BIO
BY

NATURLIG RO OG ÅPENHET
Ro kan oppleves på mange måter. Den mest naturlige type ro finner man i
naturen. I naturen er design, farger og lyder alltid i perfekt harmoni. Her er
det aldri snakk om en feilvalgt farge eller fargekombinasjon. Naturen har
en skjønnhet som ikke kan kopieres.
Samtidig skjuler ikke naturen noe som helst. Tingene vises slik de er.
Naturen er fullstendig åpen.
Målet mitt var å tilnærme seg denne harmonien i konseptet Bio, og å
uttrykke den naturlige roen og åpenheten gjennom design, funksjonalitet
og atmosfære.
Det dannes et rolig bilde gjennom at de funksjonene som er integrerte i
Bio Wash og den frittstående Bio Mix gjør veggmøbler overflødige. Slik
dannes det to øyer som med sine farger, linjer og funksjonaliteter utgjør
en enhet.
Man oppnår åpenhet gjennom måten det jobbes på. Klargjøringen av
fargene foregår foran kundene ved Bio Mix, som om det var et åpent
kjøkken.
De kvadratiske formene til Bio Style, Bio Chair og Bio Desk gjør det rolige
uttrykket komplett og sørger for en harmonisk og åpen salong.
Opplev Bio Line.
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Bio Wash-toseteren, utført i den elegante
tredekoren

‘Ahorn

After

Eight’,

den

mattsvarte sjamponeringsvasken og stoffet
‘Vintage Wine’, tar deg med til den rustikke
stemningen i en gammel vinkjeller.

Den integrerte sjamponeringsvasken gjør at
sjampoflasker kan plasseres rett ved vasken.
Det virker avslappende, og salongen utstråler
ro og varme.

B I O WA R M

BIO COOL

Kombinasjonen

av

tredekoren

‘Marmor

Carrara’, sjamponeringsvasken i hvit høyglans
og stoffet ‘Bull Anthrazit’ gir dette settet
en rolig og kjølig utstråling. Bruken av ett
formspråk og gjentakelse av de samme
materialene og fargene gir enhet og ro til
rommet. Den viste Bio Wash-treseteren,
Bio Style og Bio Chair er på denne måten
forbundet med hverandre.

De stramme linjene er gjennomført ned til
minste detalj, og derfor er Bio Chair utført
med en firkantet Disc Base som understreker
stolens attraktive kvadratiske form.
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Kombinasjonen
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WEISS

lyse

eikefargen

‘Sonoma Eiche Trüffel’ med høyglans hvit
og stoffet ‘Buffalo Fango’ er mykt, elegant
og behagelig for øynene. Bio Chair matcher
metallet i Bio Wash og kranen i Bio Mix, og i
dette settet har den en kryssfot av aluminium
med glidere.

Bio Wash er plassert overfor Bio Mix.
Kunden kan følge alle forberedelsene før
fargebehandlingen.
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Utstrålingen til denne Bio Wash-treseteren og Bio Chair med svart kryssfot med glidere, er ren og ærlig. Kombinasjonen av
tredekoren ‘Marmo Roma’, den mattsvarte sjamponeringsvasken og stoffet ‘Bull Schwarz’ gir dette sette renhet og ro. Fargen
hjelper til for å skape harmoni, mens strukturen tilfører den nødvendige variasjonen.

B I O WA S H

features

Bio Wash har integrerte oppbevarings- og
avfallsrom. De grunne skuffene er innredet
slik at sammenbrettede håndkler og folier
ligger innen rekkevidde. De brede, lavere
plasserte

dype

skuffene

egner

seg

til

oppbevaring av sjampo, pleieprodukter og
annet nødvendig utstyr.

De smale skuffene til Bio Wash har plass til to
avfallsbøtter som kan brukes til restavfall og
våte håndkler.

«Push to open»-skuffene er utstyrt med
mykstenging og kan betjenes med hånd,
fot eller kne. Slik har du frie hender til
kundebehandlingen.

Bio Wash er en koblet vaskeenhet som kan bygges ut fra en toseter til en vaskeøy med så mange plasser du ønsker. Bio Wash er utstyrt med en vippbar, dyp vask med
integrert hånddusj og uttakbar vannlås. Tilvalgsmuligheten nakkestøtte i gummi sørger for ekstra komfort. Sjampo og pleieprodukter plasseres ved siden av vasken på en
uttakbar rist i rustfritt stål som lett kan vaskes.

Bio

Wash

finnes

tilgjengelig

med tilvalgsmulighetene elektrisk
justerbar benstøtte og ryggmassasje.

Innstilling av ryggmassasjen og
den elektrisk justerbare benstøtten
gjøres av frisøren på baksiden av
vaskene.

De brede armlenene på Bio Wash er
ikke bare komfortable for kunden,
men gir også frisøren plass til f.eks.
å utføre en håndmassasje, manikyr
eller liten ansiktsbehandling.

BIO
STYLE

features
Bio Style er unik på grunn av speilet som
strekker
Speilet

seg
har

lavere

enn

arbeidsbenken.

oppbevaringsplass

på

begge

sider. Plasseringen av speilet i forhold til
arbeidsbenken kan du selv bestemme. En
gjennomgående linjeoppstilling dannes ved at
arbeidsbenkene er koblet sammen bak speilet,
slik man kan se på bildet. Man kan også skape
unike klippestasjoner ved å henge opp speilene
asymmetrisk fra midten av arbeidsbenken.

BIO
DESK
De stramme linjene og formspråket videreføres
i Bio Desk. Bio Desk er tilgjengelig med to eller
tre skap og kan deles inn etter ønske med dører
og/eller skuffer. På samme måte som Bio Style
og Bio Wash kan eksteriøret leveres i matt
svart og høyglans hvit.

Bio Mix gjør Bio Line komplett. Med Bio Mix kan du forberede fargingen optimalt. Hvis du
velger full åpenhet er glasshjørnet rundt vasken tilstrekkelig. Om du ønsker mindre innsyn kan
du velge det ekstra stramme eksteriøret.

BIO MIX

BIO CHAIR

features

X-BASE

X-BASE

Kryssfot i aluminium på fem glidere. Hydraulisk låsbar pumpe

Kryssfot i aluminium på fem hjul og med senter brems. Hydraulisk

i forkrommet hus.

låsbar pumpe i forkrommet hus.

X-BASE BLACK

X-BASE BLACK

Kryssfot i sort pulver lakkert aluminium på fem glidere.

Kryssfot i sort pulverlakkert aluminium på fem hjul med senter

Hydraulisk låsbar pumpe med svart hus.

brems. Hydraulisk låsber pumpe med hus i sort.

DISC-BASE

DISC-BASE

Understell i rustfritt stål med diameter 55 cm. Hydraulisk

Understell i rustfritt stål, 50 cm firkantet. Hydraulisk låsbar pumpe

låsbar pumpe i forkrommet hus.

i forkrommet hus.

FIX-BASE

BESKYTTELSESTREKK

Understell av rustfritt stål med diameter 21 cm. Fastmonteres

Vi anbefaler at du bruker beskyttelsestrekk for å holde din Bio

i gulv. Hydraulisk låsbar pumpe i forkrommet hus.

Chair eller Bio Wash ny og fin så lenge som mulig. Bruk derfor
beskyttelsestrekkene for stolryggen på vaskeenheten og stolen
når du farger hår. Med et beskyttelsestrekk for vaskeenhetens
bendel unngår man skader fra skotøy.
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