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La bugaderia que sembla un dance club
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SPLASH, A BARCELONA
SPLASH és una bugaderia d’autoservei ecofriendly
situada a Barcelona, al barri de l’Eixample, molt a prop
de la Plaça Universitat: al carrer Diputació 199.

SPLASH, BUGADERIA ECOFRIENDLY
El concepte ecofriendly es basa en aconseguir uns
resultats de qualitat professional, optimitzant els
processos de rentat, amb el mínim consum energètic
possible i el màxim respecte pel medi ambient, sense
oblidar-nos de tenir cura de la roba.

INTERIORISME DE FREDERIC PERERS
L’aposta per l’ús de l’acer inoxidable com a revestiment
vertical a la zona de rentadores i assecadors – que
acaben desapareixent-hi – és l’element singularitzador
de l’establiment. El to taronja, omnipresent, s’hi
reflectéix i fa de contrapunt càlid a la fredor del metall.
www.fredericperers.cat

SPLASH A INTERNET
SPLASH ha estat notícia en més de 50 webs i blogs,
nacionals i internacionals, dedicats a les tendències,
l’arquitectura, el disseny o la informació general.

LA BUGADERIA QUE SEMBLA UN DANCE CLUB
PHAIDON (editorial del Regne Unit especialitzada en
llibres d’art, disseny i arquitectura) ha estat la primera
a interpretar l’interiorisme d’SPLASH en clau de dance
club: “The laundromat that thinks it’s a nightclub”.
http://www.phaidon.com/agenda/design/articles/2013/february/08/the-laundromat-that-thinks-its-a-nightclub/

DIJOUS 20 DE JUNY DEL 2013, A LES 19H
La bugaderia d’autoservei SPLASH serà un dance club,
amb música a càrrec de XIP & XIC djs i amb la
col∙laboració de MORITZ.

XIP & XIC djs
El tàndem barceloní XIP & XIC djs punxaran en directe
la seva sel∙lecció de hits ballables, del funk dels
setanta a la música disco dels vuitanta i el pop més
ballable del moment. www.flavors.me/xipandxic

MORITZ
MORITZ és, per la seva gran vinculació a Barcelona i al
món de la creativitat, el disseny i la cultura, la marca
més adient per a recolzar un esdeveniment com aquest:
la primera bugaderia a convertir-se en un dance club.

