
Badekar fra Copenhagen Bath
Model: Hornbæk Bathtub
Materiale: Acovi komposit
Mål: h. 53 cm, b. 75 cm, l. 148 cm  
Vejledende pris: kr. ,-

Copenhagen Bath - essensen af   nordisk design

Pressemeddelelse: Siden 2009 har danske  
Copenhagen Bath med stor succes 
produceret og solgt eksklusive bade-
værelsesløsninger i hele Europa. Uanset  
om man er til bløde linjer eller geometrisk 
skarphed, er der et design hos Copenhagen 
Bath, som lever op til kravene til det 
individuelle og moderne badeværelse. 
Nu tilføjer Copenhagen Bath en ny serie 
af badeværelseselementer under navnet 
Hornbæk.

Hemmeligheden bag virksomhedens 
succes er fortolkningen af badeværelsets 
formål. Hos Copenhagen Bath bliver 
badeværelset betragtet som hjemmets 
eksklusive wellness-rum; et af de få steder, 
hvor man kan koble af, og hvor renhed, 

omsorg og design kombineres på bedste 
vis.

”Det er vores filosofi, at badeværelset skal 
være et sted, hvor vi søger hen for at få nogle 
øjeblikke alene i ro og fred. I en hektisk 
hverdag skal det være et mentalt frirum, 
hvor individualiteten bliver værnet om,” 
forklarer CEO Morten Thomsen fra 
Copenhagen Bath.

Filosofien afspejler sig tydeligt i designet,  
der er stringent og enkelt og med et 
karakteristisk skandinavisk udtryk, som 
kan tilpasses i individuelle designløsninger. 

Klassikerne vender tilbage
Med serien Hornbæk har Copenhagen 
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Bath nyfortolket de klassiske badeværelses-
elementer. Serien består af badekar og 
vaske i forskellige dimensioner og design. 

Elementerne er udført i Acovi komposit –
et massivt og vandafvisende materiale, der 
er let at formgive. Det giver et spændende 
design med rene linjer, hvor kanterne er 
tynde og afrundede.

I modsætning til traditionelle bade-
værelsesmaterialer, som f.eks. porcelæn og 
marmor, har Acovi komposit en varmere 
overflade, der giver et silke-finish. Acovi 
komposit er sammensat af naturlige 
mineraler, der sikrer en porefri og mat 

overflade, der er nem at rengøre, og som 
ikke er sårbar over for kalk. 

Hornbæk-serien fåes i seks faste modeller, 
som inkluderer to badekar og fire vaske. 
Modellerne kan dog skræddersys i 
mindre modeller, der let kan indgå i små 
badeværelser. 

Bedste hilsner fra 
Inside PR

Nærmeste forhandler af Copenhagen Bath oplyses på  
tlf. 36 96 07 47 / www.copenhagenbath.com. For yderligere 
presseinformation kontakt venligst Inside PR.

Vask fra Copenhagen Bath
Model: Hornbæk 60 Wash Basin
Materiale: Acovi komposit
Mål: h. 13 cm, b. 40 cm, l. 60 cm  
Vejledende pris: kr. ,-

Badekar fra Copenhagen Bath
Model: Hornbæk Bathtub
Materiale: Acovi komposit
Mål: h. 53 cm, b. 75 cm, l. 148 cm  
Vejledende pris: kr. ,-


