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betteworld
DESIGNERBADE OG BRUSEBUNDE I STÅL/EMALJE
Bettes eksklusive produktserie tillgängligt fra Gustavsberg
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Opdag

fordelene ved stål/emalje:
1. BETTEGLAZE® er

		 den nyeste teknologi!

Takket være nye teknologier er stål/emalje gået hen og blevet
et højteknologisk produkt, som uden problemer kan tilpasses
nye omstændigheder og krav. BETTEGLAZE® er indbegrebet
af 100 % glatte og hygiejniske overflader i strålende farver.

2. BETTEGLAZE® er
			

eksklusiv luksus.

Vores badekars høje klasse er ikke blot et resultat af materialerne. Rent faktisk er det designet, der slår eksklusiviteten fast. En lang række designpriser tjener til yderligere
at understrege vores produkters høje kvalitet. Om 30 år fra
nu vil overfladen på vores badekar stort set have samme
kvalitet som den dag, de blev installeret.

3. BETTEGLAZE® er uovertruffen

kvalitet.

				

BETTEGLAZE® er mere holdbar end marmor, plastic og
jern, takket være tyndere overfladebehandling, som er mere
hårdfør og fleksibel. Vores emalje bliver påført titanium af
højeste kvalitet, og efter denne proces er badekarret så
hårdt, at emaljen hverken kan krakelere eller blive ridset.

4. BETTEGLAZE® er
		

let at rengøre.

BETTEGLAZE® er en af de mest hygiejniske overflader i hjemmet. Rengøring med almindelige rengøringsprodukter eller sågar
svampe belaster på ingen måde den hårde overflade, der er så
glat, at snavs ikke kan sætte sig fast. Og vand preller ganske enkelt af. Bakterier har ikke en chance – emaljen tillader nemlig ikke,
at der dannes grobund for dem.

5. BETTEGLAZE® er
		

rent velvære.

Vores badekar er fremstillet af emaljeret titanium. Metaller har
fremragende varmeledende egenskaber. Det er en stor fordel, da
det varme vand hurtigt opvarmer badekarrets overflade. Den 100
% glatte overflade på BETTEGLAZE® øger desuden følelsen af
rent velvære i et emaljeret badekar.
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BetteSTARLET-serie
Et alsidigt ydre.
Vores BETTESTARLET-serie har de rette dimensioner til enhver tænkelig installation. Hvad enten
det er rundt, halvcirkelformet eller firkantet, vil dit
BETTESTARLET altid passe perfekt ind i dit baderum. Fås også med den støbte forplade BETTECOMFORT med usynlig samling.

Mål
(længde x bredde x dybde/liggemål):
BetteSTARLET
157 x 70 x 42 cm / 1170 mm
160 x 65 x 42 cm / 1170 mm
160 x 70 x 42 cm / 1170 mm
170 x 70 x 42 cm / 1270 mm
170 x 75 x 42 cm / 1270 mm
175 x 80 x 42 cm / 1270 mm
180 x 75 x 42 cm / 1370 mm
180 x 80 x 42 cm / 1370 mm
190 x 90 x 42 cm / 1465 mm
BetteSTARLET I
165 x 75 x 42 cm / 1170 mm
175 x 80 x 42 cm / 1270 mm
185 x 85 x 42 cm / 1370 mm
BetteSTARLET II
165 x 75 x 42 cm / 1170 mm
175 x 80 x 42 cm / 1270 mm
185 x 85 x 42 cm / 1370 mm
BetteSTARLET III
181 x 75 x 42 cm / 1170 mm
192 x 80 x 42 cm / 1270 mm
203 x 85 x 42 cm / 1370 mm
BetteSTARLET IV
165 x 75 x 42 cm / 1170 mm
175 x 80 x 42 cm / 1270 mm
185 x 85 x 42 cm / 1370 mm
BetteSTARLET V
165 x 75 x 42 cm / 1170 mm
175 x 80 x 42 cm / 1270 mm
185 x 85 x 42 cm / 1370 mm
BetteSTARLET oval 165 x 75 x 42 cm / 1170 mm
175 x 80 x 42 cm / 1270 mm
185 x 85 x 42 cm / 1370 mm
195 x 95 x 42 cm / 1465 mm
Midterplaceret afløb

Ø 52 mm

BetteSTARLET

BetteSTARLET I

BetteSTARLET II

BetteSTARLET III

BetteSTARLET IV

BetteSTARLET V

BetteSTARLET oval
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BettePOOL-serie
3 gode grunde til at have det godt.
Ved hjælp af en lang række fantastiske hjørneløsninger kan BETTEPOOL passe ind i ethvert baderum,
og takket være det tidløse design tager det sig godt
ud i ethvert miljø. Den bedste komfort opnås ved
hjælp af det bedst mulige design og den størst mulige fleksibilitet! Fås også med den støbte forplade
BETTECOMFORT med usynlig samling.

BettePOOL I
venstre

højre

BettePOOL II

Mål
(længde x bredde x dybde/liggemål):
BettePool oval 164 x 96 x 45 cm / 1215 mm
BettePool i	
161 x 102 x 45 cm / 1215 mm
BettePool iI
164 x 96 x 45 cm / 1215 mm
BettePool iii	
160 x 113 x 45 cm / 1215 mm
Midterplaceret afløb

Ø 90 mm

venstre

BettePOOL III
venstre

Design

BettePOOL oval
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Jochen Schmiddem, Berlin

højre

højre

BetteHome-serie
Ren elegance.
Badekarrets runde form får det til at fremstå elegant.
Dets komfortable indre indbyder til fælles bad – og
det er også ideelt som kombibadekar. Den støtte, du
opnår ved hjælp af den ergonomisk udformede hvilesektion og dets sæde, giver dig en følelse af komfort
og velvære. Fås også med den støbte forplade
BETTECOMFORT med usynlig samling.

Dimensions
(Længde x bredde x dybde/bassin dimensioner):
180 x 100/75 x 45 cm / 1355 mm
Midterplaceret afløb
Design

BetteHOME

Ø 90 mm
Jochen Schmiddem, Berlin

BetteHOME OVAL

BetteHome

BetteHome Oval

7

BetteARCO
Et perfekt rundet hjørne.
Her er den perfekte krydsning mellem det klassiske
hjørnebadekar og optimal udnyttelse af pladsen i baderummet. Du mærker tydeligt forskellen: sektioner,
der giver ryg og nakke optimal støtte, og komforten
samt det rummelige indre, der gør BETTEARCO til
det perfekte badekar til et hyggeligt familiebaderum.

Mål
(længde x bredde x dybde/liggemål):
140 x 140 x 45 cm / 1426 mm
Design
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Jochen Schmiddem, Berlin

Bettefree
En ægte Schmiddem.
BETTEFREE er designet af et stjerneskud på den internationale designhimmel: Jochen Schmiddem. Det
klare, puristiske design står i elegant kontrast til de
harmoniske og blidt rundede former. En succesfuld
komposition og et glimrende eksempel på moderne
produktdesign.
Mål
(længde x bredde x dybde/liggemål):
170 x 75 x 45 cm / 1160 mm
180 x 80 x 45 cm / 1260 mm
190 x 90 x 45 cm / 1360 mm
200 x 100 x 45 cm / 1460 mm
Midterplaceret afløb
Design

Ø 52 mm
Jochen Schmiddem, Berlin
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BetteSchmiddem
Vores “eget brand“.
Bette og designeren Jochen Schmiddem har i mange
år haft et konstruktivt samarbejde. Hans tegnebræt
har fostret mange nye designs – især denne serie
med nyskabende highlights som teakhylden og den
nyudviklede overløb med integreret påfyldningsenhed.
Mål
(længde x bredde x dybde/liggemål):
180 x 80 x 45 cm / 1270 mm
180 x 85 x 45 cm / 1270 mm
180 x 90 x 45 cm / 1270 mm
Midterplaceret afløb

Ø 90 mm

Tilbehør som tilvalg:
Teakhylde
Rotaplex Trio-Schmiddem-overløb
Design

Jochen Schmiddem, Berlin

Jochen Schmiddems fantastiske designs har givet ham en kometkarriere på den internationale designscene. I dag står Schmiddem Design
Berlin for en succesrig og nutidig symbiose mellem funktion og form,
hvilket får hans designs til at hæve sig over det konventionelle.

10

BetteOcean
Et hav fyldt til randen med luksus.
Dette luksuriøse badekar kan bruges som et
kombibadekar, hvor du kan tage enten kar- eller
brusebad. Med et indre mål på 1.435 mm byder
BETTEOCEAN på den højst mulige badekomfort –
og den meget stejle fodende giver rigeligt med plads
til at stå oprejst.
Mål
(længde x bredde x dybde/liggemål):
160 x 70 x 45 cm / 1435 mm
170 x 70 x 45 cm / 1435 mm
170 x 75 x 45 cm / 1435 mm
170 x 80 x 45 cm / 1435 mm
180 x 80 x 45 cm / 1435 mm
Midterplaceret afløb
Design

Ø 52 mm
Jochen Schmiddem, Berlin
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BetteFORM
Mål
(længde x bredde x dybde/liggemål):
BetteForm, BetteForm Safe
140 x 70 x 42 cm / 1035 mm
150 x 70 x 42 cm / 1145 mm
160 x 70 x 42 cm / 1225 mm
160 x 75 x 42 cm / 1225 mm
165 x 75 x 42 cm / 1225 mm
170 x 70 x 42 cm / 1300 mm
170 x 73 x 42 cm / 1300 mm
170 x 75 x 42 cm / 1300 mm
170 x 80 x 42 cm / 1300 mm
175 x 75 x 42 cm / 1300 mm
180 x 80 x 42 cm / 1350 mm
190 x 80 x 42 cm / 1465 mm
BetteForm Low-Line
150 x 70 x 30 cm / 1150 mm
170 x 70 x 30 cm / 1350 mm
BetteForm Nova
170 x 75 x 42 cm / 1270 mm
Midterplaceret afløb

Ø 52 mm
BetteForm

BetteLuna
Designet til det lille baderum.
Den intelligente løsning til små rum – fodenden er
skåret i smig for at give ekstra plads i baderummet på
trods af et indre mål på 1.365 mm. Det nyskabende,
skrånende overløb muliggør desuden en vandstand,
der er 6 cm højere end normalt. BETTELUNA fås med
en ergonomisk profil i en venstre- eller en højreudgave.

Mål
(længde x bredde x dybde/liggemål):
170 x 75/60 x 45 cm / 1365 mm
Midterplaceret afløb
Design

Ø 52 mm
Jochen Schmiddem, Berlin

BETTELUNA, højre
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BetteForm Safe
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Bettecora
Minibadekar med maksimal komfort.
Selv det mindste baderum har plads nok!
BETTECORA giver dig de mest utrolige muligheder
med sine blidt rundede brusebund – et kombibadekar med perfekt matchende bruseafskærmning og
midterplaceret afløb, som gør det skønt at gå i bad
sammen i selv de mindste baderum. Fås til indbygning eller med det støbte panel BETTECOMFORT
med usynlig samling.

Mål
(længde x bredde x dybde/liggemål):
BetteCora
160 x 90/70 x 42 cm / 1290 mm
170 x 90/70 x 42 cm / 1390 mm
180 x 90/70 x 42 cm / 1490 mm
Midterplaceret afløb

Ø 52 mm

Tilbehør som tilvalg:
BetteComfort
Design
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sieger design, Münster

BetteCora, vänster

BetteCora, højre

BetteGREB

BetteBOREHULLER

Altid parat.
Vi har lavet greb i enhver tænkelig finish, så du kan
komme sikkert ind og ud af badet.

Individuel placering.
Armaturet behøver ikke sidde et bestemt sted. Vi kan
konfigurere badekarret efter dine ønsker ved hjælp af
borehuller i badekarrets kant.

BetteANTISLIP
Sikkerhed i baderummet.
Få fast grund under fødderne. En særlig blanding af
kvarts og sand kan brændes fast på emaljeoverfladen
i alle badekar og brusebunde. Det forhindrer på den
ene side, at man glider, men det forringer ikke den behagelige følelse af at røre ved overfladen.
Den optiske effekt og farverne forringes ikke. Hvide
badekar og brusebunde får en hvid overfladebehandling. BETTEANTISLIP fås i en transparent udgave til
farvede brusenicher.
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BetteFloor
100% design - 0% højde.
Oplev en ny dimension af flush-to-floor-brusenicher
med BETTEFLOOR! Den elegante stål/emalje-bruseniche er den perfekte løsning til dig, der sætter
pris på komfort, design, hygiejne og holdbarhed.
BETTEFLOOR flush-to-floor-brusenichen sætter nye
standarder:
• Individuelt baderumsdesign
• Vedvarende hygiejne
• Rengøringsvenlig
• Ubegrænset brusenydelse
Det vil være os en fornøjelse at sende dig yderligere
information om BETTEFLOOR!

Mål (længde x bredde):
80 x 80 cm
90 x 70 cm
90 x 75 cm
90 x 80 cm
90 x 90 cm
100 x 70 cm
100 x 75 cm
100 x 80 cm
100 x 90 cm
100 x 100 cm
110 x 80 cm
110 x 90 cm
110 x 100 cm
120 x 75 cm
120 x 80 cm
120 x 90 cm
120 x 100 cm
Midterplaceret afløb

120 x 120 cm
130 x 80 cm
130 x 90 cm
130 x 100 cm
140 x 80 cm
140 x 90 cm
140 x 100 cm
150 x 80 cm
150 x 90 cm
150 x 100 cm
160 x 80 cm
160 x 90 cm
160 x 100 cm
170 x 75 cm
170 x 90 cm
180 x 80 cm
180 x 90 cm
Ø 90 mm

På bestilling fås BETTEFLOOR også med et afløb i
samme farve som brusenichen.
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Et raffineret udvalg af farver.
Ud over de sædvanlige baderumsfarver kan vi også
tilbyde BETTEFLOOR i følgende matte toner, som følger tidens flise- og gulvtrends. De faktiske farver kan
afvige fra de trykte farver. Farveprøverne kan ses hos
din lokale baderumsspecialist.
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BetteBRUSEBUNDE
70 x 70 x 6,5 cm
75 x 70 x 6,5 cm
75 x 75 x 6,5 cm
80 x 70 x 6,5 cm
80 x 75 x 6,5 cm
80 x 80 x 6,5 cm
80 x 80 x 15 cm
85 x 70 x 6,5 cm
85 x 75 x 6,5 cm
85 x 85 x 6,5 cm
90 x 60 x 6,5 cm
90 x 70 x 6,5 cm
90 x 75 x 6,5 cm
90 x 80 x 6,5 cm
90 x 85 x 6,5 cm
90 x 90 x 6,5 cm
90 x 90 x 15 cm
100 x 70 x 6,5 cm
100 x 75 x 6,5 cm
100 x 80 x 6,5 cm
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100 x 90 x 6,5 cm
100 x 100 x 6,5 cm
105 x 75 x 6,5 cm
110 x 70 x 6,5 cm
110 x 75 x 6,5 cm
110 x 80 x 6,5 cm
110 x 90 x 6,5 cm
110 x 100 x 6,5 cm
110 x 110 x 6,5 cm
120 x 70 x 6,5 cm
120 x 75 x 6,5 cm
120 x 80 x 6,5 cm
120 x 90 x 6,5 cm
120 x 100 x 6,5 cm
120 x 110 x 6,5 cm
120 x 120 x 6,5 cm
130 x 80 x 6,5 cm
130 x 90 x 6,5 cm
130 x 100 x 6,5 cm
140 x 70 x 6,5 cm

140 x 75 x 6,5 cm
140 x 80 x 6,5 cm
140 x 90 x 6,5 cm
140 x 100 x 6,5 cm
150 x 70 x 6,5 cm
150 x 75 x 6,5 cm
150 x 80 x 6,5 cm
150 x 90 x 6,5 cm
150 x 100 x 6,5 cm
150 x 150 x 6,5 cm
160 x 70 x 6,5 cm
160 x 75 x 6,5 cm
160 x 80 x 6,5 cm
160 x 90 x 6,5 cm
160 x 100 x 6,5 cm
170 x 70 x 6,5 cm
170 x 75 x 6,5 cm
170 x 90 x 6,5 cm
180 x 80 x 6,5 cm
180 x 90 x 6,5 cm
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Bette GmbH & Co. KG
Heinrich-Bette-Straße 1
D-33129 Delbrück
ph. +49 5250 511-0
fax +49 5250 511-130
e-mail: info@bette.de
www.bette.de

Partneradresse:
Villeroy & Boch Danmark A/S
Vallensbækvej 26-28, 2605 Brøndby
Denmark
Phone + 45 36 70 80 55
Fax + 45 36 72 08 05
info@gustavsberg.dk
www.gustavsberg.dk

Z0013689

Brochuren indeholder udvalgte produkter fra
vores sortiment. Ønsker du yderligere information om hele sortimentet, kan du se mere på
www.bette.de – og du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os.

