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GERMAN DESIGN AWARD 2022: 
NAGRODA DLA SKŁADANEGO SIEDZISKA NATRYSKOWEGO BE-LINE®

KOMFORT DLA KAŻDEGO!

Składane siedzisko natryskowe Be-Line® DELABIE z podporą (nr 511930C i 511930W) zwycięża w konkursie  
GERMAN DESIGN AWARD 2022, zdobywając tytuł „„SPECIAL MENTION”.

Nagroda 
GERMAN DESIGN AWARD, nagroda przyznawana przez jury złożone  
z ekspertów niemieckiej Rady Wzornictwa (Rat für Formgebung), jest 
jedną z najbardziej znanych nagród wzornictwa na świecie i cieszy się dużą 
renomą, która wykracza daleko poza kręgi specjalistów. Każdego roku, 
starannie dobrane kandydatury są nagradzane za swój innowacyjny  
i indywidualny wkład w ewolucję międzynarodowego krajobrazu designu. 
Konkurs narzuca bardzo rygorystyczne kryteria przy wyborze laureatów: 
dzięki przyjętej unikalnej procedurze nominowania, jedynie produkty  
o wyjątkowej jakości wykonania są zaproszone do udziału w konkursie. 

Produkt 
Gama Be-Line® to połączenie estetyki i komfortu. Dzięki czystym 
liniom siedzisko to naturalnie wkomponowuje się w otoczenie. 
Wymazuje szpitalny i nieraz stygmatyzujący aspekt łazienek dla osób 
niepełnosprawnych.

Siedzisko Be-Line® wpisuje się w trend uniwersalnego projektowania 
i dostosowuje się do każdego użytkownika, bez względu na jego wiek 
i stopień samodzielności. Dzięki znacznej szerokości i głębokości 
stanowi cenną pomoc lub po prostu dodatkowe udogodnienie. 
Jest składane i zdejmowane, więc stanowi idealne rozwiązanie do 
współdzielonych przestrzeni natryskowych. Aby ograniczyć ilość 
siedzisk potrzebnych w obiekcie, można zastąpić je półką, instalując 
siedzisko tylko wtedy, kiedy zachodzi taka konieczność.

Jak wszystkie produkty z gamy Dostępność DELABIE, siedzisko  
Be-Line® posiada Pakiet bezpieczeństwa: 10 lat gwarancji, znak 
CE i jest testowane na ponad 200 kg. W budynkach użyteczności 
publicznej nie da się przewidzieć wagi użytkowników. Zainstalowane 
produkty muszą być więc odporne na każdą okoliczność. 

Dzięki dwóm dostępnym wykończeniom - antracytowy metalik  
i matowa biel - składane siedzisko natryskowe Be-Line® dopasuje się 
do każdego wystroju wnętrz.

Przykład instalacji,  
Składane siedzisko natryskowe  

Be-Line® z podporą, matowa biel

Nr 511930W

Przykład instalacji,  
Składane siedzisko natryskowe  
Be-Line® z podporą, antracytowy 

metalik 

Nr 511930C


