BELLUNA
BY

FOKUS PÅ BELLUNA I SIN HELHET
Belluna møblene med velkjente Chair, Wash og Relax, med sin
karakteristiske runde kontur og kraftfull i sin enkelhet.

Det gjennomgående speilet til nye Belluna Style gir et friskt utrykk til
frisørplassen, som passer perfekt med det nye Belluna veggmøbelet.
Vi er stolte av å presentere Belluna Meet resepsjons disk, som viser
dine kunder Bellunas kraftfulle utrykk i det de kommer inn i salongen.
De karakteristiske Belluna produktene er individuelle blikkfangere i
rommet, men sammen utgjør de en optimal enhet. La deg inspirere
av stemningsbildene og forestill deg at du er i Bellunas verden.

ROMANTIC
V I N TAG E
303
MARMOR
CARRARA

001
SATIN WEISS

412
SHERRY

Avslappet og moderne med et snev av romantikk. En stemning som kundene dine føler
seg hjemme i med én gang. Med Belluna møbelet i basisfargen hvit i kombinasjon
med steindekorasjonen ‘Marmor Carrara’, rommet i en grønn kontrastfarge og skaien
i den oransje tonen ‘Sherry’, gjør du salongen din til et varmt og koselig møtested. De
sølvfargede sidepanelene til Belluna Wash med fotstøtte og Belluna Chairs Disc-Base
av rustfritt stål, passer meget godt til stripene i marmoren. Dette gjør at det oppstår
ro til tross for den dristige fargebruken.

WINTER SUNSET
Solen går langsomt ned bak horisonten der det blå lyset gjør plass for et strålende fargespill fra fiolett til oransje. Naturen tegner sine konturer i sort mot de myke
tonene i bakgrunnen.

Moderne detaljer i stål matcher Belluna serien
i basisfargen metallic sort perfekt med det
dypt purpurfargede skaien ‘Amethyst’ og
tredekoren ‘Sanga Wenge Natur’. Det sorte
videreføres i Belluna Wash sidepaneler med
elektrisk benstøtte og Belluna Chairs kryssfot.
Dette

stramme

interiøret

både

ønsker

velkommen og skaper en mystisk stemning.
Dette skyldes at møbelet er utstyrt med
LED-belysning og den varme oransjefargen i
møbelets detaljer.

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

Så robust og myk som kontrasten mellom
mørkeblått vann og den lyse solen som
farges nesten rosa på himmelen i den kjølige
atmosfæren.

Det er modig å plassere Belluna serien i
basisfargen hvit med den lyse skaien ‘Bull
Bahama Beige’ i mørke omgivelser. Balansen
mellom produktet og omgivelsene oppstår
ved å tilføye dekoren ‘Dunkelblau’ til Belluna
møblemanget og de sorte sidepanelene
til Belluna Relax. Belluna Chair Disc-Base i
rustfritt stål gjør denne stramme, moderne
innredningen komplett!

430
BAHAMA BEIGE

001
S AT I N W E I SS

286
DUNKELBLAU

OVERALL GREEN
Omgivelser der tankene får flyte fritt
og der nye og kreative idéer oppstår.

Sølv med tredekoren ‘Dunkelblau’ danner
grunnlaget for møblemanget i dette

286
DUNKELBLAU

inspirerende rommet der temaet ‘natur’
står sentralt. De forskjellige fargene
på trekkene er en referanse til naturen
og dens utallige farger. Belluna Chair
er utført i ‘Limone’, og stikker seg ut i

020
SILBER

rommet med sin sorte kryssfot. Bilde
på veggen med Belluna Relax i fargen
‘Petrol’ foran er forøvrig et iøynefallende
syn, men ved at rammen og sidepanelene
er utført i sølv legger trykket på salongen

0823
P E T RO L

og omgivelsene. Et inviterende sted
å slappe av og komme til hektene.

425
LIMONE

N AT U R A L
FRESH
Det rolige og nøytrale utrykket skapes i kombinasjonen av møblenes
sølvfargede rammer, den mørkegrå skaien ‘Buffalo Anthrazit’, en
kryssfot av aluminium samt tredetaljene i ‘Sonoma Eiche Trüffel’. LED266
SONOMA
EICHE TRÜFFEL

belysningen og kontrastfargen gul gir rommet en overraskende varm
stemning, og gjør salongen din til et sted der bekymringer forsvinner og
positiv energi fyller rommet. Belluna Wash med løs fotstøtte som kan
plasseres etter ønske, er plassert i et separat rom for å fremme optimal
avslapning.

020
SILBER

420
ANTHRAZIT

BELLUNA
MEET

Denne helt nye resepsjons disken har en tynn, jevn og elegant topplate som legger til rette for salg, men som samtidig
beholder åpenheten for optimal kommunikasjon med kunden.

Belluna Meet kan fås med to eller tre skap etter ønske. Disse er som standard utstyrt med Bellunas unike, dyptliggende
designhåndtak. Belluna Meets metallstruktur leveres i fargene silkeglans, hvit, sølv og metallic sort. Sokkelen, arbeidsbenken
og skapene er utført i samme dekor, der man kan velge blant ‘Welonda Laminates’. Belluna Meet kan leveres med eller uten
elegant LED-belysning. En bildeskjerm hører også til mulighetene.

BELLUNA
STYLE

Høydepunktet i salongen din. Speilet og den integrerte
fotstøtten omfavnes av metallrammen, som er tilgjengelig
i hvit silkeglans, sølv og metallic sort. Det innebygde LED/
belysningen gjør at rommet mellom rammen og speilet lyses
mykt opp. Belluna Style kan også leveres uten belysning, og
kan kombineres etter ønske med en separat fønholder fra
Welondas fønholder sortiment.

BELLUNA ELEMENT
Elegante Belluna Element er et praktisk oppbevaringsmøbel som festes til veggen. Sammen med Belluna Style danner det en flott enhet på veggen, fritt
fra gulvet. Metallrammen kan fås i hvit silkeglans, sølv eller metallic sort, og kan leveres etter ønske med én eller to myktstengende skuffer. Fargen på
skuffefronten kan velges fra ‘Welonda Laminates’-utvalget. Skuffen er som standard utstyrt med Bellunas dyptliggende designhåndtak. Som Style kan
også Belluna Element leveres med eller uten LED-belysning.

BELLUNA
CHAIR
Den unike Belluna Chair er tilgjengelig i skai fargene fra ‘Welonda
Fabrics’ kolleksjon. Belluna Chair kan leveres med forskjellige understell:
X-Base, X-Base black, Disc-Base Ø 480 mm, Disc-Base 450 mm eller
Fix-Base, alle med med en hydraulisk låsbar pumpe. De elegant bøyde
armlenene av metall har armhvilere trukket med skai for ekstra komfort.
Belluna Chair kan om ønskelig leveres med fast montert fotstøtte. Et
passende beskyttelsestrekk finnes tilgjengelig for optimal beskyttelse
av stolen.

X-BASE

Kryssfot

i

aluminium

på

fem

glidere.

Hydraulisk låsbar pumpe i forkrommet hus.

X-BASE BLACK

Kryssfot i sort pulver lakkert aluminium på
fem glidere. Hydraulisk låsbar pumpe med
sort hus.

DISC-BASE

Understell i rustfritt stål med diameter
480 mm. Hydraulisk låsbar pumpe
i forkrommet hus.

DISC-BASE

Understell i rustfritt stål, 450 mm firkantet.
Hydraulisk låsbar pumpe i forkrommet hus.

FIX-BASE

Understell av rustfritt stål med diameter
210 mm. Fastmonteres i gulv.
Hydraulisk låsbar pumpe i forkrommet hus.

BELLUNA
WASH & RELAX

Den slanke Belluna Wash gir meget god komfort og brukervennlighet. Vaskeenheten er tilgjengelig
uten benstøtte, eller med elektrisk justerbar benstøtte der betjeningen er elegant integrert på
siden av setet. En separat Belluna benstøtte er et godt alternativ om man ikke ønsker en elektrisk
benstøtte.

Belluna Relax knytter ro og luksus sammen. Belluna Relax er en skjønnhet og legger kunden din i
en avslappet stilling med en gang.

For Belluna Wash og Belluna Relax gjelder følgende: Den eksponerte rammen samt sidepanelene
kan leveres i hvit silkeglans, sølv eller metallic sort. Skai fargene kan velges fra ‘Welonda Fabrics’
kolleksjonen. Den dype vippbare hvite eller sorte keramiske vasken leveres som standard med
nakkegummi, uttakbar vannlås, et ettgreps blandebatteri og en ‘anti-drop’-hånddusj. For at
skaien din skal holde seg fin så lenge som mulig, finnes det beskyttelsestrekk til både rygg og
benstøtten. Der rørene befinner seg over gulvet kan Belluna Wash og Belluna Relax utstyres med
gulv- eller sidetilkobling.

BELLUNA COLOUR SELECTION
L A M I N AT E S
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