JEE-O presenteert flow series op vt
wonen&design beurs
JEE-O heeft samen met de Italiaanse topontwerper Brian Sironi de flow series
ontwikkeld. Minimalistische kranen, een bad, waskommen en een douche, geboren uit
de gedachte dat water de vorm aanneemt van het object waar het zich in bevindt. De
nieuwe serie is dit jaar voor het eerst te zien in Nederland op de vt wonen&design beurs.
Wat is de vorm van water?
Tot water uit de kraan stroomt en vrij is om elke vorm aan te nemen, heeft het de vorm van de
leidingen waar het doorheen stroomt. Die leidingen zien wij zelden, ze zitten weggestopt achter
muren en onder vloeren. Met de kranen uit flow series worden de leidingen zichtbaar en lopen
door tot in de badkamer.
Vrouwelijke lijnen
Kranen bestaan altijd uit drie delen: handvat, tuit en het stuk dat deze twee verbindt. Dat maakt
traditionele kranen nogal masculien, aldus Brian Sironi. Het was zijn wens om een vrouwelijke
kraan te ontwerpen en daarom moest de tuit verdwijnen. Al het overbodige is weggelaten en
het resultaat is een vloeiende, zachte lijn met ronde vormen, waar het water op een
verrassende manier uit komt.
Nieuw icoon is geboren
Na een e-mail met de eerste schetsen van Brian, is JEE-O’s ontwerper en eigenaar Lammert
Moerman gelijk naar Milaan gevlogen om kennis te maken. Er was direct een match tussen de
bevlogen Nederlander en gepassioneerde Italiaan. De schetsen van Brian waren
minimalistisch, functioneel en iconisch, precies wat Lammert ook met zijn ontwerpen voor JEEO nastreeft. Brian noemt de flow series zijn beste project tot nu toe, het omvat al zijn
opvattingen over design: minimalistische, pure en geïntegreerde vormen en toch functioneel.
Tijdens de ontwikkeling van de kranen voor de flow series, is de behoefte ontstaan voor een
complete serie inclusief baden. Het Amsterdamse ontwerpduo Grand & Johnson, bekend van
de soho series, heeft de uitdaging aangenomen en hebben de baden en waskommen voor de
flow series ontworpen.
Over JEE-O

JEE-O brengt prachtig design en functionaliteit samen in badkamerconcepten. Het stopt niet bij
de badkamer, de designs van JEE-O passen ook uitstekend in de rest van het huis, zoals de
keuken, de sauna, bij het zwembad of op het strand. JEE-O is minimalistisch en innovatief met
een kosmopolitisch karakter. Stoer en opvallend maar toch verfijnd: JEE-O creëert concepten
met ruimte voor lichaam en geest, altijd in een sfeer van functionele luxe.
In 2004 is JEE-O ontsproten aan het brein van Lammert Moerman. Sindsdien is het merk
enorm gegroeid en inmiddels vind je de vrijstaande douches en baden, kranen en waskommen
van JEE-O over de hele wereld. De JEE-O soho 01 douche is bekroond met een Red Dot
award en een German Design Award.
Over Brian Sironi
Brian Sironi woont in Italië, tussen Brianza en Milaan. Hij combineert industriële design met een
ambachtelijke aanpak. In zijn projecten richt hij zich op pure vormen en het onderzoeken van
typologieën en archetypen. In 2010 is Brian geselecteerd voor de tentoonstelling The New
Italian Design Reloaded in het Triennale di Milano Museum. Hij is één van de jongste
ontwerpers ooit die is bekroond met de prestigieuze Compasso d’Oro ADI award voor de Elica
lamp, geproduceerd door Martinelli Luce in 2011. Brian werkt naast JEE-O ook voor onder
andere Antonio Lupi, Bitossi Ceramiche, Budri en Albed.
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Voor meer informatie over JEE-O of een afspraak met Lammert tijdens de beurs, neem contact
op met Paul Clappers via pers@fnke.nl of bel: 06-18535532.Voor HR beeldmateriaal van de
JEE-O flow series, download de presskit hieronder.

OVER JEE-O

JEE-O Unique Bathrooms weds beautiful design to functionality in bathroom concepts. Extending beyond the
bathroom, the designs by JEE-O also fit beautifully in the rest of the house, including the kitchen or sauna, by the
swimming pool or on the beach. JEE-O has a minimalistic, innovative style with a cosmopolitan character. Bold
and distinctive, yet refined: JEE-O creates concepts providing sufficient space for body and mind, always seeking
an atmosphere of functional luxury.
2004 marks the birth of JEE-O, a creative concept by Lammert Moerman. The brand has grown immensely since
that time; its selection of separate showers and baths, mixers and wash basins is currently available all across
the globe. The JEE-O soho 01 shower won a Red Dot award and a German Design Award.
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