5 unika

skäl att välja

HÅLLBARHET
Konstruktion, funktion och design utgår från att
möblerna ska hålla över tid. Därför lägger vi stor vikt
på materialval och ytfinish, men också på porslin och
detaljer.
Våra heltäckande tvättställ från Europas ledande tillverkare No.1 – Villeroy & Boch är alltid helglaserade
(även undersidan) samt försedda med den så viktiga
droppkanten som innebär att smutsvattnet ej rinner
nerför kommodens sidor.
Detta håller kommoden fräsch i många år och med
rätt skötsel kommer dina möbler från DuoBad att
fortsätta leva i generationer. De blir dessutom bara
vackrare med tiden.

MADE BY HAND
Småländsk hantverkstradition är lika levande idag som
för hundra år sen. Precis som vi, så har de småländska
företag som vi samarbetar med ett hantverksursprung som ärvts i generationer. Hos oss hittar du
inga plåtlådor eller plastkantlister, då vi använder trä
istället – riktigt trä.
Alla våra möbler tillverkas efter order och slutmonteras
för hand av våra erfarna möbelsnickare. Detta medför att vi har en total kontroll på kvalitén och innebär
också en trygghet för både för dig som kund och för
oss som leverantör. Ren livskvalitet - Helt enkelt.

YTBEHANDLING PÅ TÄCK-LACKERADE MÖBLER
DuoBad täcklackerade möbler är tillverkade av fuktbeständig board som lackeras med flerkomponentslack. I processen byggs färglagret på upp till 8 gånger vilket innebär att materialet blir helt förseglat mot
fukt men också mycket tåligt mot repor och den tuffa
miljö som badrumsmöbeln ska användas i. Kantlisterna på dessa möbler tillverkar vi också av massiv björk
för att de ska tåla blessyrer såsom slag utan att de
lossnar eller sväller.

MADY BY NATURE
Det som skiljer oss från andra tillverkare av möbler
för badrum är att vi använder det bästa material
som naturen producerar. I våra produkter finner du
inte spånskiva som sväller eller tunna kantlister som
lossnar efter en tids brukande.
Många av våra möbler är därför tillverkade i massivt
lövträ. Ett material som härdats i naturen i upp till
250 år. Det tål en tuff badrumsmiljö. Faktum är att
de till och med trivs där.
Naturen själv är vårt bästa testlabb.

MILJÖ OCH TRANSPORTER
Alla våra möbler tillverkas av svensk råvara, lokalt i
Småland. Det innebär korta och miljösnåla transporter.
Grundmaterialet i många av våra möbler är massivt
lövträ som växt och förädlats i Sverige. Det betyder
att både material och produktion är klimatsmart. Vi
har därmed full kontroll på vilka material som passar
och fungerar ihop på bästa möjliga sätt.
Precision är ett arbetssätt – perfektion är slutmålet

