
High end vrijstaande baden en opzetwastafels met een luxe
metaalcoating, die de badkamerbeleving naar een hoger niveau
tillen. Beschikbaar in 8 metal finishes. 

BAGNO METALLO 
 

R O B U U S T  &  K A R A K T E R I S T I E K

8 metal finishes



HIGH END BADEN & WASTAFELS
 

Vakmanschap

De Bagno Metallo serie bestaat uit een selectie van baden en wastafels die behandeld zijn
met een luxe metaalcoating. Dit betreft een koud vloeibaar metaal dat op ambachtelijke wijze
aangebracht wordt met een spatel. Door deze handmatige manier van bewerken, ontstaan
producten die elk een unieke kleur of reliëf bevatten. Geen enkele coating is exact hetzelfde.
Het metaal is zuiver, sterk en duurzaam en heeft als eigenschap dat het niet breekt of
bladdert. Daarnaast hecht het zeer goed op baden en wastafels van de materialen solid
surface en mineral stone.

Metaalcoating

De producten zijn beschikbaar in acht verschillende afwerkingen: Dark Steel, Gold Brass,
Living Copper, Gold, Copper, Bronze, Old Brass en Silver. Om de oorspronkelijke kleur van het
metaal te behouden wordt de coating voorzien van een beschermlaag. Gaat de voorkeur van
de opdrachtgever uit naar een natuurlijk verloop van het materiaal? Dan is het tevens
mogelijk om het metaal zonder beschermlaag op natuurlijke wijze te laten oxideren,
waardoor een bijzonder patina ontstaat. Dit geeft ieder product een karakteristieke
uitstraling.  

Assortiment

Luca Sanitair heeft ter voorbeeld een selectie gemaakt van 2 baden en 2 wastafels die
geschikt zijn voor de Bagno Metallo coating. Dit gaat om het vrijstaande bad LUVA1800 in
antraciet mat en mat wit en de vrijstaande opzetwastafel LUVA1318 in antraciet mat en mat
wit. Gaat uw voorkeur uit naar een ander Luca Sanitair bad? Bespreek dan de mogelijkheden
met uw dealer. 

In antraciet mat en mat wit



KLEUREN
 

BR - Bronze OB - Old brass

LC - Living copper GB - Gold brass

CP - Copper GL - Gold

DS - Dark steel SL - Silver

Download de Bagno Metallo kleurkaart online
www.lucasanitair.nl



 

8 metal finishes

 

Volg ons op Instagram voor meer inspiratie
@luca_sanitair


