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Linie dostępne w ofercie marki Q-BATH:

Pure Natural (trawertyn, marmur) 

Nowy asortyment  akcesoriów łazienkowych polskiej marki Q-BATH to subtelna elegancja 
kształtów i trwałość najwyższej jakości materiałów, które doskonale sprawdzą się w każdej 
stylistyce. Z inspiracji naturalnym pięknem powstała linia Pure Natural – kwintesencja 
wysmakowanych detali i włoskiej elegancji. 

Włoski design, podobnie jak kuchnia, opiera się na prostych, ale doskonałej jakości składnikach. 
Pozostając pod wpływem Włoch, stworzyliśmy linię zdominowaną przez naturalne surowce. 
Jeden z nich, sprowadzany dla nas z okolic włoskiego miasta Carrara marmur, utożsamiany do 
niedawna z luksusem, dziś wychodzi poza swój tradycyjny kontekst i świetnie współgra 
z modernistycznymi wnętrzami. Z kolei trawertyn – inny z surowców zastosowanych w tej linii, 
którego największe złoża odkryto właśnie we Włoszech – słynie z oryginalnej porowatej 
struktury, docenianej przez designerów wnętrz na całym świecie.

Perfect Minimalism (terrazzo + stal)

Ponadczasowy styl i dbałość o detale – całkowicie nowa  kolekcja marki Q-BATH to akcesoria 
łazienkowe najwyższej klasy, stworzone z myślą o różnych wnętrzach i szerokim zastosowaniu. 
Idea zestawienia nowoczesnych rozwiązań i naturalnych materiałów zaowocowała powstaniem 
linii Perfect Minimalism.

Architektura to sztuka kompromisów, łączenie piękna z funkcjonalnością. Stalowe konstrukcje 
drapaczy chmur obok kamiennych brył modernistycznych budynków, odzwierciedlają klimat 
współczesnych miast. Idąc tym tropem, zestawiliśmy ze sobą elementy stali i terrazzo, 
powstałego z kruszonego kamienia. W efekcie powstała linia o minimalistycznej estetyce, 
ujmująca kontrastem zastosowanych materiałów.

Modern Look (skóra ekologiczna, akryl, polyresin – mieszanka żywiczna)

Nowa paleta towarów marki Q-BATH, w której ponadczasowa elegancja łączy się 
z nowoczesnym designem, a wszystko to z zachowaniem najwyższych standardów wykonania. 
Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań zachęciło nas do wykorzystania surowców dotychczas 
sporadycznie  kojarzonych z akcesoriami łazienkowymi – tak powstała linia Modern Look.

Mając na uwadze możliwości współczesnej technologii, stworzyliśmy linię opartą na elementach 
ze skóry ekologicznej, żywicy syntetycznej oraz wysokiej jakości akrylu. Doceniamy ich 
uniwersalność oraz plastyczność, która umożliwia nadanie im rozmaitych kształtów. 
To rozwiązanie przede wszystkim dla zwolenników designerskich dodatków i nowocześnie 
urządzonych przestrzeni.
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Shine & Matt (stal + stal pomalowana na czarno, stal + stal pomalowana na biało)

Premierowa kolekcja marki Q-BATH to połączenie ponadczasowej elegancji i nowoczesnego 
designu, w którym zastosowano najwyższej jakości materiały. Linia Shine & Matt powstała 
w odniesieniu do chińskiej filozofii Yin i Yang, w której przeciwieństwa tworzą harmonijne 
połączenie.

Bazą jest tu stal, która z białymi lub czarnymi elementami tworzy udaną kombinację. Jest 
nowocześnie i klasycznie, pasuje zarówno do wnętrz zdominowanych mocnymi kolorami 
jak i tych w loftowym klimacie. Black & white to kolory, które zawsze pozostaną w modzie 
– podobnie, jak w designie. Są wyjściem do wielu aranżacji, które ogranicza jedynie Wasza 
wyobraźnia.

Z kolei czarne, magmowe plaże, białe noce i krystaliczne strumienie wodospadów Islandii 
rozbudziły naszą wyobraźnię, stając się impulsem do zaprojektowania eleganckich 
i nowoczesnych akcesoriów wykonanych m.in. ze stali chromowanej o wysokim połysku 
lub zmatowionej czarną farbą. W rezultacie kobieca delikatność i harmonia walczy o uwagę 
z męskością i bezkompromisowością. Są przynajmniej trzy powody, dla których warto 
zdecydować się na akcesoria z tej linii: odporność na zniszczenia, łatwa konserwacja 
oraz nieograniczone możliwości aranżacyjne.
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