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DANSANI CURVOCREATE YOUR PERSONAL SPACE

Kylpyhuone on henkilökohtainen tilasi, joten sinä tiedät 
parhaiten, millainen sen pitää olla. Dansani tekee 
suunnittelusta helppoa tarjoamalla inspiraatiota juuri 
sinulle sopiviin, käytännöllisiin sisustusratkaisuihin.

Tanskalaista muotoilua
Tanskalaisen muotoilun takana ovat käytännöllisyys, 
yksinkertaisuus ja luonnonmukaisuus. Niillä saadaan 
aikaan ajatonta suunnittelua, joka on kaikkien Dansanin 
tuotteiden lähtökohtana.

Toiminnallisuus
Tuotteidemme tulee olla helppoja ja miellyttäviä käyttää. 
Käytännöllisten ja kestävien ratkaisuiden ansiosta ne 
toimivat kaikenkokoisissa tiloissa.

Käsityö
Sekä muotoilun että toiminnallisuuden takana on käsityö. 
Taidokas puusepäntyö näkyy tuotteidemme upeissa 
materiaaleissa ja kestävissä ratkaisuissa.

Kestävä kehitys
Meille on itsestäänselvää kantaa vastuuta ympäristöstä. 
Siksi olemme vähentäneet ympäristön kuormittamista monin 
eri tavoin. Olemme myös panostaneet omaan työympäris-
töömme sekä kannamme vastuuta tavarantoimittajiemme 
eettisistä työolosuhteista.

Create 
your 
personal 
space
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Kylpyhuone on kodin yksityisin paikka, jossa saa olla ihan oma itsensä.
Dansani Curvon ansiosta voit ympäröidä itsesi hillityllä  eleganssilla ja  
yksinkertaisella kauneudella, joka antaa tilaa nauttia kylpyhuoneessa vietetyistä 
hetkistä. Curvo-kalusteet on luotu uusia polkuja varten. Niiden yksinkertaisuus on 
esteettistä ja aistikasta,  kuitenkaan unohtamatta käytännöllisyyttä ja toimivuutta. 
Toisin sanoen aitoa, tyylikästä,  tanskalaista muotoilua. Curvon ulkoinen yksin-
kertaisuus tarjoaa sinulle sisäisen rauhan. Ilmeeltään ylelliset kalusteet yllättävät 
käytännöllisyydellään. Nauti vetimettömistä, sileistä  etuosista, joiden lempeät 
kulmat pehmentävät muuten teräviä linjoja.  

Anna silmän levätä kauniissa, yksinkertaisessa allaskaapissa, joka koostuu  
yksinomaan altaasta ja yhdestä  laatikosta. Anna estetiikantajusi nauttia  
valumarmorialtaasta, joka näyttää kasvaneen yhteen kaapin kanssa. Nauti 
korkean  kaapin takaa paljastuvasta kokovartalopeilistä. Ja peilikaapin monista 
hyllyistä, joiden paikkaa voit kätevästi vaihdella t arpeittesi mukaan. Nauti  
lukemattomista mahdollisuuksista sijoitella kalusteita joustavasti halusi mukaan.  
Sisusta kylpyhuoneesi Curvolla. Aistisi tulevat kiittämään sinua. Ja arjestasi  
tulee nautinto.

Dansani  
Curvo
Yksinkertaisuus tuo levollisuutta
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Vakiona täysi toiminnallisuus
Curvoon ei tarvitse ostaa lukuisia lisätarvikkeita, jotta saisit toimivat 
kylpyhuonekalusteet. Mutta ihmisten makujen, tottumuksien ja  
tarpeiden vaihdellessa kokonaisuutta voi aina täydentää lisätarvikkeilla, 
kuten tilanjakajilla, laatikkovaloilla ja peilikaapin alasvaloilla. Kaikki lisä-
tarvikkeet on suunniteltu Curvo-sarjaan, joten korkeasta laatutasosta ei 
tarvitse tinkiä. Curvo lisätarvikkeineen on siis sekä käytännöllinen että 
kokonaisvaltaisen esteettinen elämys.

Curvossa on kuvassa matta, grafiitinharmaa erikoispinta. Allaskaappia on  
saatavana 90 ja 120 cm levyisenä niihin kuuluvien altaiden kanssa. Peilikaappeja  
ja peilejä on saatavana 90 ja 120 cm levyisinä. 35 cm leveää korkeaa kaappia on  
saatavana 140 cm korkuisena. Lisäksi on tarjolla 70 cm korkea kaappi. Curvoa  
valmistetaan myös mattavalkoisena.

Tanskalaista muotoilua 
- täydellistä viimeistelyä

KORKEA KAAPPI

Tyylikkäät, reunalliset hyllyt
Alumiinihyllyt ovat avarat ja tilavat.

Kaapin takaseinä on kokovartalopeili
Kun avaat oven, takaseinän kokovarta- 
lopeili tulee esiin.

ALLASKAAPPI

Kapea alumiinihylly
Laatikon mittainen kapea  
alumiinihylly vakiona. Sopii  
täydellisesti pikkutavaroille. 

Kuminen liukueste
Liukueste laatikon pohjalla varmistaa, 
etteivät tavarat pyöriskele laatikossa 
sitä avatessa ja sulkiessa.

PEILIKAAPPI

Siirrettävät hyllyt
Peilikaapin alumiinihyllyjä voi siirrellä 
korkeiden ja matalien purkkien ja  
pullojen tilantarpeen mukaan.

Sisäänrakennettu  
peilivalaisin ja tunnistin
Sisäänrakennetuissa peilivalaisimissa 
on energiaa säästävä LED-valaistus, 
kaksi kätevää pistorasiaa ja tunnis-
tinkytkin.

Hammasmuki
Mukana tulee kaksi hammasmukia 
 siirrettävässä alumiinitelineessä. 

Meikkipeli
Ylöspäin aukeavassa peilikaapissa on 
 siirrettävä, pyöreäkulmainen meikkipeili.

Suorat linjat/
pehmeät  muodot

Visuaalinen ilme koostuu suorista linjoista  
ja/tai pyöreistä  muodoista – niin luonnossa  
kuin kulttuurien luomassa maailmassakin.  
Kylpyhuonekalusteiden maailmassa suorien  
linjojen ja pyöreiden muotojen yhdistäminen  
harmoniseksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi  
on ennenkuulumatonta. Siinä Curvo kulkee  
omia polkujaan.

Tiukkojen suorien linjojen ja pehmeiden,  
pyöreiden muotojen  yhdistelmä on ajatonta  
kuin maailmankaikkeus. Mutta kylpyhuone- 
kalusteissa se on ihan uutta.

Sanotaan, että kauniiden asioiden ympäröimänä 
on onnellisempi. Sitä emme voi taata. Mutta 
olemme varmoja, että Curvon ulkoinen  
yksinkertaisuus ja eleganssi luovat parhaimmat 
mahdolliset olosuhteet levollisen harmonian  
tuomiseen kylpyhuoneen sisustukseen. Ja  
kenties myös sisimpään.

Ulkoinen  
yksinkertaisuus  
tuo sisäistä  rauhaa
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Dansani Curvo alkoi ajatuksesta ja toiveesta 
rikkoa kaavoja ja kehittää kylpyhuonekalus-
teita pidemmälle. Se oli suunnittelijatiimin 
lähtökohta – ja siihen myös päädyttiin.

– Halusimme haastaa perinteisen pesual-
taan, jotta siihen syntyisi vähän tavallisuu-
desta poikkeavaa ilmettä. Lähdimme ihan 
toisenlaisesta näkökulmasta ja työstimme 
materiaaleja eri tavalla kuin ennen. 
 Tarkoituksemme oli saada sarjaan vähän 
kokeilevampi, mutta kuitenkin ajaton ilme 
– niin yksittäisiin elementteihin kuin koko 
sarjaan. Se onnistui, sillä Curvon tunnistaa 
nimenomaan tiukoista geometrisistä linjoista, 
joihin yhdistyvät pyöreät kulmat, toteaa 
Jeanette Vecht.

Laatikko on kaappi
Curvo on rakennettu täysin eri periaatteella 
kuin perinteiset kylpyhuonekalusteet.

– Meidän konseptimme on yksinkertainen. 
Rakensimme telineen, joka asennetaan 
seinälle. Teline kannattelee allasta ja siinä on 
kiskot, joihin tulee iso laatikko. Kolme osaa: 
teline, allas ja laatikko – ja se on siinä.

Näin ollen koko allaskaappi koostuu yksino-
maan yhdestä isosta laatikosta. Kun avaa 
laatikon, avaa samalla koko kaapin, ja kun 
sen työntää kiinni, koko kaappi menee kiinni. 
Kaapin ainoa liikkumaton osa on allas.  
– Yksinkertaisempi ja elegantimpi se ei enää 
voisi olla, selvittää Mette Mosegaard.

– Monet varmasti yllättyvät avatessaan 
laatikon ensimmäisen kerran tyyliin 'Hups, 
nyt taisin repäistä koko kaapin irti!' Mutta ei 
hätää, näin sen kuuluukin toimia, ja koko-
naisuus on rakennettu kestämään laatikon 
paino, päivästä toiseen. Curvon asennus on 
yhtä yksinkertaista kuin sen muotoilu: teline 
seinään, allas siihen päälle ja laatikko alle. 
Todella yksinkertaista.

Leijuvan kevyttä
– Kaapit roikkuvat tyylikkäästi seinällä ilman 

häiritseviä elementtejä, kuten esim. kiinteitä 
kehyksiä, sivupaneeleja tai vetimiä. Allaskaa-
pissa ja sivukaapit vain yksinkertaisesti ovat 
seinällä ja tuntuvat kuin leijailevan ilmassa. 
Niissä ei mikään pistä silmään.

– Hienostuneet ja sopusointuiset kalusteet 
antavat tilaa tuoda kylpyhuoneeseen halua-
maansa “sähäkkyyttä” sisustustavaroilla  
ja -tarvikkeilla. Curvon selkeät linjat luovat 
levollisuutta, Jeanette Vecht korostaa.  
Hän muistuttaa, että näin jokaisella on  
optimaaliset olosuhteet sisustaa ja tuoda 
omaa ilmettä kylpyhuoneeseen.  

Laatat ja sisustustarvikkeet voivat olla  
mistä tahansa materiaalista ja minkä värisiä 
tai muotoisia tahansa. Curvo ei aseta  
mitään kriteereitä, vaan tarjoaa rajattomat 
mahdollisuudet. 

Positiivisia yllätyksiä
Curvossa kaikki toimii mekaanisesti, äänet-
tömästi ja helposti, ja selkeys, käytännölli-
syys ja toimivuus korostuvat. Kokonaisuuden 
tulee näyttää hyvältä ja toimia arjessa.

Dansanin suunnittelutiimi on riisunut uudesta 
kalustesarjasta kaiken ylimääräisen pois. 
Curvossa on kuitenkin kaikki tarvittava, 
jotta se olisi toimiva. Curvossa on lukuisia 
yllättäviä ratkaisuja, jotka tekevät siitä kiin-
nostavamman kuin perinteisistä kylpyhuone-
kalusteista. Esimerkiksi allaskaapin tilavaan 
laatikkoon mahtuu korkeampia tavaroita kuin  

perinteiseen allaskaappiin, ja sivukaapin 
kokovartalopeili avautuu täyteen mittaansa, 
kun kaappi aukaistaan.

Monitoimista minimalismia
Jeanette Vecht avaa allaskaapin ison laati- 
kon ja näyttää haltioituneena, miten helposti 
sen voi muuntaa eri tarkoituksiin sopivaksi. 
– Tila tarjoaa lukemattomia yksilöllisiä  
vaihtoehtoja, mutta parasta siinä on, että 
laatikkoon mahtuu myös hyvin korkeita 
tavaroita. Hiuslakkapullon, vartalovoiteen 
tai meikkipussin kokoa ei tarvitse miettiä, ja 
tilaa on myös kylpypyyhkeille. Muotoilussa 
olemme ajatelleet samanaikaisesti sekä  
minimalistisuutta että monitoimisuutta. 
Sivukaapin oven sisäpuolen hyllyissä on 
reuna, joten hyllyiltä löytää helposti tarvitse-
mansa, mutta tavarat eivät putoa kaappia 
avatessa. Ja peilikaapissa on siirrettävät 
hyllyt, joita voi yhdistellä käden käänteessä. 
Olemme painottaneet visuaalista ilmettä, 
mutta Curvossa on kuitenkin ennen kaikkea 
kyse kätevistä kylpyhuonekalusteista.

Tanskalaista muotoiluperinnettä
Kun Dansanin suunnittelutiimiltä kysytään, 
mistä he ovat hakeneet inspiraatiota 
 Curvoon, vastaus tulee kuin yhdestä suusta: 
– Totta kai olemme kiinnostuneita siitä,  
mitä maailmalla tapahtuu, ja saamme  
vaikutteita kaikkialta. Olemme kuitenkin 
tanskalaisia suunnittelijoita, joten Curvon sel-
keä muotokieli ja laadukkaat yksityiskohdat 
noudattavat pohjoismaista designperinnettä.

– Olemme ylpeitä tanskalaisesta ja pohjois-
maisesta designperinteestä. Curvossa 
veimme sen vielä askelta pidemmälle ja 
loimme täysin uuden, modernin ja ajattoman 
kylpyhuonekalustesarjan, toteaa Mette 
Mosegaard lopuksi ja silittää viimeistellyn 
kalusteen tasaista pintaa.

“Olemme ylpeitä tanskalai-
sesta ja pohjoismaalaisesta 
design-perinteestä, mutta 
 Curvossa veimme sen vielä 
askelta  pidemmälle ja loimme 
täysin uuden, modernin ja 
ajattoman kylpyhuone-
kalustesarjan”

Mette Mosegaard

Mette  Mosegaard Teollinen muotoilija,  arkkitehti 
Jeanette  Vecht Teollinen muotoilija,  arkkitehti

Suunnittelijat 
Curvon takana

Ylellinen kylpyhuonekalustesarja Curvo on Dansanin omien suunnittelijoiden käsialaa.
Tässä suunnittelijatiimin kertomus  yksinkertaisesta  

ja yllättävästä muotoiluideasta, jossa koko allaskaappi koostuu vain yhdestä laatikosta.
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Allaskaappi koostuu yksinomaan yhdestä isosta laatikosta. Kun avaa tilavan laatikon,  
avaa samalla koko kaapin. Kun työntää laatikon kiinni, koko kaappi menee kiinni.

Ainoa liikkumaton osa kaapista on allas. Yksinkertaisempi ja elegantimpi se ei enää voisi olla.

Allas päällä. Laatikko alla. Ei muuta!
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Sisustusalan 
suuntaukset

SUUNNITTELIJA & TRENDIASIANTUNTIJA BIRGIT TARP

Yksilöllisiä kollaaseja
Sisustamisessa ollaan yleisesti menossa yhä yksilöl-
lisempään suuntaan, mikä asettaa vaatimuksia myös 
luovalle suunnittelulle ja tavalle yhdistellä sisustuk-
sia ja tyylejä. Mahdollisuuksia on lukemattomia, ja 
mitään ehdottomia tyylisääntöjä ei ole. 

Periaatteessa aina pyritään kuitenkin miellyttävään 
ja harmoniseen kokonaisuuteen. Käytännöllisyyden 
ja laadun lisäksi kodin tulee lohduttaa ja tarjota 
visuaalisia virikkeitä.

Puu, pehmeät ja neutraalit värit sekä viitteet 
luontoon ovat vahvasti edustettuina. Niillä luodaan 
vaivihkaisen hienostunut tunnelma. Kalusteet 
eivät herätä huomiota, mutta ovat olennainen 
osa kollaasia, jolla saadaan aikaan moderni 
kylpyhuonesisustus.

Uusia, yksilöllisiä lisäelementtejä ovat seinille 
kiinnitettävä taide, muutamat tarkkaan valitut  
tavarat sekä ennen kaikkea selvästi tavallisesta 
poikkeava valaistus, jolla kylpyhuonekollaasi 
viimeistellään.

Persoonallisuus esiin
Kylpyhuoneen tulee kuvastaa asukkaiden persoonal-
lisuutta, olipa kyseessä sitten perhe, pariskunta tai
yksin asuva. Sisustuksen ei tarvitse enää välttämättä
heijastaa kodin yleisilmettä, vaan se kertoo pikem-
minkin asukkaiden  halusta tuoda esteettistä mieli-
hyvää arkeensa – ja sitä me kaipaamme huomatta-
vasti enemmän kuin aiemmin.

Uusi marssijärjestys
Eri aikakaudet näkyvät nerokkaasti kalusteiden 
muotoilussa, mutta uusin korostuksin. Tämä kertoo 
aikamme hengestä: kuljemme uusia polkuja hitaasti 
mutta varmasti, kokemusta viisaampana ja ilman 
turhaa hätiköintiä.

Aistillisuutta
Sisustuksessa tehdään paljon kokeiluja erilaisilla 
pintarakenteilla ja pinnoilla. Käytetään uudenlaisia 
älymateriaaleja ja kehitetään edelleen vanhoja 
käsityötaitoja - ja tämän kaiken on tarkoitus 
herätellä aistejamme. Puhtaat luonnontuotteet ja 
pyöreä muotokieli  vetoavat kosketusaistiimme ja 
antavat mukavan lähtökohdan sisustukselle.
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Curvo-allaskaappeihin on saatavana 
integroitu valaistus, joka valaisee 
laatikon kätevästi, kun sen avaa.
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Valaistus

LED-
peilivalaisimet
ja  -allasvalo

Kunnon valaistus on olen-
naista kylpyhuoneessa. 
Kaikissa Curvo-peilikaapeissa 
on energiaa säästävä LED-
valaistus, tuplapistorasia ja 
tunnistinkytkin. Peilikaappiin 
voidaan lisätä LED-allasvalo, 
joka valaisee tehokkaasti 
allasalueen.

Peilikaappi on suunniteltu Curvo-sarjan 
henkeen. Sen tulee näyttää tyylikkään 
yksinkertaiselta pyöristettyine  kulmineen 
ja toimia arjessa.

Peseydy hymyssä suin
Anna silmien levätä, käsien silittää ja aistien tuntea…
Curvon tehtävänä on saada sinut hymyilemään käydessäsi 
arkisesti kylpyhuoneessa. Saat nauttia hetkestä kaikessa 
rauhassa ja hemmotella itseäsi kauniissa ympäristössä.

Peilikaappi
täydentää
kokonaisuuden

Tyylikäs peilikaappi ei vie kaikkea
huomiota. Curvon yksinkertaisessa
muotoilussa on ajateltu ennen 
kaikkea sen käyttäjää. Kaapissa 
on alumiinihyllyjä, joita voi kätevästi 
siirrellä tarpeen mukaan. Näin 
kaapista voi tehdä juuri omiin 
tarpeisiin sopivan. Kätevämpi 
se ei enää voisi olla.

Auki ja kiinni  pienellä tönäisyllä
Allaskaapin ja sivukaapin ovissa ei ole vetimiä. Curvossa se tarkoittaa, ettei kaappien 
avaamiseen tai sulkemiseen tarvita käsiä. Ovi aukeaa vaikkapa lonkan, polven tai kä-
sivarren tönäisyllä. Pieni tönäisy, niin laatikko tai ovi aukeaa sujuvasti ja äänettömästi. 
Tämä ominaisuus on erityisen kätevä ja hygieeninen kylpyhuoneessa, jossa kädet 
voivat olla likaiset tai märät, saippuaiset tai rasvaiset. Curvon kaappeihin on helppo 
päästä käsiksi – myös ilman käsiä.

Tilaa 
 kaikelle ja 
 kaikille

Sulavalinjainen
posliiniallas

Allaskaapin isoissa laatikoissa on tilaa useamman 
hengen tavaroille. Siirrettävien tilanjakajien avulla 
tilan saa jaettua haluamallaan tavalla. Jos kylpy-
huoneella on kaksi käyttäjää, tulee tilaa tietenkin 
olla molemmille. Curvossa on ajateltu molempia 
osapuolia, jotta yhteiselo sujuisi rattoisasti.

Allaskaapissa on koko kaapin mittainen, kapea 
alumiinihylly sekä pohjalla kuminen liukueste. 
Lisäksi kaappiin on saatavana alumiininen, 
siirrettävä tilanjakaja.  Useammalla tilanjakajalla 
saat lisää sisustusvaihtoehtoja. 

Curvo-altaat ovat linjassa kalusteiden huolitellun 
ilmeen kanssa. Niissä on miellyttävän pyöristetyt 
nurkat ja reunat. Näin ne ovat sekä kauniita että 
helposti lähestyttäviä: näistä altaista ei ole vaaraa 
saada mustelmia. Altaat ovat aitoa saniteettipos-
liinia ja niissä on kiiltävä pinta, joka on erityisen 
kestävä ja helppo puhdistaa.
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Peilikaapin käteviä hyllyjä voi siirrellä ja yhdistellä tarpeen  mukaan. 
Niihin mahtuvat naisten ja miesten isot ja pienet tavarat, korkeat 
pullot sekä pienet purnukat. Ylöspäin aukeavassa peilikaapissa  
on lisäksi siirrettävä meikkipeili.

Curvo-peilikaappia on saatavana kahta mallia. Toisessa on ylöspäin aukeava 
peiliovi, jonka sisäpuolelle on integroitu vedin. Toisessa on kaksiosainen peiliovi, 
jossa on äänetön palautusmekanismi ja valinnaisena alumiiniset vetimet.

Toimivat
hyllyt
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Tuotetiedot
Posliinialtaat
Dansani Curvo -posliinialtaat on valmistettu aidosta saniteettiposliinis-
ta, vahvasta, lasitetusta, keraamisesta materiaalista. Altaat poltetaan 
n. 1 220 °C lämpötilassa, jossa lasite sulaa ja muodostaa kovan, sileän 
ja kiiltävän pinnan, joka on helppo puhdistaa. Curvo-altaat toimitetaan 
ilman ylivuotoaukkoa ja niissä on pohjasuoja.

Pinta
MDF-materiaali on maalattu joko valkoisella, mattapintaisella, kosteutta 
kestävällä kaksikomponenttimaalilla tai grafi itinharmaalla,  kosteutta 
kestävällä, kumisella, kaksikomponenttisella polyuretaanilakalla. 
 Peilikaapin päällinen ja pohja sekä peilin taustalevy on maalattu alumii-
nin värisellä, kosteutta kestävällä kaksikomponenttimaalilla.

Allaskaappi 
Allaskaappi toimitetaan maalatulle teräskehikolle koottuna ja 
mukana tulee asennussarja. Laatikko on valmistettu 12-millisestä, 
lakatusta MDF-levystä ja siinä on sekä avaamis- ja sulkemistoiminto 
että hidastimet. Laatikko on säädettävä ja siinä on alumiininen hylly 
sekä kuminen liukueste. Valinnaisena kaappiin on saatavilla energiaa 
säästävä, laatikon leveydestä riippuen 2–4 W:n LED-valaistus, jonka 
paloaika on 30 000 tuntia. Valinnaisena optimaaliseen tilanjärjestyk-
seen saatavissa myös 2,5-millisestä alumiinista tehty tilanjakaja.

Korkea kaappi ja yläkaappi
Ovet ovat kahdeksanmillistä MDF-levyä, johon on kiinnitetty 2,5-
milliset, ohuet alumiini hyllyt säilytystilaksi. Ovissa on säädettävä 
avaamis- ja sulkemistoiminto. Peili on kiinnitetty seinälle, ja koska 
säilytystila on ovessa, koko peilin pinta-ala voidaan hyödyntää. 

Peili
Peili toimitetaan asennettuna 16-milliselle, maalatulle MDF-levylle. Peili 
sisältää kiinnityshelan ja siinä on kaksi pyöreää, opaalilasista, energiaa 
säästävää 2,6 W:n LED-valaisinta. Valaisimissa on sisäänrakennettu 
tunnistinkytkin, jossa on muistitoiminto. 

Peilikaapit
Kaikissa Curvo-peilikaapeissa on energiaa säästävä LED-valaistus, 
tuplapistorasia ja tunnistinkytkin sekä siirrettävät alumiinihyllyt. Katso 
tarkempi sisältö hinnastosta. Vaihtoehtona kaksipuoliset, pyöreät 
peiliovet, joissa on ovet pehmeästi ja äänettömästi sulkeva vaimennin. 
Mukana tulee alumiinivetimet. Ylöspäin aukeava ovivaihtoehto 
toimitetaan peilin taakse sijoitetun integroidun vetimen sekä 
kiinnityshelan kanssa, mikä avaa peilioven 29 cm kaapin yläreunan 
yläpuolelle. Peilikaappeihin voidaan lisätä sisäänrakennettu, energiaa 
säästävä LED-allasvalo, joka valaisee tehokkaasti allasalueen.

Lisätarvikkeet
Alumiininen, 2,5-millinen tilanjakaja allaskaapin  järjestelemiseen.

Asennussarja
Asennussarja ja asennusohjeet sisältyvät aina toimitukseen.

Takuu
Tehtaan viiden vuoden valmistusvirhetakuu.

Käytännön neuvoja
Ennen tilausta
Dansanin Curvo-sarjan kalusteet valmistetaan yksilöllisesti tilauksesta.  
Näin ollen toimitusaika on n. 4–5 viikkoa.

Ennen asennusta
Lue huolellisesti asennusohjeet ennen asennuksen aloittamista. 
Suosittelemme, että kaikki vesi- ja viemäriliitännät tekee valtuutettu 
LVI-asentaja ja kaikki sähköasennukset valtuutettu sähköasentaja. 
Huomaa, että posliinialtaiden mitoissa on toleranssirajat. Varmista 
seinärakenteen kestävyys ennen altaan ja allaskaapin asennusta.

Hoito
Lue aina huolellisesti kalusteiden mukana toimitetut hoito-ohjeet. 
Lue aina puhdistusaineiden käyttöohjeet ja tuotetiedot ennen kuin 
käytät niitä kalusteisiin. Älä käytä hankaavia, happamia tai liuottimia 
sisältäviä puhdistusaineita. Kuivaa allas ja kalusteet aina käytön 
jälkeen, näin helpotat puhdistamista ja vältät mahdolliset kosteusvauriot.

Yleistä
Dansani pidättää itsellään oikeuden muuttaa ja parantaa tuotteitaan 
sekä hintoja ilman etukäteisilmoitusta. Dansani ei vastaa esitteen 
painovirheistä. Erikoistilauksesta valmistetuilla sekä asennetuilla 
tuotteilla ei ole palautusoikeutta. 

Lisätietoja asennuksesta ja asennusohjeet: www.dansani.fi .
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Hinnat svh-hintoja, sis. alv. 24 %. Hanat ja lisätarvikkeet eivät sisälly hintoihin. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Sivu 20-21 Kpl   Tuotenro  Hinta (sis. ALV)

1 Curvo-posliiniallas, valkoinen 537009003  839,00       
1 Allaskaappi, mattavalkoinen C10001  1.554,00      
1 Peilikaappi LED-valo, mattavalkoinen SP-2491-E  1.951,00     
 Hinta yhteensä  4.344,00     

Sivu 18-19 Kpl   Tuotenro  Hinta (sis. ALV)

1 Curvo-posliiniallas, valkoinen 537012003  1.049,00      
1 Allaskaappi, mattavalkoinen C10011  1.865,00       
1 Peili 188526000  622,00      
 Hinta yhteensä   3.536,00     

Lisäksi:  
1 Korkeat kaapit, mattavalkoinen, vasenkätinen C10051    1.865,00   
  

Sivu 12-13 Kpl   Tuotenro  Hinta (sis. ALV)

1 Curvo-posliiniallas, valkoinen 537012003   1.049,00      
1 Allaskaappi, grafi itinharmaa C70011   1.865,00     
1 Peilikaappi LED-valo, grafi itinharmaa SPU-2427-E  2.099,00     
 Hinta yhteensä   5.013,00   

 Lisäksi:  
1 Korkeat kaapit, grafi itinharmaa, vasenkätinen C70051   1.865,00   
1 Korkeat kaapit, grafi itinharmaa, oikeakätinen C70021   1.865,00  

Sivu 4 Kpl   Tuotenro  Hinta (sis. ALV)

1 Curvo-posliiniallas, valkoinen 537012003   1.049,00      
1 Allaskaappi, grafi itinharmaa C70011   1.865,00     
1 Peilikaappi LED-valo, grafi itinharmaa SPU-2427-E  2.099,00     
 Hinta yhteensä   5.013,00   

 Lisäksi:  
1 Korkeat kaapit, grafi itinharmaa, oikeakätinen C70021   1.865,00   
  

Etusivu + Sivu 8 Kpl   Tuotenro  Hinta (sis. ALV)

1 Curvo-posliiniallas, valkoinen 537012003  1.049,00        
1 Allaskaappi, grafi itinharmaa C70011   1.865,00      
1 Peili 188526000  622,00        
 Hinta yhteensä   3.536,00      

 Lisäksi:  
1 Korkeat kaapit, grafi itinharmaa, oikeakätinen C70021   1.865,00          

Sivu 6-7 Kpl   Tuotenro  Hinta (sis. ALV)

1 Curvo-posliiniallas, valkoinen 537009003   839,00   
1 Allaskaappi, grafi itinharmaa C70001  1.554,00         
1 Peili 188524000   560,00    
 Hinta yhteensä   2.953,00         

 Lisäksi:  
1 Yläkaapit, grafi itinharmaa, oikeakätinen C70031   1.166,00   
1 Yläkaapit, grafi itinharmaa, vasenkätinen C70041   1.166,00  

2928
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Hinnat svh-hintoja, sis. alv. 24 %. Hanat ja lisätarvikkeet eivät sisälly hintoihin. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

CURVO-POSLIINIALLAS     
Leveys Väri   Tuotenro Hinta (sis. ALV)

93 cm (-5/+10 mm) Valkoinen   537009003   839,00    

Allas saatavilla myös ilman hanareikää, hinta sama, lisää tuotekoodin perään -1 (xxx-1).

Erikoisvesilukkojärjestelmä sisältyy toimitukseen.

123 cm (-5/+10 mm) Valkoinen   537012003   1.049,00   

Allas saatavilla myös ilman hanareikää, hinta sama, lisää tuotekoodin perään -1 (xxx-1).

Erikoisvesilukkojärjestelmä sisältyy toimitukseen.

ALLASKAAPPI CURVO
Leveys Väri   Tuotenro Hinta (sis. ALV)

90 cm Mattavalkoinen   C10001  1.554,00    

 Grafi itinharmaa   C70001   1.554,00  

 Sis. LED-valot laatikoissa. IP44-hyväksytty

90 cm Mattavalkoinen   C10001L   1.710,00     

 Grafi itinharmaa   C70001L  1.710,00 

Valonlähde LED 1×2,9W, 3150K, 1×228 lm.

120 cm Mattavalkoinen   C10011  1.865,00      

 Grafi itinharmaa   C70011   1.865,00  

 Sis. LED-valot laatikoissa. IP44-hyväksytty

120 cm Mattavalkoinen   C10011L    2.021,00  

 Grafi itinharmaa   C70011L   2.021,00  

Valonlähde LED 1×3,7W, 3150K, 1×292 lm.

LAATIKONJAKAJAT
 Väri   Tuotenro Hinta (sis. ALV)

 Alumiini    345000247   44,00  

KORKEAT KAAPIT 
Leveys Väri   Tuotenro Hinta (sis. ALV)

35 cm Mattavalkoinen   C10051   1.865,00    

Saranat vasemmalla Grafi itinharmaa    C70051  1.865,00  

35 cm Mattavalkoinen   C10021  1.865,00     

Saranat oikealla Grafi itinharmaa       C70021  1.865,00  

SIS. 5 hyllyä

YLÄKAAPIT
Leveys Väri   Tuotenro Hinta (sis. ALV)

35 cm Mattavalkoinen   C10041   1.166,00    

Saranat vasemmalla Grafi itinharmaa    C70041   1.166,00  

35 cm Mattavalkoinen   C10031  1.166,00     

Saranat oikealla Grafi itinharmaa       C70031   1.166,00   

SIS. 3 hyllyä

PEILI INTEGROIDUILLA PYÖREILLÄ VALAISIMILLA - IP44-HYVÄKSYTTY      
Leveys    Tuotenro Hinta (sis. ALV)

90 cm     188524000  560,00     

Lisäksi:
Lämmityselementti, 30W    NV-3737  47,00 

SIS. kosketusvapaa katkaisin. LED 2x2,6W, 3150K, 2x120 lm.

120 cm     188526000   622,00   

Lisäksi:
Lämmityselementti, 30W    NV-3737  47,00 

SIS. kosketusvapaa katkaisin. LED 2x2,6W, 3150K, 2x120 lm.
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Hinnat svh-hintoja, sis. alv. 24 %. Hanat ja lisätarvikkeet eivät sisälly hintoihin. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

PEILIKAAPPI INTEGROIDUILLA PYÖREILLÄ VALAISIMILLA JA PEILIN NOSTOMEKANISMILLA - IP21-HYVÄKSYTTY  PEILIKAAPPI INTEGROIDUILLA PYÖREILLÄ VALAISIMILLA JA PEILIN NOSTOMEKANISMILLA - IP21-HYVÄKSYTTY  PEILIKAAPPI INTEGROIDUILLA PYÖREILLÄ VALAISIMILLA JA PEILIN NOSTOMEKANISMILLA

  ILMAN LED-VALOA  LED-VALO

Leveys Väri Tuotenro Hinta (sis. ALV) Tuotenro Hinta (sis. ALV)

90 cm Mattavalkoinen SP-2491-E 1.710,00    SPU-2491-E   1.951,00     

 Grafi itinharmaa SP-2497-E 1.710,00   SPU-2497-E   1.951,00  

Sis. 4 siirreltävää hyllyä, peilin, ja 2 hammasharjamukitelinettä.  2 kpl spotteja

Sis. 2x230V pistorasian ja kosketusvapaan katkaisimen. LED 2x2,6W, 3150K, 2x120 lm.

(Allasvalo: 2x2,5W, 3150K, 2x160 lm)

120 cm Mattavalkoinen SP-2421-E 1.858,00    SPU-2421-E  2.099,00    

 Grafi itinharmaa SP-2427-E 1.858,00  SPU-2427-E  2.099,00  

Sis. 6 siirreltävää hyllyä, peilin ja 2 hammasharjamukitelinettä.  3 kpl spotteja

Sis. 2x230V pistorasian ja kosketusvapaan katkaisimen. LED 2x2,6W, 3150K, 2x120 lm.

(Allasvalo: 3x2,5W, 3150K, 3x160 lm)

PEILIKAAPPI INTEGROIDUILLA PYÖREILLÄ VALAISIMILLA - IP21-HYVÄKSYTTY  

  ILMAN LED-VALOA  LED-VALO

Leveys Väri Tuotenro Hinta (sis. ALV) Tuotenro Hinta (sis. ALV)

90 cm Mattavalkoinen SP-2391-E 1.399,00   SPU-2391-E   1.641,00  

 Grafi itinharmaa SP-2397-E 1.399,00   SPU-2397-E   1.641,00  

Sis. 4 siirreltävää hyllyä, peilin, ja 2 hammasharjamukitelinettä.  2 kpl spotteja

Sis. 2x230V pistorasian ja kosketusvapaan katkaisimen. LED 2x2,6, 3150K, 2x120 lm.

(Allasvalo: 2x2,5W, 3150K, 2x160 lm)

120 cm Mattavalkoinen SP-2321-E 1.554,00  SPU-2321-E   1.796,00    

 Grafi itinharmaa SP-2327-E 1.554,00  SPU-2327-E   1.796,00   

Sis. 6 siirreltävää hyllyä, peilin ja 2 hammasharjamukitelinettä.  3 kpl spotteja

Sis. 2x230V pistorasian ja kosketusvapaan katkaisimen. LED 2x2,6W, 3150K, 2x120 lm.

(Allasvalo: 3x2,5W, 3150K, 3x160 lm)

Lisätietoja asennuksesta ja 
asennusohjeet: www.dansani.fi 
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Laattapiste Oy
Mestarintie 5
FIN-01730 Vantaa
T: +358 (0)9 878 031
F: +358 (0)9 890 832
laattapiste@laattapiste.fi
www.dansani.fi

Silloin ja nyt.
Historiamme lyhyesti

Dansani perustettiin vuonna 1983. Yrityksen perustamisen  
taustalla oli ajatus ominaisuuksiltaan monipuolisemmista  
kylpyhuonekalusteista sekä halusta viedä tanskalaista suunnit- 
telua ja ammattitaitoa maailmalle. Siitä asti intohimonamme on  
ollut olla Euroopan johtava laadukkaiden kylpyhuonekalusteiden  
toimittaja. Yli 200 työntekijäämme ovat alansa erikoistuneita  
ammattilaisia niin kehittämisen, tuotannon kuin markkinoinninkin 
saralla. 

Olemme kansainvälinen yritys, jonka pääkonttori sijaitsee  
Etelä-Tanskassa. Pääkonttorin yhteydessä meillä on yli 20 000 m2  
tehdastilaa. Toimitamme päivittäin tuotteita yli 400 kylpyhuo- 
neeseen ympäri Eurooppaa. 

Dansani on markkinavetoinen yritys, jonka menestys mitataan  
tyytyväisillä asiakkailla. Olemme sitoutuneita tuottamaan laatua  
kumppaneillemme läpi koko prosessin aina tilauksesta jakeluun ja 
tyytyväiseen loppuasiakkaaseen. Tämä tuottaa iloa jälleenmyyjille, 
kuluttajille ja meille.  

Dansanin perustaja sai inspiraationsa Jonathan Livingstonen kirjasta 
“Merilokki”. Se on tarina lokista, joka pyrkii aina vain korkeammalle 
saavuttaakseen täydellisyyden. Hän ihaili merilokin sinnikkyyttä sekä 
vaivatonta ja tyylikästä sopeutumista ympäristöön. Samat ominaisuudet 
luovat täydellisen pohjan tanskalaiselle suunnittelulle ja ovat olleet  
aina osa Dansanin yksilöllistä DNA:ta. Siksi merilokki näkyy myös 
Dansanin logossa. 
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