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JEE-O presenteert cone series by Osiris
Hertman
JEE-O en ontwerper Osiris Hertman presenteren samen een nieuwe collectie, de cone
series. De cone series wordt binnenkort gepresenteerd op de ISH in Frankfurt, de
belangrijkste sanitairbeurs ter wereld.

De cone series is de perfecte balans tussen speels en stoer. Van een afstand lijkt het ontwerp

eenvoudig maar wie verder kijkt, ziet de bijzondere details en verfijnde afwerking.

Daaruit spreekt de ambachtelijkheid die Osiris altijd nastreeft in zijn ontwerpen. In de filosofie

van Osiris moet je wijs zijn met water maar wel genieten van het gebruik. De badkamer wordt

meer en meer een ontspanningsruimte. Met een zitje, muziek, planten en als de ruimte het

toelaat een sauna, open haard en uitzicht. Een plek om te genieten en op te laden voor de

wereld die drukker en veeleisender is dan ooit. Een goed interieur moet zijn als de natuur en je

rust geven.

Kostbare designs

De conische vorm die de basis vormt voor deze series is doorgevoerd tot achter de komma. De

grepen zijn geïnspireerd op kluisdeuren. Water is namelijk een kostbaar goed. Tegelijkertijd zijn

de designs een sieraad voor het huis.

Dat past bij het DNA van JEE-O. Het design staat voorop en vormt de basis voor het product.

Wie goed kijkt, ziet de kegel overal in terug. De cone series bestaat uit vrijstaande douches,

vrijstaande badvuller, wand- en plafonddouche, wand en opbouw wastafelkranen, bad en

waskommen. De collectie is gemaakt van stainless steel met een structured black afwerking.

De baden en waskommen zijn gemaakt van DADOquartz.

Platform voor designers
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https://www.jee-o.com/


JEE-O is een platform voor designers. De cone series is de vierde collectie die met een top-

ontwerper wordt gemaakt. De awardwinning soho series by Grand & Johnson stamt uit 2015.

Twee jaar later volgde de flow series by Brian Sironi en in 2018 is de bloom series by Edward

van Vliet gelanceerd.

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.

Over Osiris Hertman

Osiris Hertman heeft gestudeerd aan de Design Academy in Eindhoven en is gestart als

ontwerper bij Marcel Wanders. Daarna volgden een eigen studio en wierp hij zich op interieurs,

accessoires en de handgemaakte zilveren sieraden van Buddha to Buddha. Zijn achtergrond in

product design zie je terug in zijn liefde voor ambachtelijke materialen en producten. Met de

Osiris Hertman Studio werkt hij aan projecten van Nederland tot Moskou en Indonesië tot

Monaco.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Zowel Osiris Hertman als Lammert Moerman zijn aanwezig op de ISH in Frankfurt. De stand

van JEE-O vind je in hal 3.0, stand E60. Interviews tijdens de ISH plannen we graag van te

voren in, neem contact op met Hannah El Fassi via hannah@fnke.nl of bel +31 648 499 302.

Voor al het HR beeldmateriaal van de JEE-O cone series, download de media kit. Lees over

het ontstaan van de cone series in het interview met de ontwerpers.
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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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