Bli inspirert av
morgendagens
baderom

Østerbotten, 15.12.2007
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Fra Kauhajoki til drømmenes baderom
Hvordan lede vannet trygt og sikkert bort fra husets våtrom
er et hverdagslig problem som Erkki Jyllilä bestemte seg for å
rette oppmerksomheten mot i 1973. Den unge og begavete
maskiningeniøren grunnla bedriften Vieser som fornyet gulvsluk
og gjorde dem enkle å montere og lette å vedlikeholde. Vi er
en familiebedrift fra Østerbotten i Finland, vår virksomhet og
produksjon, alt fra design til ferdige produkter skjer i Finland.
I tillegg til slukløsning konsentrerer vi oss i å utvikle slukrister så
at de får en synlig rolle i innredningen. Vieser-gulvsluksystem er
et funksjonelt, effektivt og vakkert designprodukt som gir flyt
og glede i hverdagen.

«Hos Vieser tror vi at
ingenting er umulig og at
alt kan alltid gjøres på en
enda litt smartere måte.»
Erkki Jyllilä

«Vi er stolte over dette
lille finske hjertet som
garanterer for at millioner
av baderom fungerer.»
Annika Jyllilä–Vertigans
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«Vi endrer tenkemåter
– slukrist blir en del
av baderommets
innredning og arkitektur.»
Saku Sysiö

En ny dimensjon til innredningen
Baderommenes rolle i hverdagen er blitt endret, og på samme
måte har Vieser endret sin måte å svare på menneskelige
behov ved hjelp av design. I begynnelsen konsentrerte vi oss i
å utforme et perfekt gulvsluk. I dag designer vi også slukrister
for å bli en del av innredningen i gjennomtenkte og vakre rom.
Vi har kommet på markedet med design-slukrister som
omformer hele utvalget med sine former og materialer. Innen
design er vi i tett samarbeid med nordiske designbyråer i toppskiktet, Aivan Design og Pentagon Design. Saku Sysiö fra Aivan har
designet Vieser Dot-slukrist av Accoya-tre. Risten mottok hedersbevisningen i designkonkurransen Fennia Prize 20. For designere og innredere er våre slukristalternativer en måte å tilføre
baderommet overraskelseselementer, personlig preg og glede.

«Det er på tide å gjøre
det nødvendige
baderommet til
en dyd som er verd
å streve etter.»
Arni Aromaa
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Tildelt Vieser Dot-rist av
Accoya-tre
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Friheten å velge etter din stil
Høykvalitets design endrer oppfatninger. Våre enestående
Vieser-designrister tilpasser seg til en vesentlig del av baderoms
innretningen og fornyer den tradisjonelle måten å betrakte
slukene på.
Slukristene er designet for å oppfylle både profesjonelle krav
og beboerens vilkår. De gjør det også mulig å anvende store
gulvfliser og fleksibelt velge materialer. Med egne valg kan man
enten fremheve slukristen som et stilig innredningselement, eller
gjøre det til en nesten usynlig del av gulvoverflaten. Du står fritt
å innrede baderommet etter din stil.
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Det fenomenalt enkle er vakkert
De enkleste er ofte det beste – så er det også med montering
av vårt sluk. Grunnlaget for baderommet er sikkerhet og pålitelig vannisolasjon. Derfor har vi designet våre gulvsluk til å være
fenomenalt enkle og trygge å montere. Det beste er at alle slukprodukter i vårt sortiment er kompatible med hverandre, noe
som gjør det mulig å ta de beste valg for ulike steder både på
og under gulvoverflaten. Denne skjønne forening av design og
funksjonalitet er både innrederens og montørens drøm.
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Hverdagens uutholdelige letthet
Små ting bringer kvalitet i livet. Når de fungerer. Ellers kan de
gjøre den travle hverdagen vanskelig. I velgeøyeblikket tenker
man kanskje ikke på en lett og sjelden rengjøring av gulvsluk.
Likevel er det nettopp på grunn av dette at våre gulvsluk gjør
hverdagen smidigere.
En behagelig dusjopplevelse er hverdagens luksusmoment.
Vannet ledes raskt borte fra gulvet, og takket være strukturen
i vårt gulvsluk tar vannet det meste av smusset effektivt med
seg. Derfor behøver sluket rengjøring bare sjeldent. Når det blir
tid for renhold, er det ukomplisert å utføre og sluket krever bare
rask rengjøring og at vannlåset skylles. Du kan stole på at sluket
fungerer og bare nyte av ditt baderom.
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En pust av natur i baderommet
Naturlig tre under føttene og den myke lyden av vanndråper på
slukristen – kan man ønske seg en mer perfekt dusjopplevelse?
Vi er de første som tilbyr å bruke tre på baderomsgulvet, og det
på en helt ny måte. Det harde og vakre treet på våre designrister
er av Kebony- og Accoya-materialer, som er svanemerket og
produsert økologisk og helt uten giftstoffer.
Den enestående behandlingen gjør at begge disse trematerialene utmerket tåler å bli brukt i baderommet. De tidløst vakre
treristene gir den siste finishen til baderommet.
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Stål gir twist i stilen
Stål er et velkjent, stødig og holdbart materiale for baderoms
gulvet. Det kan anvendes til mangt og er et utmerket valg for
slukristen, enten med flisbelegg eller designet. Ved siden av
tradisjonelle kvadratiske slukrister av stål tilbyr vi også praktfulle
mattsvarte design-rister.
Våre stålrister som kan belegges med flis åpner for mange
muligheter. Når man flislegger slukristen med samme type flis
som resten av gulvet, skaper man en enhetlig gulvflate i hele
baderommet – slukristen forsvinner nesten helt. Alternativt
kan man fremheve slukristen som et innredningselement
og velge å flislegge den med annerledes flis enn resten av
gulvet. Vi tilbyr alternativer i ulike former og størrelser, du velger
innredningsstilen.
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Fullførte
baderomsdrømmer
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Kouvola, Bostedsmessen 2019

Privat leilighet 2020
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Åbo, Oppussingsobjekt 2020

Tuusula, Bostedsmessen 2020
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Tuusula, Bostedsmessen 2020

Kouvola, Bostedsmessen 2019
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Göteborg, Sverige.

Hollola, fritidsbolig 2019
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Serviceteam for deg
For oss hos Vieser er det en glede å være med på å fullføre store
og små drømmer. Vi gjør det ved å tilby nye alternativer til ulike
ønsker såvel for profesjonelle behov som til glede og inspirasjon
for beboere – for en smidigere hverdag.
La oss sammen fullføre dine baderomsdrømmer.

Vieser Oy
Kabelgatan 5
43437 Kungsbacka
SVERIGE
www.vieser.no
4023 Sales brochure NOR 2021

Tel. +47 919 08 916
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