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K-Raudan kylpyhuonetrendeissä 2019 ovat pinnalla sekä selkeät muodot että hiotut yksityiskohdat. Vaaleat värit vallitsevat,
mutta niitä täydennetään muun muassa lämpimillä metallisävyillä. Koska kylpyhuonekalusteet ovat pitkäaikainen hankinta, on
niiden kestettävä muotoilultaan ja laadultaan aikaa.

Vaalean valoisa kylpyhuone on edelleen ajankohtainen ja suosii nyt siroja, pelkistettyjä muotoja. Yksityiskohdilla luodaan kylpyhuoneelle
persoonallinen ilme ja kauniit pientavarat, kuten parfyymipullot pääsevät esille keveissä seinähyllyköissä. Ilmavaan vaaleaan yhdistetään
rouheutta, luonnonmateriaaleja ja lämpimiä metallinsävyjä. Laatoitukseen saa vaihtelua erilaisilla ladontatavoilla ja uuden muotoisilla laatoilla.

"Nousevana trendinä on myös se, että sekä seinät että lattiat laatoitetaan samalla lattialaatalla - vain laatan kokoa vaihtaen. Näin luodaan
yhtenäinen, ylellinen ja kuitenkin rauhallinen kokonaisuus," kertoo tuotepäällikkö Virpi Korhonen K-ryhmästä.

Cello Wave -kylpyhuonekaluste, - kaappi ja - peili, lattialaatta Art Collection

Kylpyhuonekalusteiden on kestettävä muotoilultaan ja laadultaan aikaa. Yksinkertaisen tyylikkäät Cello Wave –kylpyhuonekalusteet sopivat
moderniin sisustukseen. Valkoisen lisäksi Wave-sarja on saatavana myös kontrastia tuovana grafiitin harmaana. Kaarevareunaisen Cello
Wave –peilin muotokielessä on hauskasti ripaus 70-lukua. Peiliin voi yhdistää kosteisiin tiloihin sopivan siron ja tehokkaan RB-LED-valaisimen.
Näyttävässä Art Collection -lattialaatassa on marokkolaishenkeä.



Valkoinen ja vaalean vihreä Cello Rhombus -seinälaatta

Cello Rhombus -laatan salmiakkimuodolla saa upeaa seinä- tai lattiapintaa. Laatan värivaihtoehdot ovat valkoinen, vaalean vihreä, vaalean
sininen, vaalean harmaa ja musta. 

Seinälaatta Sunrise Cabernet 60x60 cm, lattialaatta Sunrise Cabernet 30x60 cm, Cello Wave -kylpyhuonekaluste, -allas ja -peilikaappi sekä
LED-valaisin

Seinän lasittamaton ja läpivärjätty lattialaatta Sunrise Cabernet on kokoa 60x60 cm, lattialla sama laatta kokoa 30x60 cm. Laatan pinta
jäljittelee luonnollista kiven ulkonäköä sekä tuntumaa ja laatan rektifioidut reunat mahdollistavat kapeankin saumausvälin. Kevyen, metallista
valmistetun pyöreän Cello Dia -seinähyllyn halkaisija on 50cm.
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Vinkkejä ja inspiraatiota kylpyhuoneremonttiin K-Raudan sivuilla 

Tutustu Remppa-magalogiin

Tutustu Cello-laattakuvastoon

Lataa painokelpoisia kuvia mediapankistamme

K-Raudan Remonttineuvonta: yhteydenottolomake https://www.k-rauta.fi/remonttineuvonta  tai puh. 044 700 1000 (avoinna arkisin klo 8-16) 

K-Rauta – Yllättävän helppoa

Me K-Raudassa autamme niin kodin kunnostamisen ensikertalaisia kuin ammattilaisiakin onnistumaan rakentamisessa ja remontoinnissa
mahdollisimman vaivattomasti. Laajin valikoima ja parhaat palvelumme varmistavat, että projektisi onnistuu – niin kivijalassa kuin verkossakin.
Sinua palvelee 134 uudistunutta kauppaa kattaen koko Suomen Tammisaaresta Ivaloon. K-Rauta.fi 


