
4 flotte mini håndvaske til det lille badeværelse
Selvom man har et lille badeværelse kan man sagtens have en flot designer håndvask.

Derfor har vi fundet 4 nye mini håndvaske i ægte Italiensk design frem, så du kan få lidt inspiration til dit
lille badeværelse eller gæstetoilet.

 

Mini håndvask til væg-montering: Mini Cut 

Designet af Prospero Rasulo for Italinske Valdama

Vores lille mini Cut håndvask er bestemt blandt en af vores yndlings.

De rene tynde linier giver håndvasken et smukt minimalistisk look og passer perfekt sammen med vores
blandingsbatteri Cono fra Gessi.

Mini håndvasken måler B:45 x D:25cm. men har en højde på 25cm. som giver selve vasken en god og
rummelig størrelse.

Denne mini håndvask kan både hænge på væggen eller stilles på en bordplade.

Mini Cut håndvasken koster 3.799kr. og kan købes her.

 

 

 

 

Lille sort håndvask: The Black box II

Designet af AeT Italia

The black box vasken er en super flot og anderledes lille håndvask.

Her er der virkelig blevet leget med både håndvaskens design og det mat sorte farvevalg, og det har
givet et virkelig flot resultat.

Denne mini håndvask måler L:30cm. x D:30cm. x H:28cm. som er en virkelig god størrelse til et lille
badeværelse

Billederne er lånt af dygtige interiør stylist Therese Knudsen. 

Den lille Black box håndvask koster 3.939kr. og kan købes her.

 

 

 

 

Smal mini håndvask: Cameo no. 1

Designet af Prospero Rasulo for Italienske Valdama

Normalt er det nærmest en umulighed at få bordplade-plads på et lille badeværelse.

Men med cameo no. 1 håndvasken er problemet blevet løst på en enkel og elegant måde.

Her får du nemlig en smal håndvask i et enkelt design med en lille bordplade på begge sider af
håndvasken.

Håndvasken er 60cm. bred og har kun en dybde på 28cm. som gør den perfekt til et smalt
badeværelse.

Prisen for den lille Cameo no. 1 håndvask er 4.578kr. og kan købes her.

 

 

 

 

Lille rund håndvask til bordplade: Tonda picollo

Designet af Prospero Rasulo for Italienske Valdama

Denne mini håndvask Tonda Picollo er perfekt til at stille ovenpå en lille bordplade eller et lille skab.

Håndvasken har et fint og enkelt skålformet design med bløde linier, og så måler den kun 33cm. i
diameter.

På billedet er håndvasken sat samme med vores Goccia blandingsbatteri fra Gessi som virkelig
komplimentere håndvaskens runde design.

Den lille Tonda Picollo håndvask koster 1.925kr. og kan købes her.
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Seneste indlæg

4 flotte mini håndvaske til det lille badeværelse
Selvom man har et lille badeværelse kan man ...

Få mere plads på badeværelset med smarte design nyheder
Jeg elsker at bo i København! Jeg elsker ...

Sådan indretter du det lille badeværelse
Når det lille badeværelse skal indrettes kan ...

Et badekar der giver spa-behandlinger
Vi kan alle have brug for en pause fra ...

Mest læste
5 ting du bør undgå når du indretter badeværelse
Når du skal indrette dit badeværelse, kan det til at begynde med virke som en stor mundfuld. Der er mange ...

Sådan indretter du det lille badeværelse
Når det lille badeværelse skal indrettes kan det være lidt af et puslespil at få plads til det hele. Man ...

Badeværelser på første klasse – Til søs
Teuco’s badeværelser er helt klart blandt vores mest eksklusive mærker vi forhandler og de har ...

Jagten på den lille håndvask
Har du ligesom mig et typisk københavner badeværelse? Du ved, sådan et hvor du skal bakke ind og når man ...

Hvilket spabad skal jeg vælge?
Et spabad er da bare et spabad! Dette kan ikke være en mere forkert antagelse. Siden man opfandt spabade ...
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