Even heerlijk kopje onder!
Donkere winterdagen zijn het juiste moment voor een weldadig, ontspannend
bad
Onbehaaglijk, nat en koud? Wanneer een blik uit het raam tot die conclusie
leidt, kan dat maar één ding betekenen: het is weer winter! Maar koude en
regen of sneeuw hoeven het goede humeur niet te bederven. In tegendeel:
Sombere dagen laten zich heel aangenaam doorbrengen, wanneer men besluit
zichzelf eens goed te verwennen en de stress van alledag voor een paar uurtjes
opzij te schuiven. Dat lukt perfect met een weldadig bad in een Kaldewei bad.
Door middel van geraffineerde toebehoren en een intelligente techniek slaagt
Kaldewei erin, het nemen van een bad tot een heel bijzondere belevenis voor de
zintuigen te maken.
Met Kaldewei Sound Wave uw favoriete muziek onder water beleven
Een weldadig bad is nog ontspannender, wanneer het door de juiste muziek wordt
omlijst. De combinatie van een soundsysteem en een ligbad is dan ook de logische
uitkomst van consequent doorontwikkeld baddesign. Sound Wave, het eerste badaudiosysteem van Kaldewei, transformeert de badkuip in een resonantielichaam.
Audiobestanden kunnen vanaf smartphone, tablet of elk ander Bluetoothcompatibel apparaat rechtstreeks via het bad worden beluisterd. Wanneer men
tijdens een heerlijk ontspannend bad via Sound Wave naar muziek luistert, zijn de
klanken niet alleen hoorbaar, maar via het water ook heel subtiel voelbaar. Een
totaal nieuwe wellness-beleving voor de zintuigen.
Wegglijden in een zee van licht en kleuren
Als sinds eeuwen is de positieve uitwerking van licht en kleuren op lichaam en
geest bekend. In combinatie met water wordt zelfs een nog intensere
diepteontspanning bereikt. Met de drie verlichtingssystemen „Spectraallicht”,
„Onderwaterschijnwerper” en „Indirecte verlichting” voor ligbaden en verlichte

sproeiers bij het Vivo Turbo whirlsysteem onderstreept Kaldewei eens te meer zijn
competentie op het gebied van intelligente badtechnologie. Om tijdens het
ontspannen optimaal van de gewenste werking te kunnen genieten, geschiedt de
bediening heel eenvoudig en comfortabel met een in de badrand geïnstalleerd
bedieningselement. En wie zich bij het spectraallicht niet op één bepaalde
kleurenwereld wil vastleggen, kiest voor de automatische kleurendoorloop,
waarmee een fascinerend spel van kleur- en lichtstemmingen wordt gestart.
Pure ontspanning met het Kaldewei multi-functioneel kussen en de relax ligbank
De multi-functionele kussens van Kaldewei bieden drievoudig comfort: Of deze nu
als voetensteun, comfortabele armondersteuning of behaaglijke hoofd- en neksteun
worden gebruikt – de flexibele kussens overtuigen door hun veelzijdigheid en
gebruiksgemak. Uitgevoerd met vijf zuignoppen laten zij zich heel gemakkelijk
individueel positioneren, op de bodem, de rugschuining of langs de binnenzijde van
het bad. Na het baden is de ontspanningssessie nog niet ten einde: De regeneratie
wordt afgerond met een heerlijke rustfase op de Kaldewei relax ligbank. De relax
ligbank laat zich heel eenvoudig op het bad plaatsen en op de hoeken vastzetten.
En ontpopt zich als een waar multitalent in het bad: behalve als complete ligbank
doen afzonderlijke elementen ook dienst als weglegvlak of zitje – naar keuze in de
kleuren beige, karmijnrood, choco en antraciet.
Met functioneel toebehoren en intelligente techniek biedt Kaldewei veelzijdige
mogelijkheden om uw ligbad op uw persoonlijke behoeften en preferenties in te
stellen. Zo wordt het ontspanningsbad in een handomdraai een perfect middel
tegen elke winter “bad-weather blues!”.
Bron: Franz Kaldewei GmbH & Co. KG. Bewijsexemplaren worden op prijs
gesteld.
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Onderschriften:
1 – Kaldewei Ellipso Duo
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Ergonomisch baden: Het ligbadmodel Ellipso Duo garandeert met zijn zacht
glooiende schouderpartij en comfortabele rugschuiningen royaal badgenot – ook
met z’n tweetjes.

2 – Kaldewei Meisterstück Centro Duo Oval
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Ontspannen op het hoogste niveau: Het vrijstaande ligbad Meisterstück Centro Duo
Oval met geëmailleerde bekleding paart op weergaloze wijze comfort aan esthetiek.
Voor een volstrekt unieke wellness-beleving zorgt het bad-audio-systeem Sound
Wave: Het bad fungeert als resonantielichaam –zo zijn klanken niet alleen
hoorbaar, maar via het water in het bad ook subtiel voelbaar.

3 – Indirecte verlichting
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Met de drie verlichtingssystemen „Spectraallicht”, „Onderwaterschijnwerper” en
„Indirecte verlichting” voor ligbaden onderstreept Kaldewei eens te meer zijn
competentie op het gebied van intelligente badtechnologie.

4 – Kaldewei Conoduo met multi-functiekussen
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De multi-functiekussens van Kaldewei bieden drievoudig comfort: Of deze nu als
voetensteun, comfortabele armondersteuning of behaaglijke hoofd- en neksteun
worden gebruikt – de flexibele kussens overtuigen door hun veelzijdigheid en
gebruiksgemak.

