Inspiration till
morgondagens
badrum

Österbotten, 15.12.2007
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Från Kauhajoki till drömmarnas badrum
Hur får man ut vattnet ur hemmets våtrum på ett tryggt och
säkert sätt? Detta alldagliga problem beslutade sig Erkki
Jyllilä att lösa 1973. Den unge och begåvade maskiningenjören
grundade Vieser med ambitionen att skapa en golvbrunn
som är enkel att installera och underhålla. Vi är ett nordiskt
familjeföretag med all verksamhet och produktion från design
till färdiga produkter i Finland.
Utöver golvbrunnslösningen satsar vi nu på att utveckla golvbrunnslock som har en synlig roll i hemmets inredning. Viesers
effektiva golvbrunnssystem är samtidigt en snygg inredningsprodukt som ger smidighet och glädje i vardagen.

"Vi på Vieser tror att inget
är omöjligt och att allt går
att göra lite smartare."
Erkki Jyllilä
"Vi är stolta över detta
lilla finska hjärta bakom
funktionaliteten
i miljontals badrum."
Annika Jyllilä-Vertigans
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”Vi vill förändra attityderna
och göra golvbrunnen till
en del av badrummets
inredning och arkitektur.”
Saku Sysiö

Ny inredningsdimension
Badrummets roll i människors vardag har förändrats. Detsamma
gäller Viesers sätt att tillgodose människors behov med elegant
design. Till en början fokuserade vi på att utveckla en tekniskt
fulländad golvbrunn. Numera designar vi även golvbrunnslock
för noga genomtänkta eleganta badrumsinredningar.
Vi har även lanserat designlock i helt nya former och material
på marknaden. Vi har ett nära samarbete med de ledande
nordiska designbyråerna Aivan Design och Pentagon Design.
Vårt golvbrunnslock Vieser Dot i Accoyaträ som togs fram av
designern Saku Sysiö från Aivan fick ett hedersomnämnande i
designtävlingen Fennia Prize 20. För designers och inredare är
våra lock ett sätt att tillföra badrummet något överraskande,
en egen prägel och mer glädje.

”Det är dags att förvandla
denna nödvändighet till
en attraktiv inrednings
detalj i badrummet.”
Arni Aromaa
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Till Vieser Dot tillverkat av
Accoyaträ.
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Frihet att välja din egen stil
Högklassig design har en förmåga att ändra människors
uppfattningar. Våra unika designgolvbrunnar fungerar som
centrala inredningselement i badrummet och förändrar den
konventionella synen på golvbrunnar.
Locken är designade för att möta såväl professionella byggares
som hemägares behov. De möjliggör användning av stora
golvplattor och ger frihet att flexibelt välja material. Du kan
framhäva golvbrunnslocket som ett snyggt inredningselement
eller få det att smälta in i golvet. Du har friheten att inreda ditt
badrum helt efter egen smak.
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Snyggt och genialt enkelt
De bästa produkterna är ofta de enklaste, och därför har vi
gjort våra golvbrunnar enkla att installera. Det viktigaste i varje
badrum är säkerhet och tillförlitlig vattenisolering. Därför har
vi tagit fram en golvbrunn som är genialt enkelt och säker att
installera. En unik fördel är också att alla golvbrunnsprodukter i
vårt breda sortiment passar ihop för att garantera bästa möjliga
valmöjligheter för alla behov både ovanför och under golvytan.
Denna kombination av design och funktionalitet är idealisk för
såväl inredningsdesigners som installatörer.
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För en enklare vardag
Små detaljer sätter guldkant på tillvaron – så länge de fungerar
som de ska. Annars kan de snarare ställa till med besvär. När
man väljer golvbrunn kanske ett långt rengöringsintervall och
att brunnen ska vara enkel att rensa inte är det första man
tänker på. Men det är just genom detta som våra golvbrunnar
gör vardagen lite enklare.
En skön duschupplevelse ger en gnutta vardagslyx. Vattnet rinner
ut snabbt och vår golvbrunn är konstruerad så att det mesta
av smutsen rinner ut med vattnet. Därför behöver brunnen
inte rengöras särskilt ofta. När det väl blir dags är det enkelt att
snabbt rensa brunnen och spola rent vattenlåset. Du kan känna
dig trygg med att golvbrunnen fungerar och njuta av ditt badrum.
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Naturlig känsla i badrummet
Naturligt trä under fötterna och det mjuka ljudet av vattendroppar på golvbrunnslocket – kan en duschupplevelse bli bättre
än så? Vi har som första företag introducerat ett helt nytt slags
golvbrunnslock i trä. De Svanenmärkta, giftfria och ekologiskt
producerade Kebony- och Accoya-designlocken är tillverkade
av ett hårt, hållfast och vackert trämaterial.
Den unika behandlingen gör båda trämaterialen utmärkt
lämpade för badrum. Tidlös elegans med badrumslock i trä
för ett fulländat badrum
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Stil med stål
Stål är ett välbeprövat, stabilt och hållfast material för badrumsgolv. Stålets formbarhet gör det till ett idealiskt materialval för
golvbrunnslock i olika former eller beklädda med klinker. Vi
erbjuder förutom traditionella fyrkantiga golvbrunnslock även
mattsvarta designlock.
Våra beklädbara golvbrunnslock öppnar upp mängder av nya
möjligheter. Genom att beklä locket med samma klinker som
golvet kan du skapa en enhetlig golvyta där locket nästan
helt smälter in. Alternativt kan du accentuera locket som ett
inredningselement genom att välja plattor som skiljer sig från
golvets. Vi erbjuder en rad olika alternativ med olika former och
storlek – valet är ditt.
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Badrumsdrömmar
som blivit verklighet
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Kouvola, Finlands Bostadsmässa 2019  
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Göteborg. Privat bostad 2020  
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Hollola, fritidsbostad 2019
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Åbo, renoveringsprojekt 2020  

Tusby, Finlands Bostadsmässa 2020  
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Tusby, Finlands Bostadsmässa 2020  

Kouvola, Finlands Bostadsmässa 2019  
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Viesers team står till din tjänst
För oss på Vieser är det en nöje att göra verklighet av såväl stora
som små badrumsdrömmar. Det gör vi genom att erbjuda nya
alternativ som tillgodoser föränderliga behov och erbjuder både
professionella byggare och hemägare inspiration och glädje.
Låt oss tillsammans göra verklighet av dina badrumsdrömmar.

Vieser Oy
Kabelgatan 5
43437 Kungsbacka
SVERIGE
www.vieser.se
4022 Sales brochure SWE 2021

Tel. +46 703 436 688
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