BetteSelect
Stijl met
functie

Modern design 1
voor alle
wensen
De badserie BetteSelect verbindt
een strak, smaakvol design met
hoog comfort, flexibel gebruik
en variabele vormgeving.
En dat voor een aantrekkelijke
prijs. Zoals al onze producten is
de BetteSelect-serie uitsluitend
uit de natuurlijke materialen
glas en staal geproduceerd. Het
resultaat! Onze hoogwaardige
producten van geglazuurd
titaanstaal gaan langer mee
dan andere materialen en zijn
in de badkamer de beste keuze.
Wij bieden u dan ook 30 jaar
garantie.

*1 Meer informatie over de garantievoorwaarden onder www.my-bette.com

Ons geglazuurde oppervlak
zonder poriën, BetteGlasur®,
geeft vuil en bacteriën vrijwel
geen kans. En wat de
schoonmaken nog eenvoudiger maakt: al onze
badkamerelementen zijn
bijzonder onderhoudsvriendelijk. Dankzij de robuuste
en bestendige eigenschappen
zijn ze bij uitstek geschikt
voor de vereisten in de
woning- en projectbouw.
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Elegance in tweevoud

BetteSelect Duo
In de duo-variant is deze het
ideale bad voor twee personen.
De symmetrische vormgeving
en de beide comfortabele
schuine rugdelen zorgen voor
totale ontspanning. Dankzij de
positionering van de afvoer in het
midden wordt baden met z‘n tweeën
bijzonder comfortabel.
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Het multi-talent
voor baden en douchen

BetteSelect
Kenmerkend voor de eenpersoonsbaden
zijn de elegante vorm met het markante hoofd- en voeteneinde, evenals het
comfortabele schuine rugdeel. Door de
verplaatste positionering van de afvoer
kan deze ook als douche worden gebruikt met een royale oppervlakte om op te
staan. U kunt kiezen tussen een overloop
aan de zijkant of aan het voeteneinde.
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Productoverzicht

Kleurendiversiteit

Sanitairkleuren — een uittreksel uit ruim 400 kleuren

BetteSelect
l × b × d; ligmaat
1600 × 700 × 420; 1199
1700 × 700 × 420; 1299
1700 × 750 × 420; 1299
1800 × 800 × 420; 1399

Art.nr.
3410
3411
3412
3413

Randhoogte
30

l × b × d; ligmaat
1700 × 750 × 420; 1185
1800 × 800 × 420; 1285

Art.nr.
3472
3473

Randhoogte
30

Soft Cream
020

Ivoor
014

Bahama Beige
003

Jasmin
006

Ägäis
009

Flanell
008

Bermudablauw
023

Matt Ebony
035

Zwart
056

Mosgroen
016

Marron Bali
065

Anemone
086

Capri
015

Matt Crocus
043

Manhattan
002

Stella
021

Calypso
011

Robijnrood
057

Groen
198

Misty blauw
049

Caramel
046

Sering
124

Curry
040

Sorentoblauw
067

Magnolia
077

Randhoogte
30

Glanzend

Art.nr.
3420
3421
3422
3423

Blue Satin
418

Randhoogte
30

Druktechnische kleurafwijking zijn mogelijk.

Art.nr.
3430
3431
3432
3433

De volgende speciale uitvoeringen kunnen worden aangevuld:
→ Bette opstaande randen: de wandaansluiting zonder siliconen en volgens de norm
→ BetteAntirutsch: antislipoppervlak conform beoordelingsgroep B (DIN 51097)
→ BetteGlasur®Plus: water- en vuilafstotende coating voor optimale hygiëne
Design: Tesseraux + Partner

Pergamon
001

Effectkleuren — voor inspirerende mogelijkheden

BetteSelect, Overloop achter
l × b × d; ligmaat
1600 × 700 × 420; 1199
1700 × 700 × 420; 1299
1700 × 750 × 420; 1299
1800 × 800 × 420; 1399

Edelweiss
004

BetteSelect Duo

BetteSelect, Overloop voor
l × b × d; ligmaat
1600 × 700 × 420; 1199
1700 × 700 × 420; 1299
1700 × 750 × 420; 1299
1800 × 800 × 420; 1399

Starwhite
287

Midnight
790

Kleur voor uw badkamer
Onze talloze kleuren voor baden,
douchevloeren, douchebakken en
wastafels omvatten klassieke en
hedendaagse sanitairkleuren.
U kunt bij ons kiezen uit ruim 400
kleuren. Zo kunt u uw badelement
van Bette geheel naar eigen smaak
in kleur op uw wensen afstemmen.

Bette GmbH & Co. KG
Heinrich-Bette-Straße 1
33129 Delbrück
Germany
T +49 5250 511–0
F +49 5250 511–130
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www.my-bette.com
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