantie dan is de glazen hoek om de
wasbak voldoende. Wilt u meer privacy dan kunt u kiezen voor de extra strakke ombouw.

BIO MIX

BIO CHAIR

features

X-BASE

X-BASE

Aluminium kruisvoet op vijf glijders. Hydraulisch vastzetbare

Aluminium kruisvoet op vijf wielen en centrale rem. Hydraulisch

pomp met verchroomde behuizing.

vastzetbare pomp met verchroomde behuizing.

X-BASE BLACK

X-BASE BLACK

Aluminium kruisvoet met zwarte poedercoating op 5 glijders.

Aluminium kruisvoet met zwarte poedercoating op 5 wielen

Hydraulische vastzetbare pomp met zwarte behuizing.

en centrale rem. Hydraulische vastzetbare pomp met zwarte
behuizing.

DISC-BASE

DISC-BASE

Roestvast stalen disc met doorsnee 55cm. Hydraulisch

Roestvast stalen disc vierkant 50 cm. Hydraulisch vastzetbare

vastzetbare pomp met verchroomde behuizing.

pomp met verchroomde behuizing.

FIX-BASE

BESCHERMHOES

Roestvast stalen disc met doorsnee van 21 cm. Hydraulisch

Om uw Bio Chair of Bio Wash zo lang mogelijk in nieuwstaat te

vastzetbare pomp met verchroomde behuizing.

behouden wordt het gebruik van beschermhoezen geadviseerd.
Gebruik daarom bij kleuringen de beschermhoezen voor de rug
van de stoel of wash unit. Een beschermhoes voor het beendeel
van de washunit voorkomt beschadigingen door schoeisel.
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