
JEE-O breidt awardwinning soho series uit met
RAW
Na het daverende succes van de robuuste en minimalistische soho series introduceert
JEE-O de soho RAW series: soho in zijn rauwste vorm. RAW is de pure vorm van de
soho series en bestaat uit geborsteld roestvrij staal. Naast de RAW look zijn de
producten uit de soho lijn nu ook voor het eerst verkrijgbaar in gepoedercoat mat groen
en grijs.

De soho collectie bestaat oorspronkelijk uit stoere design kranen en -douches, gemaakt van

roestvrijstaal en afgewerkt met een donkere hamerslag coating. Design zonder poespas met

een enkel accent. Afgeronde vormen maken het ontwerp vriendelijk en toegankelijk. Voor de

RAW series is de zwarte coating weggelaten, wat de industriële uitstraling van soho series nog

sterker maakt.

Soho met een kleurtje
Naast de nieuwe RAW uitvoering en de oorspronkelijke zwarte series, introduceert JEE-O ook

nog twee andere hippe kleuren: gepoedercoat mat groen en grijs. Tijdloze kleuren die toch

helemaal van deze tijd zijn. Ze passen in de trend waarin kleur er ook in de badkamer mag

zijn.Dat is helemaal in lijn met de visie van Lammert Moerman, creatief directeur en eigenaar

van JEE-O: “Design is doorgedrongen in alle facetten van ons leven. In de visie van JEE-O is

de badkamer de laatste horde, waar voor mooi design vaak nog geen ruimte is. Terwijl het een

enorme boost geeft om elke dag te starten en te eindigen omringt door geweldige

producten.”De badvuller, wastafel/keukenkraan, bidetkraan, wand mengkraan, wand

handdouche, plafond douchekop en accessoires uit de collectie zijn vanaf nu ook verkrijgbaar

in de RAW-uitvoering en in de kleuren mat groen en grijs.

Dutch design
De soho series is het resultaat van een samenwerking tussen JEE-O en het Amsterdamse

designers duo Grand & Johnson; twee creatieve zwaargewichten die qua stijl een match made

in heaven zijn met JEE-O. Samen weten zij vorm te geven aan maximaal minimalisme. De

JEE-O soho 01 douche, het allereerste gezamenlijke ontwerp, won in 2014 een RedDot design

Award en in 2016 de German Design Award.
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http://grandjohnson.com/
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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. Andere in het oog springende collecties van JEE-O zijn de

nieuwe bloom series, ontworpen door de Nederlandse interieur ontwerper Edward van Vliet, en

de flow series, het resultaat van een samenwerking tussen JEE-O en de Italiaanse industrial

designer Brian Sironi.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Neem voor meer informatie contact op met Hannah El Fassi via hannah@fnke.nl of

0648499302.
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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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