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VOOR EEN 
GROENER HUIS...

…neem een kijkje op de pagina’s 532 tot 565.
Een warmtepomp die gebruik maakt van de buitentemperatuur? Een waterverzachter 
die het leven zachter maakt? Een regenwatertank om volop van de voordelen van 
België te genieten? Een ventilatiesysteem dat oplucht? Een waterverwarmer op 
zonne-energie voor stralende gezinnen of vloerverwarming voor koude voetjes? 
Kortom, alles om uw huis groen te maken van de vloer tot aan het plafond.

Ce catalogue existe aussi en français

Aan uw zijde sinds 1880

Badkamer & verwarming

ZICH
VERWARMEN
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WIE KAN WEERSTAAN
AAN ONZE
ONWEERSTAANBARE
COLLECTIES?

Design, ecologisch, technologisch, voordelig
of gewoonweg bijzonder praktisch…
onze collecties barsten van de ideeën voor
uw projecten. Dus voor de vrije geesten die
goed advies kunnen waarderen, afspraak in
één van onze vele showrooms of op facq.be

OVERZICHT
CATALOGUS 2021
Wat zijn je plannen voor dit jaar? Ga je je badkamer opnieuw 
inrichten zodat je er écht tot rust kan komen? Of ga je je woning 
energiezuiniger en comfortabeler maken door bijvoorbeeld een 
warmtepomp of slimme thermostaat te installeren? Dat is niet alleen 
goed voor het milieu maar ook voor je portemonnee!

Bij Facq hebben we al meer dan 140 jaar ervaring met de renovatie 
van woningen om je leefcomfort te verhogen. In deze catalogus 
lees je alles over vernieuwende en slimme oplossingen voor je 
keuken, badkamer, toilet, verwarming, hernieuwbare energieën, 
ventilatie, …

En dat is niet alles. Deze catalogus is ook een goudmijn aan tips en 
inspiratie; je vindt er alles in over de nieuwste interieurtrends uit de 
hele wereld om bij weg te dromen. Ideaal om plannen te maken om 
van je badkamer een herbronningsruimte te maken waar je kan 
ontsnappen aan het dagdagelijkse…

Surf daarna zeker eens naar facq.be en bezoek onze showrooms en 
ons groene huis om verschillende producten aan te raken, te zien en 
te vergelijken. Advies van een expert nodig? Heel algemene of, in 
tegendeel, erg specifieke informatie? Onze adviseurs helpen je om 
je projecten te realiseren. Of anders gezegd: om je droom 
werkelijkheid te maken.

Veel leesplezier en op naar mooie ontdekkingen!

zie pagina 453zie pagina 322
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BADKAMERS VAN DE WERELD

ontdek jouw stijl

Houtsoorten die in deze stijl worden 
gebruikt, zijn zonder uitzondering licht, 
luchtig, flexibel en sterk tegelijkertijd. Ze 
garanderen een natuurlijke lichtheid in je 
badkamer.

hout, riet, 
bamboe

IBIZA 
BOHO CHIC
Ibiza staat symbool voor feestelijke en 
spontane zorgeloosheid. Combineer stoffen 
en kleuren, objecten van vroeger en nu en 
creëer een sfeer van natuurlijke vrijheid.
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BADKAMERS VAN DE WERELD

ontdek jouw stijl

Licht is even noodzakelijk als lucht, altijd op 
een subtiele manier aanwezig. Het zorgt 
voor een zachte, luchtige sfeer die je nog 
kan versterken door voor witte muren te 
kiezen.

Het lijkt wel alsof deze motieven wat 
achteloos of per ongeluk op de muur of op 
de grond zijn beland, maar geloof dat niet! 
Ze bepalen wel degelijk het ritme van je 
badkamer.

De boho chic-stijl combineert op een 
nonchalante manier een beetje nostalgie 
met het comfort van vandaag.

Terug naar onze roots, naar aardse 
krachten, naar onze herkomst! Terracotta, 
bruin, oker, roest – zowel de meest lichte als 
uitgesproken donkere tinten vind je in 
overvloed terug.

licht

gedrukte 
motieven

oud en 
nieuw

kleuraccen-
ten
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BADKAMERS VAN DE WERELD

ontdek jouw stijl

De Japandi-stijl wordt zowel door de 
Scandinavische als de Japanse stijl beïnvloed en 
bevindt zich op het kruispunt van minimalisme en 
esthetiek. Het decor blijft zuiver en comfortabel 
maar is tegelijkertijd erg elegant en nodigt uit tot 
rust en bezinning.

Veel transparant glas en lichte meubels in 
combinatie met zuivere lijnen zorgen 
ervoor dat je helemaal kan herbronnen.

Grijs, lichtblauw, lila, beige, greige… een 
rustgevend kleurenpalet om volop te 
genieten en te relaxen zonder stoorzenders. 
Zowel lichaam als geest zijn volledig 
ontspannen!

neutrale 
tinten

lichte 
materialen

TOKIO 
JAPANDI
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BADKAMERS VAN DE WERELD

ontdek jouw stijl

Dunne latjes van natuurlijk hout brengen ritme 
aan in de ruimte en creëren een rustgevend 
kader. Zalig relaxen wordt zo gegarandeerd!

De Japandi-stijl geeft altijd de 
voorkeur aan natuurlijk licht. Heeft je 
badkamer geen vensters, ga dan voor 
verlichting waarvan de 
kleurtemperatuur natuurlijk licht 
zoveel mogelijk benadert.

Elk voorwerp lijkt wel in één enkele 
beweging te zijn gemaakt. Alle 
voorwerpen worden zorgvuldig 
gekozen en neergezet, precies daar 
waar ze thuishoren – alsof het zo 
voorbestemd was.

Planten regelen de vochtigheid, 
verwijderen toxines en zuiveren de 
lucht in de badkamer. Zo creëren ze 
een gezonde atmosfeer die je 
helemaal zen maakt.

zachte 
vormen

planten

licht hout

natuurlijk 
licht
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BADKAMERS VAN DE WERELD

ontdek jouw stijl

MILAAN 
DESIGN
Milaan zet de toon. Deze stad werkt als 
een onfeilbaar kompas: elke liefhebber 
van Italiaanse mode komt er terecht. 
Deze stijl omarmt alle codes die aan 
de basis liggen van het woord 
‘design’: de zuivere vorm staat in 
dienst van de functie van het 
voorwerp.

Overbodige zaken komen er niet in. 
Waarom zou je iets laten zien als het netjes 
kan opgeborgen worden?

ingebouw-
de kranen
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BADKAMERS VAN DE WERELD

ontdek jouw stijl

Mooi zonder overheersend te zijn, natuurlijke 
charme zonder ook maar enige gekunsteldheid.

Verbaast het je nog als je leest dat deze stijl 
geen tierlantijntjes verdraagt? Zuivere lijnen zijn 
essentieel en zorgen voor een perfect 
gestructureerde en ordelijke ruimte. 

Design verheft zijn stem niet. Dankzij zijn 
natuurlijke autoriteit is dat niet nodig. Dus geen 
schreeuwerige kleuren, maar sobere tinten die 
het meubilair extra tot zijn recht laten komen.

natuursteen

zuiver 
minimalisme

neutrale 
kleuren
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BADKAMERS VAN DE WERELD

ontdek jouw stijl

NEW YORK
INDUSTRIEEL
Doe inspiratie op bij de New-Yorkse lofts voor 
een badkamer met een duidelijk en eigenzin-
nig karakter. Vaak worden die appartementen 
ondergebracht in oude, industriële gebou-
wen. Ze combineren daardoor vintage vlotjes 
met moderne elementen.

Altijd aanwezig, nooit dominant. Wordt als 
accentkleur gebruikt voor bijvoorbeeld 
kranen, doucheprofielen of accessoires.

Robuust eist de aandacht op.  
Een natuurlijk, levendig materiaal dat 
warmte uitstraalt.

zwart

massief hout
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BADKAMERS VAN DE WERELD

ontdek jouw stijl

Bij een industriële stijl is metaal 
onvermijdelijk. Het wordt gebruikt voor 
vensters, meubelpoten, spiegellijsten of 
douchewanden.

metaal

beton

Deze pretentieloze stijl is uitermate geschikt 
om ervoor te kiezen een bakstenen muur 
onafgewerkt te laten. Tip: wist je dat 
sommige bekledingen die in vochtige 
ruimtes worden gebruikt perfect baksteen 
nabootsen? Dat brengt heel wat nieuwe 
mogelijkheden voor je badkamerdecoratie 
met zich mee!

Ziet er ruw uit, maar voelt aangenaam 
zacht en glad aan én is erg praktisch.

baksteen
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BADKAMERS VAN DE WERELD

ontdek jouw stijl

STOCKHOLM
SCANDINAVISCH
Eenvoud voor alles. Daar staat de 
Scandinavische stijl voor: de badkamer 
wordt een zachte, super comfortabele en 
toch uiterst functionele cocon waarin je 
alles makkelijk bij de hand hebt.

Zowel voor de muren, de vloer als voor de 
meubels worden zachte en delicate pasteltinten 
gebruikt. Alweer om een rustgevende sfeer te 
verzekeren, waar geen plaats is voor agressiviteit.

Lichte kleuren die de nerven van het hout 
zichtbaar laten – voor een rustige en 
ontspannende omgeving.

zachte 
kleuren

licht hout
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BADKAMERS VAN DE WERELD

ontdek jouw stijl

De waskom straalt een bijna onwerkelijke 
lichtheid uit en staat op een meubel met 
elegante pootjes. De badkuip heeft 
afgeronde lijnen en voelt zacht en 
beschermend aan.

lichte  
meubels

Natuurlijk licht is overvloedig aanwezig in 
Scandinavische badkamers. Geven je 
vensters uit op een groene omgeving, dan 
zorgt die natuur voor een extra frisse toets.

natuurlijk 
licht
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BADKAMERS VAN DE WERELD

ontdek jouw stijl

EDINBURGH  
LANDELIJK
De landelijke stijl heeft een 
zelfverzekerd, warm karakter dankzij het 
gebruik van materialen en decoratie 
die je terug meenemen naar de bron, 
naar onze roots, naar de aarde.

Deze verticale lijnen plaatsen je 
resoluut met de voeten op de grond 
en verzekeren een vitale en 
dynamische look.

De knopen en nerven van massief 
hout zorgen voor een rustgevende en 
ontspannende sfeer in je badkamer.

latten

massief  
hout
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BADKAMERS VAN DE WERELD

ontdek jouw stijl

Hier geen volledig glad en egaal 
oppervlak, maar eerder een compositie 
van ruwe stenen, waar de inbreng van de 
mens duidelijk in aanwezig is.

De kleuren koper en brons verenigen zich 
in perfecte harmonie met hout en steen.

De landelijke stijl verloo-
chent nooit het verleden. 
Integendeel. Het verleden 
wordt opgewaardeerd en 
krijgt een bevoorrechte 
plaats.

retro

gekleurde 
kranen

natuursteen
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BADKAMERS VAN DE WERELD

ontdek jouw stijl

PARIJS   
ROMANTISCH
Emoties en alles wat recht uit het hart 
komt, voeren hier de boventoon. De 
romantische stijl geeft zich over aan 
dagdromerij en kijkt met nostalgie terug 
naar een stijl en elegantie waarvan Parijs 
eeuwig de vertegenwoordiger zal zijn.

De romantische stijl sublimeert de charme 
van vroeger. Hij heeft een uitgesproken 
voorkeur voor kranen, voor een vrijstaand 
bad en klassieke grepen en klinken.

retro
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BADKAMERS VAN DE WERELD

ontdek jouw stijl

Onderstrepen, benadrukken. De 
romantische stijl dringt aan, houdt aan en 
signeert.

reliëf

Spelen emoties de hoofdrol, dan is er geen 
plaats om dingen te verstoppen. Charme 
en hoffelijkheid zijn essentieel!

Luchtige gordijnen dempen het licht dat 
door de hoge vensters naar binnen komt. 
Opnieuw een manier om emoties de vrije 
loop te laten.

een 
opvallend 
kader

hoge  
vensters
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TRENDS
de meubels
de trends ...........................................20
de aankoopgids  ..............................22
de Boho Chic stijl ..............................24
de Japandi stijl ..................................39
de Design stijl ....................................46
de Industriële stijl ...............................94
de Scandinavische stijl .....................99
de Landelijke stijl .............................102
de Romantische stijl ........................110
small spaces ...................................114
de opberging ..................................120
de toilekast & de spiegel  ............  124



21

2

6

DE MEUBELS

De trends

 1. Hout  
Als natuurlijk en nobel materiaal wordt hout 
steeds vaker warm verwelkomd in de 
badkamer. (Keuco - Edition Lignatur)

2.  Afgeronde 
hoeken  

Dit meubel is afgewerkt met soepele lijnen 
en afgeronde hoeken voor extra intimiteit en 
bewegingsvrijheid. (burgbad - Badu)

3. Minimalisme   
Less is more. De handgrepen van zowel de 
deuren als de lades evenals de pootjes 
worden subtiel in het meubel verwerkt voor 
een gesofisticeerde look. (Delpha - Inspiration)

4. Asymmetrie   
Dit jaar laten we ons volledig gaan met 
asymmetrische lades en deuren! Ze geven je 
badkamer een originele look. (Sanijura - Infinie)

5. Marmer   
Marmer wordt in badkamers al langer 
gebruikt voor de muren, de vloer en het 
tablet van de wastafel. Maar dit materiaal is 
ook prima geschikt voor de façade van je 
badkamermeubel. Zo krijgt de hele ruimte 
een elegante en tijdloze uitstraling.  
(Inda - Coretto)

6. Kleur   
Ban eentonigheid en durf kleur te kiezen voor 
je badkamer: magma, mentol, mat lichtroze, 
aquamarijn, eendblauw, taupe, oranje… 
(Sanijura - Frame)
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DE MEUBELS

De aankoopgids

01

02

haal je meetlint boven

doe je voordeel met alle tips

Bereken eerst en vooral de ideale afmetingen van je meubels. Hou 
daarbij rekening met de indeling van je badkamer en welke spullen je er 
precies in wil opbergen:

•  Grote kast: praktisch om alles bij de hand te hebben.

•  Diepe kast: ideaal om zoveel mogelijk in op te bergen.

•  Hangkast: veel opslagruimte op een ruimtebesparende manier.

Er zijn 3 soorten meubels, verkrijgbaar in verschillende 
maten:

•  Meubels om op te hangen: makkelijk voor het 
schoonmaken van de badkamer.           

•  Meubels op pootjes: erg elegant!         

•  Meubels om op de vloer te zetten: voor extra 
opbergmogelijkheden.           

Uiteraard kan je die allemaal met elkaar combineren, 
want in elke collectie vind je slimmigheidjes terug:  
open nissen of lades, een kleerkast,  
een geïntegreerde wasmand, … Lades of deuren? De 

keuze is aan jou. 

Personaliseer je 

meubels zoals jij dat 

wilt. 

om op te hangen

op pootjes

om op de vloer te zetten

HOE KIES JE JE    

BADKAMER-
MEUBELS? 
VOLG DEZE 5 STAPPEN
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DE MEUBELS

De aankoopgids

03

04

05

kies in functie van jouw stijl

creëer een harmonieus gevoel

eindig in stijl

Praktisch, makkelijk schoon te maken, ideaal om te ontspannen, 
een aangename, vrolijke ruimte… je badkamer moet echt hele-
maal beantwoorden aan jouw wensen en behoeften. Geef ze een 
extra persoonlijke toets door jouw favoriete kleuren en materialen 
te kiezen:

•  MDF: uitermate onderhoudsvriendelijk.           

•  Laminaat: resistent en flexibel, het beste voor afgeronde randen.           

•  Melamine: nog meer vlekbestendig dan laminaat.           

•  Massief hout: een natuurlijk en edel materiaal dat een patina 
krijgt en zo na verloop van tijd alleen maar mooier wordt.

Voor een harmonieuze, consistente look, kies 
je best een wastafel die aansluit bij je 
badkamermeubels. Mogelijkheden zat:

•  Het type: een enkele of dubbele wastafel.           

•  De vorm: een rond, vierkant of rechthoekig 
bekken.           

•  De plaatsing: opbouw of inbouw, gecen-
treerd of asymmetrisch naar links of rechts.

•  Het materiaal:           
o  Kunststof: resistent en gemakkelijk te 

onderhouden. 

o   Klassiek keramiek: waterdicht, niet poreus 
en zeer resistent. 

o   Glas: kleurrijk en helder. 

o   Laminaat: resistent en modern. 

Ga je voor een spiegelkast of 
een gewone spiegel? Om een 
perfect kapsel, onberispelijke 
make-up of een vlotte scheerbeurt 
te garanderen kies je uit deze 
opties:

•  Spiegeldeuren, eventueel in 
drieluik.         

•  Met stopcontact en schakelaar.         
•  Geïntegreerde verlichting, 

zowel verticaal als lateraal.         

opbouw

gecentreerd asymmetrisch duo

inbouw

toiletkast spiegel

Energie 
besparen
Spaarlampen of 
ledlampen 
verbruiken 
minder energie 
en gaan 6 tot 15x 
langer mee dan 
conventionele 
gloeilampen.



24

De Boho Chic stijl
DE MEUBELS

Prijs vanaf

€1.599,00

Unique Lak

Door de overvloedige vormings- 
en inrichtingsvrijheid laten deze 
samenstellingen zich naar wens 
opbouwen en ontbinden.

Ensemble 120 cm, gelakte fronten in 
matte klei, 3 laden. Wit gegoten 
wastafelblad met 1 waskom. 
Spiegelkast met geïntegreerde 
LED-verlichting.

Ensemble 110 cm, gelakte fronten in mat 
horizon blauw en mat aloë groen, wastafelblad 
voor onderbouwmeubel in Orme wit, 2 laden 
70 cm en 1 deur 40 cm. Opzetwaskom 
CéramCarrée in glanzend wit. Spiegel Ø 90 cm 
met ronde LED-verlichting.
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Unique Archi

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De Boho Chic stijl
DE MEUBELS

Ensemble 120 cm. Asymmetrische 
wastafel in gestructureerde ruwe 
eik met waskom rechts. Ronde 
spiegel Ø 80 cm met LED-
wandlamp in mat zwart.

Prijs vanaf

€1.305,00  

Prijs vanaf

€2.485,00  

Modulair ensemble 140 cm, 
fronten in gestructureerd beton, 
Helincon handgrepen, 2 laden. 
Antraciet gegoten wastafelblad 
met een waskom, diepte 46 cm. 
Spiegel Ø 90 cm en Ø 60 cm met 
ronde LED-verlichting.
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Unique Pure

Unique Naturel

De Boho Chic stijl
DE MEUBELS

Mooie 
materialen en 
originele 
composities, 
alles sober en 
bescheiden.

Laat je wensen om 
samen te stellen, aan te 
passen en te moduleren 
de vrije loop, maar blijf 
“Pure” tot het einde.

Prijs vanaf

€1.650,00 

Prijs vanaf

€1.459,00 

Ensemble 140 cm, glanzend witte 
fronten, 4 laden. CéramLigne 
wastafelblad met dubbele waskom. 
Spiegel H 55 cm met geïntegreerde 
horizontale LED-verlichting.

Ensemble 60 cm, fronten in 
gestructureerde esdoorn met 
handgrepen. Mat zwart  
wastafelblad met steen effect. 
Spiegel  Ø 60 cm met ronde 
LED-verlichtingen.

MEERDERE KLEUREN



27

Inspiration

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De Boho Chic stijl
DE MEUBELS

NIEUW

Ensemble 120 cm, wastafelblad in keramiek, 
fronten in amber eik, met decoratieve voeten en 
grepen in mat zwart. Toiletkast 3 deuren, met 
LED-verlichting.

Ensemble 90 cm, wastafelblad in keramiek, fronten 
in antraciet beton, met decoratieve voeten en 
grepen in mat zwart. Spiegel 3 deuren met LED-
verlichting en decoratie plankje.

FAVOR IE T



Graphic

4 m² inrichten?

Eenvoudig te integreren 
in elke ruimte. Een 
meubellijn met laden 
voor een opgeruimde 
badkamer!

Glanzend 
antraciet

Gestructu-
reerd 

heldere eik

Glanzend
wit

Spiegel - hoogte 69 cm
60 cm €109,48 _ 781134
90 cm €143,87 _ 781135
120 cm €195,62 _ 781136

Toiletkast - hoogte 55 cm
met dubbelzijdige spiegeldeuren.
2 deuren, satijnwit
60 cm €473,47 _ 434162
90 cm €468,29 _ 656982
120 cm €435,46 _ 555630

LED-verlichting
verchroomd €53,63 _ 845388

Meubel: hoogte 55 cm,  
diepte 46 cm.
Mélodie greep in glanzend 
gepolijst.

PR I JS  KWAL I T E I T

Gestructu-
reerd 

walnoot-
bruin

Olijfgroen

Gestructu-
reerd 

amber eik

Terracotta

Wastafelblad in synthetisch materiaal
1 waskom
60 cm €152,27 _ 427133
70 cm €192,00 _ 495894
80 cm €224,00 _ 720671
90 cm €229,96 _ 402982
2 waskommen
120 cm €268,63 _ 402984

Onderbouwmeubel
2 laden, glanzend wit
60 cm €544,00 _ 557766
70 cm €565,00 _ 720624
80 cm €569,00 _ 510776
90 cm €572,00 _ 720561
120 cm €739,00 _ 720562

De Boho Chic stijl
DE MEUBELS
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Frame

De Boho Chic stijl
DE MEUBELS

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

NIEUW

De elegantie van de Engelse stijl

De badkamermeubelen zijn 
verkrijgbaar in twee versies. 

De lengte van 100 cm is geschikt 
voor kleine ruimtes. Het meubel 
telt 2 laden zonder greep. 

De versie van 138 cm is geschikt 
voor een grotere badkamer of 
voor de mastersuite. In deze 
configuratie heeft het meubel 4 
opbergladen van verschillende 
grootte: twee grote laden voor 
badkamerlinnen en twee kleine 
laterale schuiven voor make-up en 
beauty-accessoires.

MEERDERE KLEUREN

De zijpanelen van het meubel zijn verkrijgbaar in 38 lakkleuren en drie afwerkingen: soft, satijn of glanzend. De panelen kunnen 
worden gelakt maar zijn ook verkrijgbaar in melanine met 3 verschillende houtmotieven: eik tabak, Alabama of heritage.

FAVOR IE T
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Illusion

De Boho Chic stijl
DE MEUBELS

De Illusion-collectie is ontstaan uit de wens om een compleet gamma te creëren in 3 dieptes:

- Luciole, met een diepte van 40 cm, voor kleine ruimtes;
- Halo, 46 cm diep, geschikt voor standaard badkamers;
- Lumen, 51 cm diep, voor de ruimere badkamers.

GlasCeratopKeramiekKunstmarmer

Kies je wastafelblad uit de 5 beschikbare afwerkingen.
HPL

Illusion Luciole Illusion Lumen Illusion Halo

Kies je opbergruimtes: 1 niveau, 2 niveaus of 3 niveaus.

MEERDERE KLEUREN

4 afwerkingen beschikbaar: lak, melamine hout, 
gestructureerde melamine of massief hout.
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Illusion Luciole

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De Boho Chic stijl
DE MEUBELS

Meubel:  
hoogte 58,4 cm,  
diepte 40 cm. 

Spiegel:  
hoogte 100 cm,  
breedte 40 cm.

Om de prijs te kennen, 
kan je terecht in de 
dichtstbijzijnde Showroom.

Ensemble Illusion Luciole 80 cm in mat zwart. 
Wastafelblad in kunstmarmer. Dampwerende 
spiegel Dock met geïntegreerde LED-verlichting.
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Illusion Halo

De Boho Chic stijl
DE MEUBELS

• Beschikbaar met toiletkast met LED-verlichting of spiegel
• onderbouwmeubel als wandmodel of op poten met 1 of meerdere 

laden, al dan niet met geïntegreerde of zichtbare grepen
• wastafelblad met verfijnde boord: 80, 100, 120, 140 en 160 cm 

enkele waskom of 140 en 160 cm dubbele waskom.

Ensemble Illusion Halo 100 cm in 
eik 1 lade met 45° 
geïntegreerde greep, diepte 46 
cm. Ronde spiegel en Bubble 
LED-verlichting. Wastafelblad in 
keramiek.
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Illusion Lumen

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De Boho Chic stijl
DE MEUBELS

Ensemble Illusion Lumen 140 cm in antraciet 
grijs 4 laden met geïntegreerde grepen, 
diepte 51 cm, met spiegel Reflet Orbe.

Wastafel in HPL.

Om de prijs te kennen, kan je terecht 
in de dichtstbijzijnde Showroom.
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Infinie

De Boho Chic stijl
DE MEUBELS

Wastafelblad in HPL in meerdere opstellingen:
• met geïntegreerde waskom in HPL
• met opbouwwaskom
• met onderbouwwaskom in kunstmarmer met rechte 
hoeken of met afgeronde hoeken, mat of blinkend.

Ensemble 80 cm, wastafelblad in HPL 
met opbouwwaskom.

NIEUW

MEERDERE KLEUREN

Onderbouwwaskom in synthetisch marmer. 
Volgens je eigen keuze verkrijgbaar met rechte 
of afgeronde hoeken.
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De Boho Chic stijl
DE MEUBELS

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

Ensemble 200 cm, wastafelblad in HPL 
met geïntegreerde waskom.
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Loggia

Meubel: hoogte 49,4 cm, diepte 46 cm.
Asymmetrisch wastafelblad 120 cm in kunstmarmer of in glanzend glas in 4 
kleuren.
Opbergruimte: deur, rek en 2 laden van verschillende hoogte.
Mix van materiaal en kleur: melamine hout en laktinten (optioneel).
Kleine handgreep.

Om de prijs te kennen, kan je terecht in de dichtstbijzijnde Showroom.

De Boho Chic stijl
DE MEUBELS
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Happy D.2 Plus C-Bonded

De Boho Chic stijl
DE MEUBELS

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

Stijlstatement: het Happy D.2 Plus-bad in moderne zwart-witlook met c-bonded-wastafelmeubels plus 
wastafelonderbouw, halfhoge kast, spiegel in Icon-versie en vrijstaande baden van acryl met naadloze 
ommanteling in grafiet supermat.

Happy D.2 Plus beantwoordt niet alleen 
aan alle stijlvereisten, maar het past ook 
in elke architecturale setting.

Zorgvuldig afgeronde hoeken en fronten 
zonder handgrepen, benadrukken de 
elegantie van de moderne collectie.

Design 
by Sieger 
Design

Om de prijs te kennen, kan je terecht 
in de dichtstbijzijnde Showroom.

Eén technologie, diverse afwerkingen: dankzij 
het c-bonded-proces sluiten wastafel en 
wastafelonderbouw naadloos op elkaar aan 
voor een perfect optische eenheid.

NIEUW
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SYS 30 Sana

De Boho Chic stijl
DE MEUBELS

Geometrische voldoening.

Met gelakte fronten in 8 basiskleuren en 12 trendy 
tinten, die wisselen met de tijd. Mocht je lievelingskleur 
daar toch niet bij zijn, dan kan je de RAL-kleur van je 
voorkeur opgeven.

Alle gelakte fronten zijn naar keuze verkrijgbaar in 
hoogglans of mat. 
 
Om de prijs te kennen, kan je terecht in de 
dichtstbijzijnde Showroom.

MEERDERE KLEUREN

Waar een wil is, is voor SYS 30 een weg. Ook wanneer 
de woonsituatie door een schuin dak beperkt wordt. 
Spiegel, wastafel, onderkastjes - alles kan er tot op de 
millimeter exact in passen.

OP MAAT

Sana is het perfecte voorbeeld van een flexibel 
gamma met oneindig veel 
configuratiemogelijkheden voor de badkamer.



Unique Wood Unique Onde
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De Japandi stijl
DE MEUBELS

Ensemble 120 cm, Wood fronten met geïntegreerde 
handgrepen en meubellichaam in gebleekte eik. 
Wastafelblad in Solid mat wit, diepte 46 cm. 
Onderbouwmeubel hoogte 55 cm met bergruimte in 
de laden. Toiletkast hoogte 69 cm met LED-verlichting.

Ensemble 100 cm, Onde fronten in gestructureerde 
eik met glanzend verchroomde handgrepen. Wit 
glanzend keramisch wastafelblad. 
Onderbouwmeubel hoogte 55 cm, 2 laden met 
indelingen. Toiletkast hoogte 55 cm met 
geïntegreerde LED-verlichting.

Kracht en 
zachtheid.

Deze genuanceerde en gegolfde 
fronten vertolken sierlijkheid 
en verfijning.

Prijs vanaf

€2.795,00  

Prijs vanaf

€1.900,00 

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)



40

Evasion

De Japandi stijl
DE MEUBELS

Meubel: hoogte 55 cm, 
diepte 46 cm.

Het perfecte compromis tussen het 
meubelvolume en de opbergruimte. 
Deze verzorgde en sublieme lijn 
creëert een knusse sfeer.  
De kolomkast is beschikbaar in  
3 versies: deur met nis, volle deur  
en spiegeldeur.

Een inspirerende 
nieuwe lijn.

FAVOR IE T

Gegoten wastafelblad glanzend wit
60 cm €217,72 _ 427224
80 cm €231,55 _ 427225
120 cm,  
waskom links €347,33 _ 413797
120 cm,  
waskom rechts €347,33 _ 413798
120 cm,  
2 waskommen €352,51 _ 434605

Set poten
eik, hoogte 32 cm €159,00 _ 415143

Wastafelblad in mat zwart steeneffect
60 cm €277,20 _ 413799
80 cm €358,20 _ 719556
120 cm,  
waskom links €516,60 _ 413842
120 cm,  
waskom rechts €516,60 _ 413843
120 cm,  
2 waskommen €673,20 _ 719385

Onderbouwmeubel 2 laden
gouden eik/glanzend wit
60 cm €633,60 _ 415174
80 cm €633,60 _ 415175
120 cm,  
voor waskom links €937,80 _ 415176
120 cm,  
voor waskom rechts €937,80 _ 415177
120 cm,  
2 waskommen €957,60 _ 415178
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Colombine

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De Japandi stijl
DE MEUBELS

Atypisch en opvallend design.

Laat je bekoren door dit iconische meubel, en nodig 
de schoonheid van de natuur uit in je huis.

Spiegel
HxB: 100x40 cm
zwart gelakt

€365,00 _ 983125

Tablet 140 cm
massieve eik

€141,00 _ 983359

Glazen wastafelblad 140 cm
waskom links, mat zwart

€1.093,00 _ 287134

Onderbouwmeubel
140 cm, massieve eik

€2.568,00 _ 287135



42

Badu

De Japandi stijl
DE MEUBELS

NIEUW

MEERDERE KLEUREN

Karaktervol, sereen 
en in evenwicht.

De oppervlakken met 
kronkelende lijnen 
integreren een 
verticaal handvat dat 
verkrijgbaar is in 
verschillende 
uitvoeringen.

Zowel in tweekleurige of 
monochrome uitvoering 
straalt de collectie een 
bijzondere charme uit.

In tegenstelling tot de ronde en 
asymmetrische elementen met  
een sterk karakter, vormen de rechte 
modules een rustgevende pool. 
Badu verwerpt dit formeel spel met 
een grote diversiteit.
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Sinea

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De Japandi stijl
DE MEUBELS

De gewelfde 
vormen brengen 
meer beweging in 
de badkamer.

Prijs vanaf

€2.556,00 €

MEERDERE KLEUREN
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Fiumo

DE MEUBELS

De Japandi stijl

Prachtige vooruitzichten.

Van fris en 
ontspannen tot 
elegant en serieus. 
Fiumo verleidt door zijn 
combinatie van 
gladde en geplooide 
fronten.

Je kan ook het accent 
leggen op je creativiteit door 
op de meubelfronten met 
twee kleuren te spelen.

Om de prijs te kennen, 
kan je terecht in de 
dichtstbijzijnde 
Showroom.

FAVOR IE T
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Plan

Design by 
Dominik 
Tesseraux

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

Voor designliefhebbers.

• Keramische waskom
• afmetingen: van 50 tot 120 cm
• kolomkast met geïntegreerde rekken aan de zijkant
• de meubels zijn verkrijgbaar in hedendaagse 
varianten op poten.

Qua kleur perfect op elkaar 
afgestemde lichtspiegel met 
technische verfijning.

Prijs vanaf

€1.589,00 

De Japandi stijl
DE MEUBELS
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C40

DE MEUBELS

Ensemble 80 cm met twee laden. 
Fronten en meubellichaam in 
glanzend wit met geïntegreerde greep. 
Gegoten wastafelblad in glanzend wit 
kunstmarmer en geïntegreerde 
overloop. Spiegelkast met LED-
verlichting. Kolomkast 1 deur.

Meubel: hoogte 41 cm, diepte 46 cm.

5 m² inrichten?
Een inventieve lijn, voor een functionele 
en opgeruimde designbadkamer!

Glanzend 
wit

Onderbouwmeubel met
geïntegreerde handgrepen

Glanzend wit
60 cm €476,00 _ 781130
80 cm €525,00 _ 781131
90 cm €522,00 _ 724857
120 cm - 1 waskom €622,00 _ 512718
120 cm - 2 waskommen €800,00 _ 781132

Kolomkast
HxLxP: 152x40x34 cm
2 deuren
scharnieren rechts, glanzend wit 
€469,00 _ 724852
scharnieren links, glanzend wit 
€469,00 _ 719041

Satijn-
wit

Kleuren

De Design stijl
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C40 Elite

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

DE MEUBELS

Spiegel
dampwerend en met LED-verlichting
60 cm €225,00 _ 362254
80 cm €271,00 _ 362257
90 cm €297,00 _ 359843
120 cm €379,00 _ 358798

Wastafelblad
wit
60 cm €233,00 _ 507845
80 cm €248,00 _ 507846
90 cm €338,00 _ 724858
120 cm - 1 waskom €374,00 _ 512717
120 cm - 2 waskommen €398,00 _ 507847
160 cm - 2 waskommen €428,00 _ 507848

Onderbouwmeubel met
glanzend verchroomde Elite handgrepen
satijnwit
60 cm €476,00 _ 507839
80 cm €525,00 _ 507841
90 cm €522,00 _ 724855
120 cm - 1 waskom €622,00 _ 508141
120 cm - 2 waskommen €800,00 _ 507843

Kolomkast
HxBxD: 152x40x34 cm
1 deur, omkeerbar
satijnwit €469,00 _ 724854

Ensemble 160 cm met 4 laden. 
Fronten en meubellichaam in 
satijnwit, glanzend verchroomde Elite 
handgrepen, gegoten wastafelblad 
met 2 waskommen en geïntegreerde 
overloop in wit glanzend 
kunstmarmer, dampwerende spiegel 
60 cm met LED-verlichting.

Het meubel van 160 cm bestaat uit 2 aparte meubels van 80 cm.

Toiletkast
met LED-verlichting en spiegeleffect op 
de zijwanden
HxP: 69x16 cm
1 deur omkeerbaar
60 cm €559,00 _ 719627
2 deuren
80 cm €646,00 _ 719629
90 cm €720,00 _ 719557
120 cm €832,00 _ 719630

De Design stijl
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D-motion

DE MEUBELS

Combineren, 
decoreren, 
moduleren

Een stijlvol gamma waarmee je alle kanten uit kan. Een 
ruime keuze aan motieven en kleuren voor een badkamer 
die bij jou past. Met een diepte van 46 cm passen deze 
verschillende inrichtingsmogelijkheden zich perfect aan elke 
badkamer aan.

Ensemble 120 cm in Noorse eik. Meubel 2 
laden en kolom, diepte 46 cm. 
Asymmetrisch gegoten wastafelblad met 
waskom links. Toiletkast 120 cm met 
LED-verlichtingen, 2 deuren.

FAVOR IE T

De Design stijl
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DE MEUBELS

Ensemble 140 cm in helder Natura. Meubel 4 laden. Diepte 46 cm. Gegoten 
wastafelblad. Spiegel, nissen en half hoge kolomkast. LED-verlichting.

Stel samen volgens 
je wensen.

Ensemble 120 cm in mat zwart. Meubel 1 lade, diepte 46 cm. Wastafelblad 
met 2 waskommen in mat zwart steen effect. Spiegel met LED-verlichtingen.

• 2 types van lage meubels: met 
schuifladen of met deuren

 - schuifladen: een luchtig 
design met 1 lade, hoogte 48 
cm en een grote 
opbergcapaciteit met 2 
laden, hoogte 62 cm

 - deuren: een licht en 
praktisch design, hoogte 48 
cm

• supertrendy: greeploos meubel
• gegoten wastafelblad met een 

specifiek design
• tijdloos keramisch wastafelblad
• asymmetrisch gegoten 

wastafelblad of in keramiek
• spiegels met een gezuiverd 

design of op decoratiepanelen
• toiletkasten met 1 of 2 deuren
• vierkante of rechthoekige nissen
• lage, complementaire meubels
• kolomkasten of half hoge 

kolomkasten.

De Design stijl
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D-motion

De Design stijl
DE MEUBELS

Ensemble 170 cm in licht 
beton. Kunstmarmer 
wastafelblad. Meubel 1 lade 
met nissen. Diepte 46 cm. 
Spiegel en toiletkast met 
LED-verlichting.

Toiletkast
80 cm, satijnwit

€539,14 _ 434164

Onderbouwmeubel - 2 deuren
80 cm, satijnwit

€439,00 _ 427204

Gegoten wastafelblad
80 cm, wit

€231,55 _ 427225
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De Design stijl
DE MEUBELS

Ensemble 80 cm in donker 
beton. Meubel 3 laden, 
diepte 46 cm.  
Wastafelblad in mat zwart 
steen effect. Spiegel met 
LED-verlichting.

Toiletkast
80 cm, satijnwit

€539,14 _ 434164

Ensemble 120 cm in glanzend wit. Gegoten wastafelblad met 2 waskommen. Meubel 
2 laden. Diepte 46 cm. Spiegel. LED-verlichtingen. Kolomkasten, hoogte 144 cm.
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D-motion

DE MEUBELS

Ensemble 130 cm in donker beton. 
Keramisch wastafelblad. Meubel  
1 lade. Diepte 46 cm. Toiletkast met 
LED-verlichting en nis.

De Design stijl
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DE MEUBELS

De strakke laden met een metallic bruin 
gelakte afwerking, goed bestudeerde 
opbergvakken en een gevlochten tapijt 
voor een probleemloos onderhoud.

Ensemble 60 cm in wolkengrijs. 
Meubel 2 laden, diepte 46 cm. 
Gegoten wastafelblad. Spiegel 
met LED-verlichting.

De Design stijl
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D-motion

DE MEUBELS

Kies uw wastafelblad

Kleuren

Gestructureerde 
afwerkingen

Kies uw afwerking

CéramLigne wastafelblad
Dikte 1,7 cm

1 waskom
60 cm €226,36 _ 414375
80 cm €292,03 _ 414376
90 cm €302,40 _ 414459

1 waskom - asymmetrisch
120 cm, rechts €423,36 _ 414378
120 cm, links €423,36 _ 414379

2 waskommen
120 cm €547,78 _ 414377
140 cm €836,35 _ 414450

Kunstmarmer wastafelblad steeneffect
Dikte 1,3 cm

1 waskom mat wit - asymmetrisch
120 cm, rechts €516,60 _ 413870
120 cm, links €516,60 _ 413849

1 waskom mat wit
60 cm €277,20 _ 413845
80 cm €358,20 _ 413846
90 cm €369,00 _ 413847

2 waskommen mat zwart
120 cm €673,20 _ 719385
140 cm €1.026,00 _ 413844

1 waskom mat zwart - asymmetrisch
120 cm, rechts €516,60 _ 413843
120 cm, links €516,60 _ 413842

2 waskommen mat wit
120 cm €673,20 _ 413871
140 cm €1.026,00 _ 413872

1 waskom
60 cm €217,72 _ 427224
80 cm €231,55 _ 427225
90 cm €357,69 _ 719356

1 waskom - asymmetrisch
120 cm, rechts €347,33 _ 413798
120 cm, links €347,33 _ 413797

2 waskommen
120 cm €352,51 _ 434605
140 cm €404,35 _ 719452
160 cm €456,19 _ 427226

1 waskom
60 cm €217,72 _ 438768
80 cm €231,55 _ 438780
90 cm €290,30 _ 656978

2 waskommen
120 cm €511,49 _ 438784

Gegoten wastafelblad
Dikte 1,8 cm

Keramisch wastafelblad
Dikte 1,8 cm

1 waskom mat zwart
60 cm €277,20 _ 413799
80 cm €358,20 _ 719556
90 cm €369,00 _ 413840

Helder 
natura

Satijnwit

Noorse eik

Glanzend 
wit

Donker 
beton

Walnoot-
bruin

Mat zwart Glanzend 
wolkengrijs Matte klei

Antraciet 
beton

De Design stijl
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DE MEUBELS

schakelaar + stopcontact €43,00 _ 403974

Onderbouwmeubel 
1 en 2 deuren
hoogte 48 cm

Onderbouwmeubel 
1 lade

hoogte 48 cm

Onderbouwmeubel
4 laden met gegoten 

wastafelblad 2 waskommen 
hoogte 62 cm

Toiletkasten
Dubbelzijdige spiegeldeuren

hoogte 55 cm

Breedte 120 cm
helder natura €499,00 _ 720458
satijnwit €499,00 _ 507713

Breedte 80 cm
helder natura €439,00 _ 720457
satijnwit €439,00 _ 427204

Breedte 60 cm
omkeerbare deur
helder natura €350,78 _ 507698
satijnwit €350,78 _ 512596

Omkeerbare deuren

HxBxD: 144x40x34 cm
helder natura €539,14 _ 720449
walnootbruin €539,14 _ 719421
noorse eik €539,14 _ 555091
satijnwit €539,14 _ 724866
glanzend wit €539,14 _ 844786

Onderbouwmeubel
2 laden voor asymmetrische 

waskom
hoogte 62 cm

spot LED verchroomd €53,63 _ 845388
spot LED mat zwart €120,66 _ 719392

Onderbouwmeubel
2 laden

hoogte 62 cm

Breedte 60 cm
helder natura €489,02 _ 720459
walnootbruin €489,02 _ 719561
noorse eik €489,02 _ 555086
satijnwit €489,02 _ 427210
glanzend wit €489,02 _ 552370

Breedte 80 cm
helder natura €528,77 _ 720460
walnootbruin €528,77 _ 719399
noorse eik €528,77 _ 555087
satijnwit €528,77 _ 427216
glanzend wit €528,77 _ 844372

Breedte 90 cm
helder natura €580,61 _ 656966
walnootbruin €580,61 _ 656967
noorse eik €580,61 _ 656968
satijnwit €580,61 _ 656969
glanzend wit €580,61 _ 719522

Breedte 120 cm
helder natura €618,62 _ 720461
walnootbruin €618,62 _ 719562
noorse eik €618,62 _ 555088
satijnwit €618,62 _ 427221
glanzend wit €618,62 _ 558629

Breedte 120 cm
voor waskom rechts
helder natura €572,40 _ 413687
walnootbruin €572,40 _ 413688
noorse eik €572,40 _ 413685
glanzend wit €572,40 _ 413684

Breedte 120 cm
voor waskom links
helder natura €572,40 _ 413793
walnootbruin €572,40 _ 413794
noorse eik €572,40 _ 413791
glanzend wit €572,40 _ 413790

Breedte 60 cm
helder natura €449,28 _ 720453
walnootbruin €449,28 _ 719563
noorse eik €449,28 _ 555089
satijnwit €449,28 _ 512634
glanzend wit €449,28 _ 524685

Breedte 80 cm
helder natura €451,01 _ 720454
walnootbruin €451,01 _ 719547
noorse eik €451,01 _ 555090
satijnwit €451,01 _ 512638
glanzend wit €451,01 _ 558701
donker beton €451,01 _ 662475

Breedte 90 cm
helder natura €590,00 _ 720455
walnootbruin €590,00 _ 719453
noorse eik €590,00 _ 656976
satijnwit €590,00 _ 656977
glanzend wit €590,00 _ 719166

Breedte 120 cm
helder natura €729,00 _ 720456
walnootbruin €729,00 _ 719564
noorse eik €729,00 _ 724863
satijnwit €729,00 _ 724860
glanzend wit €729,00 _ 609768

Breedte 140 cm
helder natura €1.297,73 _ 719460
walnootbruin €1.297,73 _ 719590
noorse eik €1.297,73 _ 719461
glanzend wit €1.297,73 _ 719459

Breedte 60 cm
helder natura €473,47 _ 720450
satijnwit €473,47 _ 434162
noorse eik €419,90 _ 674351

Breedte 80 cm
helder natura €539,14 _ 720451
walnootbruin €539,14 _ 719398
satijnwit €539,14 _ 434164
noorse eik €539,14 _ 845475

Breedte 90 cm
helder natura €468,29 _ 656979
walnootbruin €468,29 _ 656980
noorse eik €468,29 _ 656981
satijnwit €468,29 _ 656982

Breedte 120 cm
helder natura €435,46 _ 720452
walnootbruin €435,46 _ 719566
noorse eik €435,46 _ 555633
satijnwit €435,46 _ 555630
glanzend wit €435,46 _ 724891
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D-motion Design

DE MEUBELS

NIEUW

Voor nóg meer comfort en om een 
esthetisch verschil te maken:
• Kast met hoge en lage handgreep voor 
de dubbele lade

• kolom met verticale handgreep.

MEERDERE KLEUREN

De Design stijl



57

Evolution

DE MEUBELS

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

6 m² inrichten?

Een XXL meubellijn 
met enorme 
bergruimte!

Meubel: hoogte 55 cm, 
diepte 55 cm.
Beschikbaar in breedte 
70, 105 en 140 cm.

Ensemble 140 cm
vanaf

€2.879,00

Ensemble 105 cm
vanaf

€1.828,00

De Design stijl
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Doblo 45°

DE MEUBELS

Lakkleuren

Toiletkast Ice Box
met LED-verlichting, 120 cm

€1.080,00 _ 507013

LichtrozeNude

Onderbouwmeubel 120 cm
4 laden, glanzend gelakt wit

€1.466,00 _ 982279

Beige

MentholGlanzend 
wit

Amandel-
groen Olijfgroen

Kolomkast
HxBxD: 147x38,5x32,5 cm, 
glanzend gelakt wit

€933,00 _ 982241

AquamarijnVoor gebruikersgemak werden in de reeks Doblo 45° 
de handgrepen afgewerkt in een hoek van 45°.

Keramisch wastafelblad
met 2 waskommen, wit

€509,00 _ 982095

Solid mat wastafelblad
met 2 waskommen, wit

€556,50 _ 983326

• 5 afmetingen: 60, 80 en 100 cm voor enkele waskom, 
120 en 140 cm voor dubbele waskom

• hoogte van het meubel 64,3 cm, diepte van het 
meubel 46 cm

• wastafelblad in fijne keramiek (tot en met 120 cm) of 
solid mat (tot en met 140 cm)

• onderbouwmeubel met 2 laden voor de afmetingen 
60, 80, 100 en 120 cm

• onderbouwmeubel met 4 laden voor 120 en 140 cm
• beschikbaar in 38 kleuren in 3 afwerkingen: 

hoogglans-, satijn-, of softlak.

De Design stijl
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Doblo

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

DE MEUBELS

MEERDERE KLEUREN

Optimale opbergruimte 
en een hedendaagse stijl.

Een meubel met haar sobere en 
hedendaagse lijn in melamine en 
met een grote keuze aan kleuren. 
1 of 2 geïntegreerde waskommen 
in dunne keramiek, een praktisch 
materiaal dat toelaat om  
een modern design en een grote 
weerstand te combineren.

Ensemble 140 cm in eik van Quebec 
4 laden met geïntegreerde greep, 
diepte 46 cm. Wastafelblad met 
dubbele waskom in solid mat wit. 
Toiletkast met LED-verlichting.

Ensemble 120 cm in beton grijs 4 laden met geïntegreerde greep, diepte 46 cm. 
Wastafelblad met dubbele waskom in keramiek. Toiletkast met LED-verlichting.

De Design stijl
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Sobro

DE MEUBELS

Kleuren melamine hout

Ensemble 70 cm met 2 laden in 
olijfgroene satijnlak. Wastafelblad 
in keramiek. Spiegel met LED-
verlichting. Kolomkast 2 deuren.

Meubel: hoogte 59,1 cm, diepte 54 cm.
Spiegel: hoogte 65 cm
Toiletkast: hoogte 65 cm, diepte 14,3 cm

Glanzend 
wit

Eik van 
QuebecChampagneBeton grijs

MEERDERE KLEUREN
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Meubel beschikbaar in mat, 
glanzend of soft gelakt en in 
melamine hout. Solid mat wastafel. 
Toiletkast met LED-verlichting.

DE MEUBELS

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

Spiegel
met LED-verlichting
70 cm €256,00 _ 375575
100 cm €322,00 _ 379057
120 cm €379,00 _ 358798
140 cm €435,00 _ 375471
160 cm €486,00 _ 507953

Toiletkast
met LED-verlichting
70 cm €848,00 _ 507008
100 cm €941,00 _ 507011
120 cm €1.080,00 _ 507013
140 cm €1.248,00 _ 507014
160 cm €1.638,00 _ 512535

Wastafelblad in keramiek
1 waskom
70 cm €459,00 _ 432184
105 cm €680,00 _ 430356
2 waskommen
120 cm €801,00 _ 419525
140 cm €985,00 _ 428333

Wastafelblad in kunstmarmer
1 waskom
70 cm €281,00 _ 682921
105 cm €314,00 _ 563995
1 waskom - asymmetrisch 
links
120 cm €357,00 _ 561200
140 cm €389,00 _ 411992
160 cm €520,00 _ 197087
2 waskommen
120 cm €411,00 _ 561519
140 cm €443,00 _ 563225
160 cm €574,00 _ 411726

Wastafelblad in Solid mat wit
1 waskom
70 cm €337,05 _ 983329
105 cm €433,65 _ 983330
1 waskom - asymmetrisch 
links
120 cm €490,35 _ 983331
140 cm €565,95 _ 983333
160 cm €640,50 _ 983335
2 waskommen
120 cm €533,40 _ 983332
140 cm €607,95 _ 983334
160 cm €694,05 _ 983336

Onderbouwmeubel 2 laden
in eik van Quebec
Voor 1 waskom
70 cm €584,00 _ 428335
105 cm €661,00 _ 430357

Onderbouwmeubel 4 laden
in eik van Quebec
Voor links asymmetrische 
waskom
120 cm €1.004,00 _ 696079
140 cm €1.110,00 _ 610358
160 cm €1.198,00 _ 760644
Voor 2 waskommen
120 cm €1.024,00 _ 428801
140 cm €1.132,00 _ 428334
160 cm €1.221,00 _ 785585
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Mundo

DE MEUBELS

NIEUW

Meubel met 2 of 4 laden. Zijkanten in melamine. Fronten in eik 
van Quebec. Wit kunstmarmeren wastafelblad.

Meubel: hoogte 45 cm, 
diepte 46 cm.

PR I JS  KWAL I T E I T
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DE MEUBELS

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

Keramisch wastafelblad.

Kolomkast
HxBxP: 147x40x34 cm
omkeerbaar

€351,00 _ 288942
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Mundo

DE MEUBELS

Glanzend 
wit

Eik van 
Quebec Betongrijs Glanzend 

grijs Mat wit Mat zwart Grijze eik

Kleurenpalet

Ensemble 120 cm, 
meubel 2 laden in 
betongrijs, wastafelblad in 
keramiek. Spiegel met 
LED-verlichting.

Ensemble 70 cm, meubel 
2 deuren in grijze eik, 
wastafelblad in keramiek. 
Spiegel met LED-
verlichting.
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DE MEUBELS

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

1 deur
60 cm
scharnieren links €700,00 _ 507006
scharnieren rechts €700,00 _ 507007

Toiletkast
dubbelzijdige spiegeldeuren en 

spiegel op de zijwanden
met LED-verlichting, hoogte 65 cm

2 deuren
70 cm €848,00 _ 507008
80 cm €880,00 _ 507009
90 cm €916,00 _ 507010
100 cm €941,00 _ 507011
120 cm €1.080,00 _ 507013

3 deuren
140 cm €1.248,00 _ 507014

spot LED verchroomd €57,00 _ 984141

Spiegel - hoogte 65 cm
60 cm €104,00 _ 984129
70 cm €122,00 _ 984130
80 cm €135,00 _ 984131
100 cm €160,00 _ 984132
120 cm €192,00 _ 984133
140 cm €202,00 _ 984134

Spiegel - hoogte 107,2 cm
60 cm €162,00 _ 984135
70 cm €179,00 _ 984136
80 cm €194,00 _ 984137
100 cm €225,00 _ 984138
120 cm €273,00 _ 984139
140 cm €323,00 _ 984140

Onderbouwmeubel 2, 3 en 
4 deuren

Breedte 60 cm
glanzend wit €232,00 _ 288880
eik van Quebec €232,00 _ 984084
betongrijs €232,00 _ 984085
glanzend grijs €232,00 _ 984086

Breedte 70 cm
glanzend wit €248,00 _ 288881
eik van Quebec €248,00 _ 984087
betongrijs €248,00 _ 984088
glanzend grijs €248,00 _ 984089

Breedte 80 cm
glanzend wit €265,00 _ 288882
eik van Quebec €265,00 _ 984090
beton grijs €265,00 _ 984091
glanzend grijs €265,00 _ 984092

Breedte 120 cm
glanzend wit €353,00 _ 288883
eik van Quebec €353,00 _ 984093
betongrijs €353,00 _ 984094
glanzend grijs €353,00 _ 984095

Breedte 120 cm
glanzend wit €462,00 _ 288884
eik van Quebec €462,00 _ 984096
betongrijs €462,00 _ 984097
glanzend grijs €462,00 _ 984098

Onderbouwmeubel  
2 en 4 laden

Breedte 60 cm
glanzend wit €361,00 _ 288885
eik van Quebec €361,00 _ 984099
betongrijs €361,00 _ 984100
glanzend grijs €361,00 _ 984101

Breedte 70 cm
glanzend wit €383,00 _ 288886
eik van Quebec €383,00 _ 984102
betongrijs €383,00 _ 984103
glanzend grijs €383,00 _ 984104

Breedte 80 cm
glanzend wit €404,00 _ 288887
eik van Quebec €404,00 _ 984105
betongrijs €404,00 _ 984106
glanzend grijs €404,00 _ 984107

Breedte 100 cm
glanzend wit €447,00 _ 288888
eik van Quebec €447,00 _ 984108
betongrijs €447,00 _ 984109
glanzend grijs €447,00 _ 984110

Breedte 120 cm
glanzend wit €467,00 _ 288889
eik van Quebec €467,00 _ 984111
betongrijs €467,00 _ 984112
glanzend grijs €467,00 _ 984113

Breedte 120 cm
glanzend wit €766,00 _ 288940
eik van Quebec €766,00 _ 984114
betongrijs €766,00 _ 984115
glanzend grijs €766,00 _ 984116

Breedte 140 cm
glanzend wit €808,00 _ 288941
eik van Quebec €808,00 _ 984117
betongrijs €808,00 _ 984118
glanzend grijs €808,00 _ 984119

Keramisch wastafelblad

1 waskom
61 cm €184,00 _ 288831
71 cm €204,00 _ 288833
81 cm €224,00 _ 288835
101 cm €267,00 _ 288837

2 waskommen
121 cm €412,00 _ 288839

Wastafelblad in synthetisch materiaal

1 waskom
60 cm €219,00 _ 288739
70 cm €240,00 _ 288751
80 cm €260,00 _ 288753
100 cm €300,00 _ 288755

2 waskommen
120 cm €382,00 _ 288757
140 cm €412,00 _ 288759
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Lateral

DE MEUBELS

Meubel: hoogte 48 cm, diepte 51 cm.

Toiletkast en verlichting

1 deur
60 cm - scharnieren links €490,00 _ 404729
60 cm - scharnieren rechts €490,00 _ 404731

2 deuren
90 cm €611,00 _ 204437
120 cm €708,00 _ 404732

Keramisch wastafelblad

Wit
60 cm - 1 waskom €333,00 _ 204434
90 cm - 1 waskom €456,00 _ 204435
120 cm - 2 waskommen €691,00 _ 204436

Onderbouwmeubel 1 lade

Breedte 60 cm
glanzend wit €591,00 _ 204438
eik van Quebec €591,00 _ 411569

Breedte 90 cm
glanzend wit €620,00 _ 204439
eik van Quebec €620,00 _ 411571

Breedte 120 cm
glanzend wit €787,00 _ 204500
eik van Quebec €787,00 _ 411572

Onderbouwmeubel 2 laden

Breedte 60 cm
glanzend wit €591,00 _ 982134
eik van Quebec €591,00 _ 982135

Breedte 90 cm
glanzend wit €620,00 _ 982136
eik van Quebec €620,00 _ 982137

Breedte 120 cm
glanzend wit €787,00 _ 982138
eik van Quebec €787,00 _ 982139

Kolomkast
HxBxD: 147x35x34 cm

Glanzend wit
scharnieren links €357,00 _ 205010
scharnieren rechts €357,00 _ 401094

Eik van Quebec
scharnieren links €357,00 _ 411575
scharnieren rechts €357,00 _ 411576

PR I JS  KWAL I T E I T
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Leo 2.0

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

DE MEUBELS

NIEUW

FAVOR IE T

Ensemble 120 cm
met wastafelblad in mineraal mat marmer 

€1.162,00

Ensemble 80 cm
met keramisch wastafelblad

€928,00
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Leo

De perfecte synthese tussen 
Italiaans design, functionaliteit 
en budget.

Spiegel
140 cm

€190,00 _ 720121

Wastafelblad 2 waskommen in mineraalmarmer
140 cm, wit

€589,00 _ 719137

Wastafelblad 2 waskommen in keramiek
140 cm, wit

€749,00 _ 719145

Onderbouwmeubel 4 laden
140 cm, mat wit gelakt

€1.389,00 _ 719126

Meubel: gelakt mat of glanzend, hoogte 60 cm, diepte 45 cm. 
Modulair van 60 tot 160 cm.
Spiegel: hoogte 72 cm.
Wastafelblad in keramiek, mineraalmarmer of in Solid mat.

Kolomkast
HxBxD: 160x30x31 cm
scharnieren rechts
1 deur, mat wit gelakt

€532,00 _ 719108

Wastafelblad 2 waskommen in mat Solid
140 cm, wit

€540,00 _ 411141

DE MEUBELS
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DE MEUBELS

Geïntegreerd wastafelblad 
in keramiek.

Geïntegreerd wastafelblad 
in mineraalmarmer.

Bianco Cemento

Bruno

Seta

Terra di 
luna

Platino

NeroCreta

Geïntegreerd wastafelblad 
in Solid mat.

Rovere 
Castano

Rovere 
Naturale

Kleurenpalet

Toiletkast
120 cm, Rovere Naturale

€1.003,00 _ 413552

Wastafelblad in keramiek
120 cm, wit

€551,54 _ 420484

Onderbouwmeubel 2 laden
120 cm, Rovere Naturale

€829,00 _ 413441
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Perfetto

DE MEUBELS

Onbeperkt aanpasbaar.

MEERDERE KLEUREN

De Design stijl

Het sectionele systeem 
verbetert designpuurheid 
dankzij de geïntegreerde 
handgreep aan de 
voorkant, de 
geconsolideerde 
flexibiliteit en de 
uitgebreide nieuwigheid 
van 
laminaatafwerkingen.
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Progetto

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

DE MEUBELS

Design 
by Sergio 
Brioschi

Functionele eenheden, 
gevarieerd ontwerp, 
uitgebreid assortiment 
handgrepen.

Om te matchen bij of juist om 
te contrasteren met de 
afwerking vooraan kan de 
handgreep in 36 matte of 
glanzende kleuren worden 
gelakt.

Om de prijs te 
kennen, kan je 
terecht in de 
dichtstbijzijnde 
Showroom.

MEERDERE KLEUREN
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Acuto

DE MEUBELS

De gelaagde HPL-tops 
garanderen een 
eeuwigdurende schoonheid, 
maximale weerstand tegen 
slijtage en garanties om zo 
hygiënisch te zijn als 
antibacteriële producten.

MEERDERE KLEUREN
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DE MEUBELS

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

Minimaal, 
mooi  
en trendy.

Zuivere vormen, 
voortreffelijke materialen en 
minimalistische details. De 
deuren die zowel langs 
boven als langs onder 
openen alsook de vele 
kleurmogelijkheden en 
afwerkingen creëren 
tegelijkertijd een rigoureuze 
en speelse sfeer.

Om de prijs te 
kennen, kan je 
terecht in de 
dichtstbijzijnde 
Showroom.
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Corretto

DE MEUBELS

NIEUW

Een echt samen te stellen systeem dat kan worden aangepast met een 
oneindige reeks materialen en dat compatibel is met alle wastafels uit de 
Inda-collectie. Drie openingswijzen: handgreep, push-open en geïntegreerde 
handgreep.

De kastranden en ladefronten kunnen naar eigen smaak en in harmonie met 
je badkamer worden gecombineerd om een effect te creëren die volledig bij 
jouw stijl aansluit: een color-block effect, tint-op-tint effect of  een duo-tint 
afwerking door verschillende texturen te kiezen.

• 5 afwerkingen in gres 
porcellanato

• 18 HPL hoge druk laminaat 
afwerkingen

• 36 matte en glanzend gelakte 
kleuren

• 18 houtdecor afwerkingen.

MEERDERE KLEUREN
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XSquare

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

DE MEUBELS

Moderne 
hoogwaardige 
elegantie.

Design 
by Kurt 
Merki Jr.

Staand of hangend - het 
kenmerkende chroomprofiel 
versmelt met alle modellen 
tot een doordachte 
eenheid. De consoles zijn 
ofwel tint op tint afgewerkt 
of beschikbaar in 
contrasterend massief 
walnotenhout.

Om de prijs te kennen, kan je 
terecht in de dichtstbijzijnde 
Showroom.

MEERDERE KLEUREN
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L-Cube

DE MEUBELS

NIEUW

Maximale elegantie dankzij 
een tijdloos ontwerp.

Rust. Helderheid. Ruimte voor contemplatie: 
Uit deze visie ontstond de meubelserie 
L-Cube. De producten zijn vrij van alle 
niet-essentiële elementen en bieden 
bovendien talrijke combinatiemogelijkheden 
en opbergruimte.

Spiegel
130 cm

€626,00 _ 208168

Wastafel 2 waskommen ME by Starck
130 cm, glanzend wit

€939,00 _ 569353

Onderbouwmeubel 4 laden
129 cm, mat wit

€1.669,44 _ 208162

Meubel: wit mat of eik, hoogte 55 cm, 
diepte 48,1 cm.
Spiegel: hoogte 70 cm, diepte 3,5 cm.
Wastafelblad in keramiek, glanzend of 
mat wit.

FAVOR IE T

De Design stijl
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DE MEUBELS

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

Breedte 62 cm
Keramisch wastafelblad
glanzend wit

€399,00 _ 658827
mat wit

€499,00 _ 208166

Onderbouwmeubel 2 laden
mat wit

€996,40 _ 208160
eik

€996,40 _ 208163

Spiegel
met LED verlichting
60 cm

€394,00 _ 677445

80 cm

€442,00 _ 672970

130 cm

€626,00 _ 208168

Breedte 82 cm
Keramisch wastafelblad
glanzend wit

€519,00 _ 845070
mat wit

€649,00 _ 208167

Onderbouwmeubel 2 laden
mat wit

€1.032,12 _ 208161
eik

€1.032,12 _ 208164

Breedte 129 cm
Keramisch wastafelblad
glanzend wit

€939,00 _ 569353
mat wit

€1.174,00 _ 754410

Onderbouwmeubel 4 laden
mat wit

€1.669,44 _ 208162
eik

€1.669,44 _ 208165

De Design stijl
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Vero Air C-Bonded

Het meubel en de wastafel 
vormen één geheel.

Dankzij een door Duravit ontwikkelde revolutionaire 
technologie worden wastafel Vero Air en onderbouw L-Cube 
op nooit eerder vertoonde wijze verbonden. Het exact en op 
de millimeter nauwkeurig verwerkte meubel begint precies 
daar waar het keramiek eindigt. De materialen gaan 
naadloos in elkaar over en vormen een optische eenheid.

Prijs van deze ensemble

€3.089,00 

DE MEUBELS

De Design stijl
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Yumo

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De perfecte combinatie 
van warme en zachte 
tinten (alpinewit, hout) 
met elementen in 
gerookt glas.

Royaal geglazuurde 
oppervlakken, enigszins 
ondoorzichtig, maar toch 
voldoende transparant zodat 
alles zichtbaar blijft.

Om de prijs te kennen, kan je 
terecht in de dichtstbijzijnde 
Showroom.

Prijs vanaf

€1.654,00 

DE MEUBELS

De Design stijl
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Free

DE MEUBELS

Free staat voor de perfecte 
aanpassing aan individuele wensen.

Ensemble 100 cm, lichtspiegel met LED-
verlichting, wastafel HPL, onderbouwmeubel 
2 laden in eiken decor roest.

Prijs vanaf

€1.730,00 

Notelaar 
decor 
fluweel

Eiken 
decor 

kasjmier

Eiken 
decor 
flanel

Eiken 
decor 
merino

Frassino 
decor 

cappuccino

Kastanje 
decor 
truffel

Decor fronten

Voor zij die houden van tijdloze elegantie:
• Wastafelonderkasten met maximaal drie lades. Met een dunne randafwerking van slechts 10 mm
• heel veel fronten in mat en hoogglans of met houtdecors
• opening van de laden op de zijkant
• 2 diepten: 46 of 49,5 cm
• keramisch wastafelblad
• wastafelblad in glanzend witte of mat witte mineraalsteen
• wastafelblad in HPL.

Eiken decor 
roest

De compacte wastafelbladen van Burgbad 
bieden nog meer vrijheid bij het ontwerpen van  
je badkamer. Ze zijn gemaakt van hogedruk 
laminaat (HPL = High Pressure Laminate).  
Dit materiaal heeft een naadloze afwerking, is 
uiterst duurzaam en gemakkelijk te onderhouden.

NIEUW

De Design stijl
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DE MEUBELS

Ensemble op poten van 100 cm, lichtspiegel met dubbele LED-
verlichting, wastafel in keramiek, onderbouwmeubel 3 laden.

Mooi. Stijlvol.

De keramische wastafel treft precies 
de juiste toon tussen slimme 
efficiëntie, met het geïntegreerde 
aflekvlak, en fraaie esthetiek door 
het vloeiende oppervlak en de 
prachtig afgeronde kanten. 

Een schitterend voorbeeld van een 
geraffineerd design is de spiegel met 
de smalle geïntegreerde LED-
verlichting en de halfhoge wandkast 
met kubus van getint glas, waarin je 
lievelingsaccessoires meteen 
opvallen.

Kleurenpalet

MEERDERE KLEUREN

Linnengrijs 
hoogglans

Mat 
basaltgrijsMat wit Glanzend 

wit Ijs blauw Grafiet

De Design stijl
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Free

DE MEUBELS

Ensemble 120 cm, lichtspiegel met 
LED-verlichting, wastafel in mineraalsteen, 
onderbouwmeubel 4 laden.

Wastafel in keramiek

Wastafel in mineraalsteen

Greeploze laden

Prijs vanaf

€1.730,00

MEERDERE KLEUREN

De Design stijl



83Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

DE MEUBELS

Ensemble 160 cm, spiegel met beweegbare 
LED-verlichting, opzetwaskom in 
mineraalsteen, onderbouwmeubel 2 laden.

Ensemble 150 cm, toiletkast 
met LED-verlichting, wastafel 
in mineraalsteen, 
onderbouwmeubel 4 laden 
met nis.

Echt groots door ontwerp  
en functionaliteit.

De Design stijl
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Coffee 3.0

DE MEUBELS

Ensemble 140 cm, 4 laden. 
Meubellichaam en fronten in 
glanzend wit. Wastafelblad in 
kunstmarmer. Toiletkast  
3 deuren met LED-verlichting. 
Ook verkrijgbaar in 60, 90,  
120 en 160 cm.

Niet opdringerig, maar vol 
verrassende details, dat is 
Coffee 3.0. Strakke 
contouren vloeien samen tot 
een sfeervol totaalbeeld. 
Een zeer actueel ensemble, 
scherp geprijsd en met 
enkele, dubbele of 
asymmetrische wastafel. 
Wastafel in mineraalsteen 
met geïntegreerde 
waskommen. Spiegelkast 
met dubbelzijdige spiegels. 
Wastafelblad ook 
beschikbaar in keramiek.

Meubel: 
hoogte 50 cm, 
diepte 49 cm.
Toiletkast: 
hoogte 64 cm, 
diepte 15 cm.

Kleurenpalet

Meubel 4 laden
met wastafelblad in kunstmarmer, 
2 waskommen, glanzend wit

€1.959,00 _ 523628

Spiegel kolomkast
HxBxD: 160x40x15 cm
glanzend wit, scharnieren rechts

€760,00 _ 537886

mat wit, scharnieren links

€695,00 _ 565361

Glanzend 
wit Grafiet Ijs blauw Eiken decor 

roestMat wit Mat 
basaltgrijs

De Design stijl
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Edition 11 Planning

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

DE MEUBELS

Individualiteit op maat.

De varicorwastafel wordt op maat in de breedtes van 700 
- 2800 mm gemaakt. Zowel als enkele of dubbele 
wastafel, met of zonder kraangatboring.

Varicor® is ideaal voor wastafels die hoge eisen stellen: 
het is een mineraal uit hoogwaardige natuurmineralen 
en hars. Varicor onderscheidt zich door een zijde matte, 
warme oppervlakte. Is zeer onderhoudsvriendelijk en 
vervult de hoogste eisen aan belastbaarheid en hygiëne.

Om de prijs te kennen, kan je terecht in de 
dichtstbijzijnde Showroom.

OP MAAT

De Design stijl
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Edition 11 Black Concept

Een luxe uitvoering met een 
uitgesproken persoonlijkheid.

De luxueuze, mat zwarte look straalt een mysterieuze 
extravagantie uit en geeft de badkamer tegelijkertijd een 
gezellige sfeer. De haptisch uiterst aangename, fluweelmatte 
kwaliteit wordt gekenmerkt door zijn bijzondere ongevoeligheid 
en gemak qua onderhoud.

FAVOR IE T

DE MEUBELS

De Design stijl
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Een pure en tijdloze collectie met 
een eenvoudige geometrische 
structuur en mooie afwerkingen, 
zoals de handgreep die volledig 
geïntegreerd en gefreesd is in  
de deur van het meubel en  
het zo al zijn originaliteit geeft.

Deze collectie, naar wens 
aanpasbaar, maakt door  
de warme, heldere kleuren en  
de verschillende nobele 
houtsoorten de perfecte 
verhoudingen van meerdere 
meubelcombinaties met deuren, 
laden en open nissen mogelijk.

Om de prijs te kennen, kan je 
terecht in de dichtstbijzijnde 
Showroom.

DE MEUBELS

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De Design stijl
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Atelier

DE MEUBELS

Design 
by Mario 
Ferrarini

Eenvoud en puur  
design met oneindige 
combinatiemogelijkheden.

Het handvat kan niet 
alleen volledig of 
gedeeltelijk 
horizontaal worden 
geplaatst, in 
verhouding tot het 
meubel, maar ook 
langs de verticale 
zijden of zelfs de vier 
zijden "omlijsten". 
 
Om de prijs te 
kennen, kan je 
terecht in de 
dichtstbijzijnde 
Showroom.

MEERDERE KLEUREN

De Design stijl
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DE MEUBELS

De Design stijl
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Piana

DE MEUBELS

Wastafeltablet NUVOLA 164 cm in Flumood. Meubel 
met twee softclosing laden in glanzend Bianco 
Mood (4 beschikbare houtafwerkingen). Schuin 
afgesneden handgrepen bovenaan de fronten. 
Spiegel met indirecte LED-verlichting.

De Design stijl



91

Panta Rei

DE MEUBELS

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

Meubel hoogglans wit gelakt, 
met vier laden. Opzetwaskom  
in Ceramilux, verkrijgbaar  
in verschillende afmetingen. 
Spiegel Flash met roestvrij stalen 
boord en indirecte verlichting.

De nieuwe versie XL van de collectie 
PANTA REI vergroot nog dankzij de 
open vakken, de talrijke 
samenstellingsmogelijkheden van 
deze reeks zonder de fijnheid van zijn 
lijnen aan te tasten.

Om de prijs te kennen, kan je 
terecht in de dichtstbijzijnde 
Showroom.

De Design stijl
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Binario

DE MEUBELS

Of je nu de voorkeur geeft 
aan het ene of andere 
prachtige kleur van deze 
collectie, het past perfect bij 
de reliëfstructuur van het 
meubelfront. Een textuur die 
met schaduwen speelt en 
het geheel beweging en 
diepte geeft.

FAVOR IE T

De Design stijl
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DE MEUBELS

MEERDERE KLEUREN

De Design stijl
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Indissima

DE MEUBELS

Design 
by Matteo 
Thun & 
Antonio 
Rodrigez

Een lichte collectie die onmiddellijke 
functionaliteit en essentiële esthetiek 
combineert, met aandacht voor 
verschillende materialen zoals hout en 
staal: een perfecte samenwerking om 
een minimalistische sfeer te creëren 
zonder hart en ziel te verliezen.

Badkamers zijn vandaag de dag meer 
dan ooit een essentiële ruimte in onze 
thuisomgeving geworden. Dit is 
waarom Inda diverse esthetische 
oplossingen voorstelt om je badkamer 
uit te rusten binnen verschillende 
productcategorieën. De 
douchewanden, meubels, accessoires: 
alles past perfect bij elkaar.

Esthetisch, elementair 
en strakke lijnen.

Om de prijs te kennen, kan je 
terecht in de dichtstbijzijnde 
Showroom.

FAVOR IE T

De Industriële stijl



95Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

DE MEUBELS

De spiegels en verlichting 
hebben een eenvoudig, 
licht en functioneel design 
afgestemd op het 
elegante en geraffineerde 
assortiment.

De Industriële stijl
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Impact

Functioneel, eigentijds met ideale 
opbergruimte.

• Breedte 60,90,120 en 140 cm
• wastafelblad in keramiek of in 

synthetisch marmer
• asymmetrische waskom links of 

rechts bij 120 cm (in synthetisch 
marmer)

• meubel in melamine, gelakt of 
massief natuurlijke eik met 
vlakke knopen

• grepen in mat zwart of glanzend 
chroom

• zwarte metalen poten, met of 
zonder handdoekhouder.

Prijs vanaf

€1.809,00

DE MEUBELS

De Industriële stijl
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Coco

DE MEUBELS

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

Kleurenpalet

Praktische innovaties: de 
greeploze laden openen en 
sluiten zich dankzij de combinatie 
van de zachte technieken TipOn 
en SoftClose.

Maak je eigen keuze.

Prijs vanaf

€1.890,00

Gelakt mat 
donkergrijs

Gelakt  
mat grijs

Gelakt mat 
zachtgrijs

De Industriële stijl
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Junit

DE MEUBELS

Prijs vanaf

€1.529,00 

Dynamisch en ondeugend,  
de afgesloten ruimtes grenzen 
perfect aan de open vlakken.

De Industriële stijl
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Intuitive

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

6 m² inrichten?

Een ultramoderne lijn, 
met een ongeëvenaarde 
opbergruimte.

DE MEUBELS

De Scandinavische stijl

Meubel: diepte 54 cm.
Toiletkast: hoogte 55 cm, 
diepte 17 cm, met 
dubbelzijdige spiegeldeuren 
en spiegeleffect op  
de zijwanden.

Voor de opstelling van 140 cm gelieve 
2 toiletkasten en 2 onderbouwmeubels 
van 70 cm te voorzien.

Ronde LED-verlichting
Ø 7,5 cm, d 3 cm, verchroomd 

€84,00 _ 724883

Ronde spiegel
witte rand
Ø 60 cm €132,00 _ 413873
Ø 80 cm €180,00 _ 415239

Eclat spiegelkast
70 cm, 2 deuren €408,00 _ 414085
80 cm, 2 deuren €430,00 _ 414086
120 cm, 2 deuren €539,00 _ 414088

Gegoten wastafelblad
ovale waskom
80 cm, 1 waskom €299,00 _ 413874
120 cm, 2 waskommen €407,00 _ 413879
140 cm, 2 waskommen €443,00 _ 413920

Onderbouwmeubel
glanzend wit
70 cm, 2 laden €600,00 _ 413927
80 cm, 2 laden €648,00 _ 413921
120 cm, 2 laden €756,00 _ 413926

Set Compas poten
Regelbaar in de hoogte
Massieve eik €168,00 _ 413929

Keramisch wastafelblad
80 cm, 1 waskom €354,00 _ 315515
120 cm, waskom links €502,80 _ 315519
120 cm, waskom rechts €502,80 _ 315518
120 cm, 2 waskommen €654,00 _ 315520
140 cm, 2 waskommen €994,80 _ 315521



100

Luv

De staande wastafelonderbouwkasten vormen de basis voor  
de Luv-opzetwastafels, individueel combineerbaar met vier 
verschillende consoles, van kwartssteen of massief Amerikaans 
notenhout. De laden overtuigen met opbergruimte, optioneel  
met het hoogwaardige inrichtingssysteem.

Scandinavische elegantie 
in zachte tinten.

Om de prijs te kennen, kan je 
terecht in de dichtstbijzijnde 
Showroom.

De Scandinavische stijl
DE MEUBELS
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Mya

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

DE MEUBELS

Perfect met de natuur 
verbonden.

Delicaat hout, soepel leder, matte keramiek… De warme en 
ontspannen elegantie van Mya brengt openheid, licht en 
verfijning in de badkamer. De authenticiteit van natuurlijke 
materialen wordt gecombineerd met een stedelijke levensstijl.

Spiegel
met LED-verlichting, Ø 90 cm

€1.048,00 _ 725151

Verticale spiegel
HxBxD: 195x53x3,5 cm

€1.866,00 _ 725063

Handdoekhouder
HxBxD: 150x100x38 cm

€1.271,00
Meubel
HxBxD: 90x120x50,5 cm 
met keramisch wastafelblad 
en waskom Ø 37 cm

€4.500,00 _ 725059

De Scandinavische stijl



102

Ultra Cadra

Kleurenpalet

Ensemble 120 cm, wit 
glanzend meubellichaam 
en fronten in ruwe eik met 
mat zwarte grepen. 
Gegoten wastafelblad met 2 
waskommen. Toiletkast met 
spiegeldeuren omlijst door 
een glanzend witte 
behuizing, met 2 LED-
verlichtingen.

DE MEUBELS

De Landelijke stijl

Kolom
HxBxD : 152 x 40 x 34 cm 

€522,00 _ 719386

Onderbouwmeubel 2 laden
eik, BxH : 120 x 55 cm

€957,60 _ 719384

Wastafelblad 120 cm, 2 waskommen
mat zwart steen effect

€673,20 _ 719385

Toiletkast
BxH: 120x55 cm
mat zwart

€450,00 _ 719383

LED-verlichting mat zwart

€120,66 _ 719392

Glanzend 
wit

Mat zwart 
lak

Gestructu-
reerd ruwe 

eik

Mat pastel 
roze

Mat aloë 
groen
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DE MEUBELS

De Landelijke stijl 

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

Ensemble 120 cm, 
meubellichaam in mat zwarte 
lak en fronten in mat pastel roze 
met mat zwarte grepen. 
Kolomkast 1 deur, hoogte 
124 cm. Gegoten wastafelblad 
met 1 waskom. Ronde spiegel 
Ø 90 cm met ronde 
LED-verlichting Ø 7,5 cm.

Ensemble 60 cm, meubellichaam 
in glanzend wit en fronten in mat 
aloë groen met verchroomde 
grepen. Kolomkast 1 spiegeldeur, 
hoogte 124 cm. Gegoten 
wastafelblad met 1 waskom. Deco 
spiegel 60 cm met LED-verlichting.

Stel samen volgens jouw wensen!
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Lignum

DE MEUBELS

Meubel: hoogte 59 cm, 
diepte 54 cm. 
Toiletkast: hoogte 65 cm.

Gelamelleerde 
afwerking.

Kleurenpalet

MASS I E F  HOUT

Natuur eik Grijze eik Witte eik Grafiet eik

Breedte 140 cm
- met wastafel in keramiek wit  
- met toiletkast 
- massieve natuur eik

€5.983,00 _ 433654

Breedte 120 cm
- met wastafel in keramiek wit  
- met toiletkast 
- massieve natuur eik

€5.293,00 _ 433653

Breedte 105 cm
- met wastafel in keramiek wit  
- met toiletkast 
- massieve natuur eik

€4.351,00 _ 433652

Breedte 70 cm
- met wastafel in keramiek wit  
- met toiletkast 
- massieve natuur eik

€3.687,00 _ 433651

De Landelijke stijl
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Essentiel

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

DE MEUBELS

Meubel: hoogte 48 cm, 
diepte 50,5 cm.
Spiegel: hoogte 65 cm.
Toiletkast: hoogte 65 cm, 
diepte 14,3 cm.

• Wastafel in porselein
• onderbouwmeubel met 2 laden
• hoogwaardig massief eikenhout 

uit Frankrijk
• traditionele zwaluwstaartmontage
• onzichtbare versterkingen van de 

deuren en laden.

Kleurenpalet
Spiegel Reflet Sens
dampwerend en LED-verlichting
60 cm €225,00 _ 362254
90 cm €297,00 _ 359843
120 cm €379,00 _ 358798

Wastafel
wit
60 cm €333,00 _ 204434
90 cm €456,00 _ 204435
120 cm €691,00 _ 204436

Onderbouwmeubel
glad natuur eik
60 cm €1.749,00 _ 412445
90 cm €1.949,00 _ 412451
120 cm €2.218,00 _ 412452
gezaagd natuur eik
60 cm €1.797,00 _ 412454
90 cm €1.996,00 _ 412457
120 cm €2.266,00 _ 412459

Halfhoge kolomkast
HxBxD: 100x40x34,5 cm
glad natuur eik
scharnieren links €1.598,00 _ 507417
scharnieren rechts €1.598,00 _ 512616
gezaagd natuur eik
scharnieren links €1.645,00 _ 512617
scharnieren rechts €1.645,00 _ 507431

Kolomkast
HxBxD: 147x40x34,5 cm
glad natuur eik
scharnieren links €1.656,00 _ 512619
scharnieren rechts €1.656,00 _ 512630
gezaagd natuur eik
scharnieren links €1.704,00 _ 512631
scharnieren rechts €1.704,00 _ 512632

Linnenmand
HxBxD: 50,5x80x34 cm
glad natuur eik €1.573,00 _ 512618
gezaagd natuur eik €1.620,00 _ 507432

Toiletkast IceBox
met LED-verlichting
60 cm, scharnieren links €700,00 _ 507006
60 cm, scharnieren rechts €700,00 _ 507007
90 cm €916,00 _ 507010
120 cm €1.080,00 _ 507013

MASS I E F  HOUT

Glad 
natuur eik

Gezaagd 
natuur eik

De Landelijke stijl 
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Eleven

DE MEUBELS

Eleven, het huwelijk van 
blauwe hardsteen en hout.

Meubel:  
hoogte 56,4 cm, 
diepte 51 cm.
Toiletkast:  
hoogte 65 cm,  
diepte 14,3 cm.

Met een sobere en 
strakke lijn keert Eleven 
terug naar de 
essentie. De greeploze 
gladde voorzijde geeft 
de meubels in massief 
eik een ruwe 
natuurlijke afwerking.

Met een breedte van 
70 tot 140 cm zijn de 
Eleven-meubels 
verkrijgbaar in 
verschillende 
afmetingen, geschikt 
voor kleine en grote 
ruimtes.

Kolomkast
HxBxD: 147x40x34,5 cm
natuur eik
scharnieren links

€1.302,00 _ 983013

scharnieren rechts

€1.302,00 _ 983014

LED-verlichting
verchroomd €70,00 _ 983055

Toiletkast
natuur eik
70 cm €731,00 _ 983051
90 cm €767,00 _ 983052
120 cm €798,00 _ 983053
140 cm €963,00 _ 983054

Onderbouwmeubel landelijk
natuur eik
2 laden
70 cm €1.218,00 _ 983057
90 cm €1.313,00 _ 983058
120 cm €1.425,00 _ 983059
140 cm €1.621,00 _ 983060
4 laden
140 cm €1.830,00 _ 983012

Wastafelblad in blauwsteen
1 witte waskom  
Villeroy & Boch
70 cm €1.045,29 _ 983070
90 cm €1.135,29 _ 983071
2 witte waskommen  
Villeroy & Boch
120 cm €1.776,58 _ 983072
140 cm €1.866,58 _ 983073

MASS I E F  HOUT

De Landelijke stijl
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Woodbridge - Jersey

Meubel in old white met 
duroxiet wastafeltablet 
en spiegel. Het meubel 
op poten kan uitgerust 
worden met een tablet 
in blauwsteen met 2 
rechthoekige 
onderbouwwaskommen.

Kleurenpalet

Meubel: hoogte 90 cm,  
diepte 50 cm.

Meubel op poten – 2 laden, 2 deuren
140 cm

€3.899,00 _ 404710

Meubel op poten – 2 laden, 1 deur
86 cm - waskom links

€2.706,00 _ 404711

86 cm - waskom rechts

€2.706,00 _ 404712

DE MEUBELS

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

Old White Ice Blue Autumn 
Brown

Broken 
White Natural

De Landelijke stijl 
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Edition Lignatur

DE MEUBELS

Design by 
Dominik 
Tesseraux

Oplossingen met enkele of dubbele wastafel, 
met ingelegde of erop geplaatste waskom, 
zijwanden, hoge planken en zitbankjes.

Een andere kijk op design.

MASS I E F  HOUT

Verschillende modellen van de Varicor of keramische 
wastafels kunnen gecombineerd worden met edele en 
sublieme onderbouwmeubels. Bovendien zijn afdekplaten in 
glas of leisteen in optie verkrijgbaar

FAVOR IE T

De Landelijke stijl
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Kleurenpalet

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

DE MEUBELS

Om de prijs te kennen, kan je terecht 
in de dichtstbijzijnde Showroom.

Venitiaanse 
eik

Edel 
notenhout Lichte eik

Daarnaast biedt de EDITION LIGNATUR drie lichtbronnen: 
een hoofdverlichting van het omgevende frame, evenals 
een vak- en een wastafellamp.

De Landelijke stijl 
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Regent

De Romantische stijl
DE MEUBELS

Regent meubel 
(122 x 60 x H 210 
cm) met spiegel 
in kleur muisgrijs, 
met verchroomde 
knoppen en 
scharnieren. 
Tablet in Carrara 
wit met onder-
bouwwaskom. 
Verkrijgbaar met 
waskom links of 
rechts. 

Vrijstaand meubel met afgeronde hoeken (155 x 60 x H 210 cm) en spiegel. Olijfkleur. 
Afgewerkt met een Carrera wit marmeren blad. Ovale porseleinen 
onderbouwwaskommen met Dames Anglaises mengkranen in geborsteld nikkel.

Of je badkamer nu groot of 
klein is, je vindt steeds een 
Regent badkamermeubel dat 
bij je wensen aansluit.

Prijs vanaf

€2.450,00 

Deze collectie is beschikbaar in  
6 afmetingen: een enkel meubel 
van 80, 96 of 120 cm en een dubbel 
meubel van 126, 155 of 180 cm. Het 
meubel wordt steeds vergezeld van 
een spiegel of een spiegelkast. Het 
geheel kan vervolledigd worden met 
een kolomkast of een opbergkast.

Regent is verkrijgbaar in  
10 verschillende kleuren en  
6 uitvoeringen van meubelbeslag. 
Ook voor het tablet is er keuze uit 
hout, marmer, Belgische blauwsteen 
of Diresco (Quartz Surfaces).

MEERDERE KLEUREN
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Elysée

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De Romantische stijl
DE MEUBELS

Camrose meubel 
met handwasbakje 
50 x 25 x H 89 cm

Meubel met spiegel (132 x 60 x H 208 cm), wit, met 
verchroomde knoppen en scharnieren. Tablet in 
Belgische Blauwsteen met onderbouwwaskom. 
Verchroomde Teide mengkraan.

Meubel (190 x 60 x H 208 cm), ivoorkleurig, chroom beslag, tablet in Brown Antique 
met onderbouw waskommen. Elysée kolomkast (210 x 46 x 77,5 cm) ivoorkleurig.

Bij het landelijk meubel Elysée smelten stijl en 
romantiek in elkaar samen. Dit badkamermeubel 
geeft je badkamer een majestueuze uitstraling.

Elysée kan gepersonaliseerd worden met 
10 kleuren en 6 afwerkingen van meubelbeslag. 

Natuurlijk heb je ook de keuze om dit meubel te 
voorzien van een marmeren, granieten of Belgian 
Blue Quartz Surface tablet die onmiddellijk extra 
prestige uitademt.

Prijs vanaf

€1.950,00  

MEERDERE KLEUREN
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Cambridge

Carlton

DE MEUBELS

Met spiegel en waskommen
4 deuren - 10 laden 
HxBxD: 230x241x63 cm
gebroken wit €5.726,00 _ 348454
taupe €5.726,00 _ 348457
olijfgroen €5.726,00 _ 348462

Met spiegel en waskommen
2 deuren - 4 laden + 2 fictieve 
laden 
HxBxD: 220x148x63 cm
Ensemble gebroken wit
spiegel €706,00 _ 201140
meubel €2.323,00 _ 201143
Ensemble taupe
spiegel €706,00 _ 201141
meubel €2.323,00 _ 201144
Ensemble olijfgroen
spiegel €706,00 _ 201142
meubel €2.323,00 _ 201145

De Romantische stijl
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Richmond

KensingstonKent

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

DE MEUBELS

Tafelblad in steen wordt geleverd 
met inbouwwaskommen.

Uniek houten 
badkamermeubilair. Beschikbaar 
in 3 kleuren: wit, grijs of olijfgroen. 
Handgrepen in chroom of brons. 

Ambachtelijke makelij.

Blad in hout, met waskommen
2 deuren - 4 laden 
3 dubbelzijdige spiegeldeuren 
HxBxD: 90x165x63 cm

Taupe
toiletkast €1.410,00 _ 348374
meubel €2.561,00 _ 348378

Met spiegel en waskom
2 deuren - 5 laden 
HxBxD: 220x113,5x63 cm

Taupe
waskom links €2.923,00 _ 348435
waskom rechts €2.923,00 _ 348453

Met spiegel en waskom
2 deuren - 1 fictieve lade 
HxBxD: 220x96,5x63 cm

Gebroken wit
spiegel €544,00 _ 348394
meubel €1.544,00 _ 348424

Taupe
spiegel €544,00 _ 348390
meubel €1.544,00 _ 348420

Olijfgroen
spiegel €544,00 _ 348406
meubel €1.544,00 _ 348428

De Romantische stijl
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A55

DE MEUBELS

Meubel: hoogte 55 cm, 
diepte 46 cm.

Onderbouwmeubel
60 cm - satijnwit €299,00 _ 427134
90 cm - satijnwit €439,00 _ 427136
120 cm - satijnwit €459,00 _ 427137

LED-verlichting
verchroomd €53,63 _ 845388

Spiegel - hoogte 55 cm
60 cm €112,52 _ 504905
90 cm €160,11 _ 915597
120 cm €216,49 _ 493769

Spiegel - hoogte 69 cm
60 cm €109,48 _ 781134
90 cm €143,87 _ 781135
120 cm €195,62 _ 781136

Wastafelblad in synthetisch materiaal
60 cm €152,27 _ 427133
90 cm €229,96 _ 402982
120 cm €268,63 _ 402984

PR I JS  KWAL I T E I T

Small spaces
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Kub

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

DE MEUBELS

2 m² inrichten?
Kub gaat de 
uitdaging in  
kleine ruimtes  
aan.

Meubel: hoogte 69 cm, 
diepte 40 cm.
Spiegel: hoogte 83 cm.
Toiletkast: hoogte 55 cm, 
diepte 16 cm.

Kleurenpalet

Ensemble 50 cm 2 laden
- toiletkast met LED-verlichting
- gegoten wastafel
- glanzend wit

€998,00 _ 844270
Ensemble 50 cm 1 deur
- toiletkast met LED-verlichting
- gegoten wastafel
- glanzend wit

€810,00 _ 724911

Glanzend
wit

Mat
mokka

Glanzend
metaal 
grafiet

Mat
nachtblauw

Small spaces
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Studio

Îlot

DE MEUBELS

Meubel: hoogte 69 cm, diepte 34 cm.
Toiletkast: hoogte 55 cm, diepte 16 cm.

3 m² inrichten?
Studio werd speciaal ontworpen  
voor de kleine badkamer. 

Een meubellijn met een geringe diepte maar een 
aanzienlijke opbergmogelijkheid in de hoogte.

3 m² inrichten?
Uitgedokterd om op 
een ingenieuze manier 
plaats te besparen in 
kleine ruimtes.

Meubel: hoogte 55 
cm, diepte 34 cm.

Ook beschikbaar  
met waskom in  
glanzend zwart.

Ensemble 70 cm in gestructureerde gouden eik
- toiletkast Ø 55 cm met LED-verlichting
- gestratifieerd wastafelblad met opzetwaskom
- onderbouwmeubel met 2 laden en deur

€1.169,00

Ensemble 60 cm
- toiletkast met LED-verlichting 
- gegoten wastafelblad 
- onderbouwmeubel met 2 deuren, grafiet

€1.097,00 _ 509252

Kolom met spiegeldeur
HxBxD: 166x35x16 cm, scharnieren links

€539,00 _ 509253

Wandhouder 60 cm
met beker, tablet en haakjes

€89,00 _ 509254

SL IM  PRODUCT

Small spaces
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Alcove

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

DE MEUBELS

Meubel: hoogte 42,5 cm, 
diepte 46 cm.

MEERDERE KLEUREN

Keramisch wastafelblad
Glanzend wit
61 cm €185,00 _ 981999
71 cm €205,00 _ 981200
81 cm €225,00 _ 982000
91 cm €247,00 _ 982001
101 cm €268,00 _ 982002
121 cm €414,00 _ 758763

Onderbouwmeubel

Breedte 60 cm
glanzend wit €166,00 _ 982003
betongrijs €166,00 _ 982004

Breedte 70 cm
glanzend wit €184,00 _ 982005
betongrijs €184,00 _ 982006

Breedte 80 cm
glanzend wit €202,00 _ 982007
betongrijs €202,00 _ 982008

Breedte 90 cm
glanzend wit €218,00 _ 982009
betongrijs €218,00 _ 982010

Breedte 100 cm
glanzend wit €238,00 _ 982011
betongrijs €238,00 _ 982012

Breedte 120 cm
glanzend wit €270,00 _ 983435
betongrijs €270,00 _ 983436

Small spaces
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Nona
NIEUW

DE MEUBELS

Aandacht besteden aan de vorm zonder de functionaliteit te vergeten. Het is 
vanuit dit verlangen dat haar mooie zachte rondingen ontstaan zijn, om een 
minimalistisch silhouet te bekomen. In grote ruimtes zal ze het oog een pauze 
bieden en ook in kleinere ruimtes zal ze perfect passen. 

Het kleurenpalet maakt tint-op-tint mogelijk, wat de subtiliteit van de lijnen 
benadrukt en de knowhow van Sanijura tot zijn volle recht laat komen.

Beschikbare breedtes afmetingen: 80 (versie rechts 
en links voor kleine ruimtes), 100, 120 en 140 cm.
Meubel: hoogte 52 cm en diepte van 47 tot 52,2 cm 
(verschillend per breedte).
Onderbouwmeubelen: laden of deur/laden.
Wastafels: mat en blinkend kunstmarmer, mat en 
blinkend glas.
Accessoires: schap met handdoekhouder, 
decoratieve poot met handdoekhouder.

Beschikbare grepen: metaal (hoogglans 
aluminium), metaal (gelakt in 38 satijnlakkleuren) 
of geïntegreerd (greeploos).

Ensemble 80 cm
prijs vanaf

€1.805,00

MEERDERE KLEUREN

Het gamma is zowel geschikt voor kleine als voor 
grote ruimtes. Inlichtingen in de Showroom.

Small spaces
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XS

DE MEUBELS

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

NIEUW

De kleine badruimtes hebben 
hun oplossing gevonden!

Met zijn beperkte diepte is de serie XS de ideale oplossing 
om je kleine badkamer in te richten! 

Zijn diepte van 35 cm biedt je een plaatsbesparing aan 
en laat het je toe om makkelijk in je badkamer te kunnen 
bewegen welke grootte je badkamer ook heeft. We 
passen ons aan jouw opbergbehoeften aan.

Beschikbaar in 3 breedtes: 
60 cm, 80 cm en 100 cm.

Glanzend 
wit

Eik van 
Quebec

Natuur 
walnoot Tabak eik Heritage eikBeton grijs

Kleurenpalet

Small spaces
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Unique

Een brede keuze aan 
kolomkasten en halve 
kolomkasten met deur of 
spiegeldeur. In totaal  
17 verschillende modellen 
waar de hoogte, de 
breedte en de diepte 
kunnen gekozen worden.

Kolomkast 1 deur, 2 laden
Hxdxb: 166x46x40 cm 
puur glanzend wit

€1140,00

Hoog meubel
Hxdxb: 55x17x40 cm 
puur glanzend wit

€300,00

Hoog meubel
Hxdxb: 55x17x80 cm 
puur glanzend wit

€432,00

Horizontale nis
Hxb: 14x90 cm 
gestructureerd lichte eik

€203,00

Gelamineerde zijsteun voor 
tafelblad
dikte 8 cm, Hxb: 87x60,5 cm 
gestructureerd lichte eik

€542,00

Gelamineerd tafelblad
dikte 8 cm, Hxb: 141x60,5 cm 
gestructureerd lichte eik

€805,00

DE MEUBELS

De opberging
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Linda

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

DE MEUBELS

De opberging

Met Linda wordt elke centimeter van het oppervlak 
verbeterd, dankzij de aangepaste modules. Dankzij 
de grote steunvlakken en de functionele kasten is alles 
in orde en altijd binnen handbereik.

Linda is meer dan een collectie. Het is een systeem 
dat ontworpen is om praktische en flexibele 
oplossingen te bieden in de wasruimte.

NIEUW
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DE MEUBELS

De opberging

Een esthetische oplossing 
voor een praktische behoefte.

2 oplossingen voor inrichting:
• Voor de wasmachine en droogkast
• Enkel voor de wasmachine: in dat geval verandert het bovenste vak in een opbergruimte.

Kolomkast voor wasruimte
BxHxD: 70 cm x 195 cm x 68,8 cm

€959,00

Meubel voor wasmachine
BxHxD: 122 cm x 90 cm x 65 cm

€1.234,00

Een 2 in 1 oplossing:
Een badkamermeubel en een 
wasmachine bekleding. Optimaal 
gebruik maken van de ruimte met 2 
grote laden en een breed aflegplek. 
Kunstmarmeren wastafelblad.

MEERDERE KLEUREN
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Zéphyr

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

DE MEUBELS

De opberging

SL IM  PRODUCT

Kolomkast voor wasruimte
BxHxD: 70 cm x 195 cm x 68,8 cm

€959,00

Verwarming kolomkast
HxBxD: 175x40x43 cm
met scharnieren rechts, 
glanzend wit

€538,00 _ 982574

deur in glas, glanzend wit

€1.067,00 _ 982575

handdoekhouder

€105,00 _ 982536

Economische oplossing:
• 1 module die 3 functies vervult: opbergruimte / 

verwarming / drogen.
Decoratieve functie:
• afwerking in dezelfde kleur als het meubel of  

een decor in moderne stijl.

Zéphyr, jouw oplossing
voor opbergruimte en
het optimaliseren van
de badkamerruimte.

Mogelijkheid om 2 
handdoekhouders aan 
de deur te bevestigen. 
Bestaat ook met een 
spiegeldeur.
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D-Motion

D-Motion Absolu

DE MEUBELS

De toiletkast

Toiletkast met dubbelzijdige spiegeldeuren.
Hoogte 55 cm, diepte 17 cm.

Toiletkast met verticale LED-verlichting. Dubbelzijdige 
spiegeldeuren met spiegeleffect op de zijwanden. 

Hoogte 69 cm, diepte 17 cm.

LED-verlichting

€53,63 _ 845388

Stopcontact

€43,00 _ 403974

Toiletkast
1 deur
50 cm

€666,00 _ 720564

60 cm

€691,00 _ 720565

Toiletkast
2 deuren
70 cm

€704,00 _ 720566

80 cm

€776,00 _ 720567

90 cm

€840,00 _ 720568

100 cm

€853,00 _ 720569

120 cm

€952,00 _ 720570

Breedte 80 cm
satijnwit

€539,14 _ 434164

helder natura

€539,14 _ 720451

noorse eik

€539,14 _ 845475

walnootbruin

€539,14 _ 719398

Breedte 90 cm
satijnwit

€468,29 _ 656982

helder natura

€468,29 _ 656979

noorse eik

€468,29 _ 656981

walnootbruin

€468,29 _ 656980

Breedte 120 cm
satijnwit

€435,46 _ 555630

helder natura

€435,46 _ 555631

noorse eik

€435,46 _ 720452

walnootbruin

€435,46 _ 719566

Satijnwit Helder 
natura Noorse eik Walnoot-

bruin

Breedte 60 cm
satijnwit

€473,47 _ 434162

helder natura

€473,47 _ 720450

noorse eik

€473,47 _ 577645

walnootbruin

€473,47 _ 719565
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D-motion Eclat

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

DE MEUBELS

De toiletkast

Toiletkast met dubbelzijdige spiegeldeuren 
 en spiegeleffect op de zijwanden.  

Hoogte 69 cm, diepte 16 cm.

Toiletkast met dubbelzijdige spiegeldeuren  
en spiegeleffect op de zijwanden.  

Hoogte 55 cm, diepte 17 cm.

Toiletkast
1 deur
40 cm

€522,00 _ 719625

50 cm

€546,00 _ 719626

60 cm

€559,00 _ 719627

Toiletkast
2 deuren
70 cm

€583,00 _ 719628

80 cm

€646,00 _ 719629

90 cm

€720,00 _ 719557

100 cm

€733,00 _ 719381

120 cm

€832,00 _ 719630

Toiletkast
1 deur
60 cm

€365,00 _ 414084

Toiletkast
2 deuren
70 cm

€408,00 _ 414085

80 cm

€430,00 _ 414086

90 cm

€443,00 _ 414087

120 cm

€539,00 _ 414088
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Icebox

DE MEUBELS

De toiletkast

• Dubbelzijdige 
spiegeldeuren

• Glazen 
opbergtabletten

• Ook spiegel op 
de zijwanden

Hoogte: 65 cm.
Diepte: 14,3 cm

Toiletkast Icebox
met LED-verlichting
1 deur
50 cm
scharnieren links

€684,00 _ 507004

scharnieren rechts

€684,00 _ 507005

60 cm
scharnieren links

€700,00 _ 507006

scharnieren rechts

€700,00 _ 507007

Toiletkast Icebox
met LED-verlichting
2 deuren
70 cm

€848,00 _ 507008

80 cm

€880,00 _ 507009

90 cm

€916,00 _ 507010

100 cm

€941,00 _ 507011

120 cm

€1.080,00 _ 507013

3 deuren, 140 cm

€1.248,00 _ 507014

4 deuren, 160 cm

€1.638,00 _ 512535

Pian’O
toiletkast
met 3 spiegeldeuren, 1 tablet,  
1 halogeenspot 60W, 60x52x18 cm, wit

€158,00 _ 351968
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DE MEUBELS

De spiegel

Ronde spiegel
zwarte rand
Ø 60 cm

€132,00 _ 415144

Ø 80 cm

€180,00 _ 413273

LED-verlichting, verchroomd

€84,00 _ 724883

Wandverlichting
mat zwart

€132,00 _ 415894

Ronde spiegel
witte rand
Ø 60 cm

€132,00 _ 413873

Ø 80 cm

€180,00 _ 415239

LED-verlichting, verchroomd

€84,00 _ 724883

Rechthoekige spiegel
50x90 cm, mat zwart

€144,00 _ 415459

mat zwart LED-verlichting

€120,66 _ 719392
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Reflet

DE MEUBELS

De spiegel

Reflet Sens
dampwerend, infrarood schakelaar en 
LED-verlichting
hoogte: 65 cm. Diepte: 3,8 cm
50 cm €215,00 _ 428545
60 cm €225,00 _ 362254
70 cm €256,00 _ 375575
80 cm €271,00 _ 362257
90 cm €297,00 _ 359843
100 cm €322,00 _ 379057
110 cm €358,00 _ 523486
120 cm €379,00 _ 358798
130 cm €420,00 _ 844214
140 cm €435,00 _ 375471
160 cm €486,00 _ 507953
180 cm €522,00 _ 598643

Reflet Luz
dampwerend, infrarood schakelaar en 
kader met geïntegreerde LED-verlichting
hoogte: 65 cm. Diepte: 4,3 cm

60 cm €435,00 _ 428548
80 cm €493,00 _ 428550
100 cm €563,00 _ 428554
110 cm €588,00 _ 539671
120 cm €609,00 _ 428559
130 cm €646,00 _ 549679
140 cm €680,00 _ 428561
160 cm €753,00 _ 507443
180 cm €779,00 _ 605880

Reflet Triptiek

dampwerend, infrarood schakelaar en zwart 
kader 
met geïntegreerde LED-verlichting
hoogte: 100 cm. Diepte: 3,8 cm
100 cm €1.228,00 _ 983119
120 cm €1.280,00 _ 983184
140 cm €1.332,00 _ 983034
160 cm €1.437,00 _ 983020
180 cm €1.489,00 _ 225262
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DE MEUBELS

De spiegel

NIEUW

Reflet Sun Light
dampwerend
met geïntegreerde LED-verlichting
Ø 50 cm

€440,00 _ 983344

Reflet Sun
Ø 50 cm

€145,00 _ 983342

NIEUWReflet Sun Light
dampwerend met geïntegreerde LED-verlichting
Ø 70 cm

€520,00 _ 983345

Ø 90 cm

€555,00 _ 225261

Reflet Sun
Ø 70 cm

€184,00 _ 983343

Ø 90 cm

€220,00 _ 225260

Reflet Edgy
dampwerend en infrarood schakelaar
met geïntegreerde LED-verlichting
hoogte: 65 cm. Diepte: 3,4 cm
60 cm €270,00 _ 984000
70 cm €280,00 _ 984001
80 cm €290,00 _ 984009
90 cm €300,00 _ 288984
100 cm €330,00 _ 984002
120 cm €380,00 _ 288947
140 cm €440,00 _ 984003
160 cm €490,00 _ 288957
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DE MEUBELS

De trends

 1.  Een mat 
oppervlak   

Matte oppervlakken staan garant voor een 
fascinerende ervaring: een fluweelachtig 
warm gevoel alsof zand door je vingers glijdt 
op een zonovergoten strand. (Inda - Correto)

2.  Het effect van 
het materiaal    

Marmer, beton, hout? HPL is een uiterst 
duurzaam materiaal dat aan al je wensen 
voldoet om van je badkamer een plek te 
maken die perfect bij jouw persoonlijkheid 
past. Verkrijgbaar bij verschillende 
leveranciers. (Inda - HPL)

3. De natuur     
In contact blijven met de natuur is ook in dit 
nieuwe decennium essentieel. Logisch dus 
dat je in de badkamer steeds vaker wastafels 
en waskommen in natuursteen vindt.  
(Sanijura - Nature Stone )

4.  Afgeronde 
hoeken     

Deze lavabo is geen strakke rechthoek, maar 
heeft een delicate ronde vormgeving, net 
zoals een rivier die de oever volgt.  
(Villeroy & Boch - Collaro)

5. Kleur     
Al naargelang het seizoen veranderen de 
lucht en de bladeren aan de bomen van kleur. 
Die variatie vind je ook terug in deze wastafel 
die in verschillende tinten zoals oranje, geel en 
rood is uitgevoerd. (Villeroy & Boch - Artis)

6. Minimalisme     
Dit kunnen we niet vaak genoeg zien: een 
subtiel design zonder overbodige elementen 
creëert een zuivere, delicate look.  
(Duravit - DuraSquare)
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DE MEUBELS

De aankoopgids

HOE KIES JE JE

WASTAFEL OF 
WASKOM? 
VOLG DEZE 3 STAPPEN

01
maak je keuze

een wastafel
Een wastafel staat op een zuil of is aan de muur bevestigd. 
Praktisch, voor een strakke en minimalistische stijl.

Opteer je voor een wastafel of eerder een waskom? 
Baseer je keuze op deze informatie:

wastafel wandbevestiging

inbouw onderbouw opbouw

wastafel op zuil
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DE MEUBELS

De aankoopgids

een waskom

•  Een waskom kan in een 
kast zijn ingebouwd : 
alleen de rand komt een 
paar centimeter hoger.

•  Onderbouw: in dit geval 
wordt de waskom perfect 
onder het wastafelblad 
geïnstalleerd. 

•  Opbouw: kan zowel op 
een tafelblad als op een 
lage kast. Oogt erg mooi!

02

03

jouw smaak telt!

voeg je persoonlijke 
toets toe

Alle materialen die we hieronder belichten 
zijn onderhoudsvriendelijk. Maak je keuze 
dus op basis van hun specifieke pluspunten 
en jouw persoonlijke smaak:

•  Keramiek: glad, hard, slijtvast.           

•  Natuursteen: zeer esthetisch, het kan 
tegen een stootje.           

•  Kunststof: flumood, solid surface, enz... is 
geschikt voor erg dunne designproducten.

•  Geëmailleerd staal: hygiënisch, heeft een 
lange levensduur en is zeer krasbestendig.

De vorm en kleur die je kiest voor 
je wastafel of waskom geven een 
persoonlijke toets aan je badka-
mer. Rond, ovaal, vierkant of 
rechthoekig? Een fel of eerder 
zacht kleurtje? Mogelijkheden 
zijn er bij de vleet!

ronde waskom

ovale waskom

rechthoekige waskom

Ga voor een natuurlijk 
product
Zuiveringszout is een zeer zuinig, 
natuurlijk en doeltreffend product 
dat je lavabo reinigt, ontvet en 
desinfecteert. En dit ongeacht in 
welk materiaal hij is uitgewerkt. 
Bovendien is het uitstekend geschikt 
om je leidingen te onderhouden en 
verstoppingen te voorkomen.
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D-Code

Starck 3

De wastafel
DE MEUBELS

Wastafel
50x36 cm

€128,00 _ 222909

halve zuil

€120,00 _ 223018

Wastafel
55X42 cm

€131,00 _ 222908

65x48,5 cm

€184,00 _ 157814

zuil

€123,00 _ 223019

halve zuil

€120,00 _ 446971

Wastafel
55x43 cm

€79,00 _ 298982

65x50 cm

€91,00 _ 298980

zuil

€87,00 _ 298983

halve zuil

€87,00 _ 298984

Wastafel
60x46cm

€80,00 _ 298981

halve zuil

€87,00 _ 298984

Wastafel
60x45 cm

€143,00 _ 222907

halve zuil

€120,00 _ 446971

PR I JS  KWAL I T E I T
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ME by Starck

1930

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De wastafel
DE MEUBELS

Wastafel
60x46 cm

€215,00 _ 845306

zuil

€191,00 _ 845308

Wastafel
70x50 cm

€940,00 _ 135560

zuil

€518,00 _ 135790

Ook beschikbaar in mat wit.

Wastafel
55x44 cm
glanzend wit

€185,00 _ 845307
mat wit

€232,00 _ 208476

60x46 cm
glanzend wit

€215,00 _ 845306
mat wit

€256,00 _ 208475

65x49 cm
glanzend wit

€223,00 _ 845305
mat wit

€271,00 _ 208474

zuil

€191,00 _ 845308

halve zuil

€139,00 _ 845309



136

DurasquareVero Air

De wastafel
DE MEUBELS

Wastafel
50x47 cm

€325,00 _ 982404

60x47 cm

€385,00 _ 982403

80x47 cm

€610,00 _ 982402

Ook verkrijgbaar in 100x47 cm en 120x47 cm.

Wastafel
60x47 cm

€509,00 _ 982408

80x47 cm

€669,00 _ 982728

Asymmetrische wastafel
80x47 cm
waskom rechts

€669,00 _ 207907

waskom links

€669,00 _ 207908

Wastafel 2 waskommen
120x47 cm

€1.019,00 _ 739641
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Gesto

Graffio

De wastafel
DE MEUBELS

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

Lavabo
54x40 cm, mat wit

€721,11 _ 205907

Wastafel
63x50 cm

€877,20 _ 206126

Wastafel
90x50 cm

€1.082,31 _ 206110

Wastafel
108x50 cm

€1.248,00 _ 207336

Wastafel
126x50 cm

€1.575,09 _ 205925

Wastafel met dubbele waskom
108x47 cm, mat wit

€1.482,00 _ 206988

Wastafel
54x47 cm

€760,00 _ 791192

72x47 cm

€934,00 _ 207050

Flumood is een anorganisch 
materiaal dat esthetiek, 
weerstand en 
onderhoudsgemak 
combineert. Dit product kan in 
geval van krassen, barsten of 
zelfs brandvlekken gemakkelijk 
in zijn oorspronkelijke staat 
worden hersteld.
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Memento 2.0

De wastafel
DE MEUBELS

Ook verkrijgbaar in mat 
wit en mat zwart.

Wastafel
50x42 cm

€358,00 _ 205973

handdoekhouder zijkant

€207,00 _ 300474

Lavabo
80x47 cm

€689,00 _ 756683

handdoekhouder zijkant

€205,00 _ 470491

Wastafel
60x42 cm

€418,00 _ 205443

handdoekhouder zijkant

€207,00 _ 300474

Wastafel
120x47 cm

€1.101,00 _ 205971

handdoekhouder zijkant

€205,00 _ 470491
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O.novoRetro

Saval

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De wastafel
DE MEUBELS

Wastafel
55x45 cm

€107,00 _ 433674

60x49 cm

€99,00 _ 427131

65x51 cm

€134,00 _ 433675

Wastafel
55x45 cm

€67,71 _ 883750

halve zuil

€54,20 _ 882030

Wastafel
60x49 cm

€77,25 _ 883850

zuil

€65,62 _ 883840

Wastafel
60x49 cm

€463,00 _ 203445

zuil

€262,00 _ 203447

Compact
55x37 cm

€140,00 _ 433676

PR I JS  KWAL I T E I T

Wastafel
60x46 cm

€114,00 _ 778300
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XViu

DE MEUBELS

Wastafel op poten
HxBxD: 85x80x48 cm
met tablet in glas.
aluminium

€2.230,00 _ 205556

Perfectie in 
precisie.
Wastafel met 
gepatenteerde c-bonded-
technologie, waarbij  
het keramiek en  
het metalen frame 
naadloos met elkaar 
verbonden worden.  
Aan de buitenzijde, 
extreem precies, als 
rechthoek vormgegeven, 
vanbinnen organisch 
zacht gebogen. De rand 
langs het kraanvlak loopt 
als een subtiele lijn naar 
buiten verder.

Spiegel met LED-verlichting
BxH: 80x82 cm

€1.492,00 _ 207886

De wastafel op voet
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Happy D.2 C-Bonded

DuraSquareXviu

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De wastafel op voet
DE MEUBELS

Wastafel op poten
60x47 cm

€509,00 _ 982408

poten met omkeerbare handdoekhouder, mat zwart

€771,00 _ 982409

Spiegel met LED-verlichting
BxH: 80x82 cm

€1.492,00 _ 207886

Wastafel op poten
HxBxD: 85x80x48 cm
met tablet in glas.
mat zwart

€2.230,00 _ 797959

Ensemble 160 cm
wastafel 100x49 cm, met poten in mat  
zwart, meubel in notelaar

€3.888,00
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DE MEUBELS

Zelfdragend wastafelblad MySlot in Corian, 
2 geïntegreerde waskommen. Verkrijgbaar 
in een breedte van 144 tot 300 cm.

Zelfdragend wastafelblad Basico Flumood, een mengsel 
van minerale stoffen, aluminiumhydroxide, styreen 
componenten en een beetje kunsthars.

Opzetwastafelblad Nuvola Flumood. Verkrijgbaar 
met één of twee geïntegreerde waskommen en 
in een breedte van 72 tot 272 cm.

Flumood is een anorganisch materiaal dat esthetiek, 
weerstand en onderhoudsgemak combineert. Dit product 
kan in geval van krassen, barsten of zelfs brandvlekken 
gemakkelijk in zijn oorspronkelijke staat worden hersteld.

Het wastafelblad

Canale
Prijs vanaf

€1.125,00 

Breedtes van 90 tot 216 cm.

OP MAAT
Wastafel Flumood
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Pure White

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

Het wastafelblad
DE MEUBELS

Solid Surface: een hightech materiaal dat je zal 
verleiden met zijn elegantie en zachtheid. Laat je 
overtuigen door dit elegant en verfijnd materiaal  
en het wit satijnen oppervlak dat zeer aangenaam 
aanvoelt.

De grootste troef is dat elk wastafeltablet perfect op 
maat en volledig naar jouw wens wordt gemaakt. 
Haute couture voor de badkamer.

Veel opties mogelijk zoals het kraangat,  
de zijvlakken, overloop, montagebeugels  
of handdoekhouder.

Stel je maatwerk wastafel samen: 
snel en eenvoudig!

Wastafelblad
54x120 cm
vanaf

€1.235,00

OP MAAT
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DuraSquare VeroAir

Luv

DE MEUBELS

Verkrijgbaar in 4 buitenkleuren: wit en satijnwit, 
grijs of zand.

Rechthoekig
60x47 cm

€559,00 _ 982419

Rechthoekig
60x34,5 cm

€509,00 _ 982377

Ovaal
60x40 cm

€649,00 _ 982341

80x40 cm

€699,00 _ 982340

Rechthoekig
zonder overloop of kraanvlak
50x38 cm

€330,00 _ 683815

60x38 cm

€370,00 _ 982378

Rechthoekig
met overloop en kraanvlak
50x47 cm

€380,00 _ 982400

60x47 cm

€440,00 _ 982401

De opzetwaskom

Ovaal
50x35 cm

€606,67 _ 775133

60x40 cm

€619,00 _ 610469

70x40 cm

€649,00 _ 788198

80x40 cm

€679,00 _ 982339
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De opzetwaskom
DE MEUBELS

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

Ovaal
60x40 cm

€649,00 _ 982341

80x40 cm

€699,00 _ 982340

Starck II rond
Ø 43,5 cm

€410,00 _ 437492

Cape Cod rond
Ø 43 cm

€549,00 _ 732438

Cape Cod vierkantig
43x43 cm

€439,00 _ 207905

Happy D.2 Plus
60x46 cm, wit/mat antraciet

€599,00 _ 205572

Cape Cod ovaal
40x36 cm

€399,00 _ 749066

Cape Cod rechthoekig
55x40 cm

€499,00 _ 207906

Ook beschikbaar in 
mat wit.

D-neo rond
zonder overloop, Ø 40 cm

€249,00 _ 208317

D-neo ovaal
60x40 cm

€574,00 _ 203318Ook beschikbaar in mat antraciet.

NIEUW

Bacino rond
Ø 42 cm

€401,00 _ 182470
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Memento 2.0

Loop & Friend

De opzetwaskom
DE MEUBELS

Rond
met overloop
Ø 38 cm

€398,00 _ 351984

Ø 43 cm

€425,00 _ 351983

Ovaal
met overloop
58,5x38 cm

€459,00 _ 351986

Vierkantig
met overloop
38x38 cm

€425,00 _ 351985

43x43 cm

€514,00 _ 389608

Rechthoekig
met overloop
50x42 cm

€363,00 _ 657312

60x42 cm

€432,00 _ 638589

Rechthoekig
met overloop
58,5x38 cm

€545,00 _ 351987

Glanzend 
wit

Glossy 
BlackMat wit

Met TitanCeram kunnen sanitaire producten  
in een uiterst precieze vormgeving met extreem 
dunne wanden en haarscherpe randen 
vervaardigd worden.
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Soul

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De opzetwaskom
DE MEUBELS

Stijlvol, subtiel en toch huiselijk.

Moderne vormgeving is tegenwoordig meer dan er 
alleen maar visueel aantrekkelijk uitzien. Soul zorgt 
voor een tijdloos mooie leefruimte die uitnodigt om 
je er prettig te voelen.

Ook beschikbaar in mat wit.

Ovaal
56x36 cm
glanzend wit

€310,00 _ 204190

mat wit

€458,00 _ 758392

Vierkantig
38x38 cm,
glanzend wit

€290,00 _ 204193

mat wit

€434,00 _ 735166

Rond
Ø 40 cm,
glanzend wit

€290,00 _ 204191

mat wit

€434,00 _ 206372

Rechthoekig
56x36 cm
glanzend wit

€310,00 _ 204099

mat wit

€458,00 _ 206371

Met TitanCeram kunnen sanitaire 
producten in een uiterst precieze 
vormgeving met extreem dunne wanden 
en haarscherpe randen vervaardigd 
worden.
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Artis

De opzetwaskom
DE MEUBELS

Plaats stijlvolle kleuraccenten 
in de badkamer.

Design 
by Gesa 
Hansen

Ovaal
61x41 cm

€588,00 _ 555072

Rechthoekig
58x38 cm

€567,00 _ 551155

Vierkantig
zonder overloop, 41x41 cm

€537,00 _ 555073

Rond
Ø 43 cm

€446,00 _ 555071

Kies een van de vier minimalistische 
vormen en 9 kleuren. Dit geeft 32 
inrichtingsmogelijkheden.

MEERDERE KLEUREN
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Ipalyss

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De opzetwaskom
DE MEUBELS

Ideal Standard heeft de grenzen van dun 
keramiek opgezocht. 

Het resultaat zijn extreem sterke en 
duurzame opbouwwastafels van 
Diamatec®, met randen van  
amper 3,8 mm, in 10 matte kleuren en 
een glossy witte en zwarte variant.

Fijn, fijner, 
fijnst.

FAVOR IE T

Rond Ø 40 cm
zonder overloop
glanzend wit

€350,00 _ 205352

mat wit

€455,00 _ 777634

Rechthoekig
met overloop
55x38 cm, glanzend wit

€400,00 _ 657250
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De opzetwaskom
DE MEUBELS

Strada O rond
zonder overloop
Ø 41 cm

€354,00 _ 448648

Strada rechthoekig
achterzijde geglazuurd
met kraanvlak en overloop
50x42 cm

€337,00 _ 507267

Strada rechthoekig
achterzijde geglazuurd
zonder overloop
50x42 cm

€281,00 _ 407897

Connect Air vierkantig
zonder overloop
40x40 cm

€231,00 _ 656809Strada rechthoekig
te bevestigen aan de muur
met kraanvlak en overloop
50x42 cm

€253,00 _ 391486

60x42 cm

€309,00 _ 398538

Waskom in riviersteen
vorm en maat veranderlijk
43-55x40-55 cm

€395,00 _ 983648

NIEUW
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Strada II

De opzetwaskom
DE MEUBELS

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

Ovaal

60x40 cm
zonder overloop

€340,00 _ 203067

met overloop

€350,00 _ 203068

75x40 cm
zonder overloop

€515,00 _ 203066

Zachte  
en pure lijnen.

Rond
Ø 38 cm
met overloop

€247,00 _ 203069

Ø 45 cm
zonder overloop

€268,00 _ 203091

met overloop

€288,00 _ 203090

Vierkantig
40x40 cm
zonder overloop

€258,00 _ 203092

met overloop

€278,00 _ 203093

Rechthoekig
50x40 cm
zonder overloop

€258,00 _ 203065

met overloop

€309,00 _ 203063

60x40 cm
met overloop

€340,00 _ 203060
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De opzetwaskom
DE MEUBELS

Flumood is een anorganisch materiaal 
dat esthetiek, weerstand en 
onderhoudsgemak combineert. Dit 
product kan in geval van krassen, 
barsten of zelfs brandvlekken 
gemakkelijk in zijn oorspronkelijke staat 
worden hersteld. Verso

Flumood, Ø 50 cm, H 12 cm

€625,65 _ 411681

Urna
Flumood, Ø 50 cm, H 23,5 cm

€768,84 _ 411781

Ago
Flumood, 50x45 cm, H 15 cm

€625,65 _ 411876
Servo
Flumood, Ø 45 cm, H 15 cm

€534,06 _ 656828



153Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De opzetwaskom
DE MEUBELS

Foglio
Flumood, 63x40,4 cm, H 14 cm

€669,51 _ 202735

Ceramilux, 63x40,4 cm, H 14 cm

€707,00 _ 205372

Senso
Flumood, 60x40 cm, H 15 cm

€625,65 _ 656825

Catino
Flumood, Ø 50 cm, H 15 cm

€625,65 _ 542254 Bolo
Flumood, 40x40 cm, H 12,5 cm

€701,76 _ 656826

Flumood, 54x40 cm, H 12,5 cm

€736,59 _ 411642

Flumood, 63x40 cm, H 12,5 cm

€741,75 _ 656827
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DE MEUBELS

De opzetwaskom

Stratos
Flumood, 40x40 cm, H 12,5 cm

€734,01 _ 633582

Stratos
Flumood, 63x40 cm, H 12,5 cm

€906,87 _ 657387

Stratos
Flumood, 40x40 cm, H 18,8 cm

€906,87 _ 657388

Stratos
Flumood, 63x40 cm, H 18,8 cm

€1.051,35 _ 657288
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De opzetwaskom
DE MEUBELS

Cristalmood is een gekleurde, transparante hars met 
een glanzende afwerking, samengesteld uit 
hoogwaardige polyesterhars en kleurpigmenten. 
Dankzij de samenstelling wegen objecten in 
Cristalmood ongeveer 30% minder dan in Flumood.

Senso
Cristalmood, 60x40 cm, H 15 cm, gerookt

€1.050,06 _ 202816 Catino
Cristalmood, Ø 43 cm, H 15 cm, gerookt

€1.050,06 _ 203628

Stratos
Flumood, 40x40 cm, H 12,5 cm

€734,01 _ 633582

Ook in verschillende kleuren beschikbaar.
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De opzetwaskom in geëmailleerd staal
DE MEUBELS

SB.K360.GS
Ø 36 cm, Metallic Dark Iron

€553,00 _ 982467

AB.KE400
Ø 40 cm, wit/mat zwart

€695,00 _ 622096

AB.SO450.1
Ø 45 cm, wit/mat zwart

€742,00 _ 982497

SB.K360.GS
Ø 36 cm, wit/mat zwart

€479,00 _ 982496

AB.ME500 - AB.ME750 - AB.ME1000
50x37,5x11 cm, wit

€755,00 _ 404675

75x37,5x11 cm, wit

€816,00 _ 404674

100x37,5x11 cm, wit

€922,00 _ 404673

AB.R585H.1 - AB.R585H.2
58,5x40,5x6 cm, wit

€456,00 _ 175637

AB.SO450.1
45x11,5 cm, wit

€573,00 _ 509445

SB.SR650
60x35x11,8 cm, wit

€779,00 _ 565263

SB.K360.GS - SB.K450.GS
36x12,5 cm, wit

€369,00 _ 176529

45x13 cm, wit

€446,00 _ 178973

AB.KE375 - AB.KE400
37,5x10 cm, wit

€503,00 _ 428322

40x10 cm, wit

€535,00 _ 435778
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Aqua Terra

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De opzetwaskom in geëmailleerd staal
DE MEUBELS

AB.SO450.1
Ø 45 cm, Dark Iron

€859,00 _ 982453

AB.SO450.1
Ø 45 cm, wit/mat zwart

€742,00 _ 982497

SB.Terra450
Ø 45 cm, oyster mat

€580,00 _ 983308

SB.Terra450
Ø 45 cm, silk mat

€580,00 _ 983307

SB.Terra450
Ø 45 cm, nordic mat

€580,00 _ 983306

SB.Terra450
Ø 45 cm, gravel mat

€580,00 _ 983305

Beide collecties zijn ook beschikbaar in 
Ø 30 cm en Ø 36 cm.

SB.Aqua450
Ø 45 cm, deep green

€670,00 _ 983018

SB.Aqua450
Ø 45 cm, deep blue

€670,00 _ 315004
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BetteCraft

DE MEUBELS

De combinatie van duidelijke vormen en verfijnd materiaal 
geeft de BetteCraft wastafel een elegante en heel eigen 
uitstraling. 

Iedere wastafel wordt met een speciale techniek 
handmatig gevormd uit titaanstaal en vervolgens 
vanbinnen en -buiten geglazuurd. 

Dankzij de zijwanden die naar boven toe steeds dunner 
worden, krijgt de royale vorm een organische en zachte 
uitstraling.

Naast alle klassieke 
sanitairkleuren biedt Bette 
ook een groot aantal 
kleurnuances uit 
verschillende 
kleurenspectra aan. Zowel 
glanzende als matte 
kleuren zijn verkrijgbaar.

De opzetwaskom in geëmailleerd staal

Ronde waskom
glanzend wit
Ø 45 cm

€913,00 _ 727104

Ronde waskom
glanzend wit
Ø 35 cm

€870,00 _ 727103

MEERDERE KLEUREN
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Miena

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De opzetwaskom in geëmailleerd staal
DE MEUBELS

Elegant en zacht 
aandoend uiterlijk.

• Premiumproducten met een hoog, puristisch designniveau
• tal van combinatiemogelijkheden met ligbaden en douchevlakken als een „Perfect Match“
• uit geëmailleerd staal: robuust en duurzaam door perfect op het design afgestemd materiaal
• ontworpen door Anke Salomon.

Beschikbaar in meerdere kleuren.

Ronde waskom
glanzend wit
Ø 38 cm

€449,00 _ 657252

Ø 45 cm

€598,00 _ 657251

Ronde waskom
mat wit
Ø 38 cm

€585,00 _ 728480

Ronde waskom
mat zwart
Ø 38 cm

€585,00 _ 730395

Ø 45 cm

€779,00 _ 664726
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De inbouwwaskom
DE MEUBELS

Architec
57,5x52 cm

€377,00 _ 223302

Connect
Ø 48 cm

€152,00 _ 512265

Connect
58x43 cm

€219,00 _ 457434

Vero Air
55x46 cm

€330,63 _ 742499

Viu
60x45 cm

€299,00 _ 786600

Starck III
56x46 cm

€189,00 _ 223034

D-code
54x43 cm

€126,00 _ 298988

Durastyle
60x43 cm

€279,00 _ 505960

NIEUW
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Loop & Friends

Saval O.novo

De inbouwwaskom
DE MEUBELS

Waskom
56x40,5 cm

€128,00 _ 433678

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

PR I JS  KWAL I T E I T

Rond
Ø 34 cm

€277,00 _ 707216

Ø 39 cm

€311,00 _ 707217

Ø 45 cm

€341,00 _ 707218

Vierkantig
40,5x40,5 cm

€325,00 _ 234279

45x45 cm

€356,00 _ 234278

Rechthoekig
51x34 cm

€392,00 _ 200283

60x40,5 cm

€425,00 _ 457572

Ovaal
53x44 cm

€102,89 _ 883720

60x48 cm

€122,15 _ 883790

Rond
Ø 48 cm

€168,50 _ 243440

Ovaal
45x32 cm

€356,00 _ 192297

50x35,5 cm

€391,00 _ 177785

57x40,5 cm

€389,91 _ 195478
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DE MEUBELS

De inbouwwaskom in geëmailleerd staal

EB.ST700H.R
70x40 cm

€1.151,00 _ 982062

EB.ME500
50x37,5x11 cm

€838,00 _ 539818

EB.ME750
75x37,5x11 cm

€918,00 _ 554984

EB.K325
Ø 32,5 cm

€198,00 _ 457083

EB.O600H – EB.O500H
60x50 cm

€272,00 _ 457081

50x40 cm

€242,00 _ 457082

EB.O425
42,5x32,5 cm

€206,00 _ 457043

EW3
Ø 47,5 cm

€98,10 _ 254170

EB.S450H
Ø 45 cm

€227,00 _ 176759

EB.R585H met overloop
58,5x40,5 cm

€335,00 _ 175373

EB.R585 met overloop
58,5x34,7 cm

€335,00 _ 175758

EB.SR650.H met kraanvlak
65x47,2 cm

€313,00 _ 982063

EB.SR650 zonder kraanvlak
65x41,5 cm

€313,00 _ 982064



163Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

DE MEUBELS

EB.ME500
50x37,5x11 cm

€838,00 _ 539818

EB.ME750
75x37,5x11 cm

€918,00 _ 554984

DE MEUBELS

De onderbouwwaskom

2nd Floor
52,5x35 cm

€299,00 _ 246409

Vero
48x31 cm

€336,00 _ 247450

Starck III
49x39,5 cm

€386,00 _ 223036

D-code
49x29 cm

€137,00 _ 298989

Santosa
51x37 cm

€382,00 _ 285270

Architec
Ø 37,5 cm

€336,00 _ 296035
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Evana

Loop & Friends

DE MEUBELS

De onderbouwwaskom

Ovaal
45,5x30,5 cm

€311,00 _ 201863

Vierkantig
met overloop
34x34 cm

€389,00 _ 203707

38x38 cm

€420,00 _ 455449

Ovaal
met overloop
38,5x25,5 cm

€420,00 _ 192643

43x28,5 cm

€453,00 _ 198679

48,5x32,5 cm

€489,00 _ 188649

56x37,5 cm

€523,00 _ 237069

Rechthoekig
met overloop
45x28 cm

€224,29 _ 237162

54x34 cm

€397,00 _ 186333

Rond
met overloop
Ø 28 cm

€272,00 _ 114726

Ø 33 cm

€302,00 _ 107024

Ø 44 cm

€368,00 _ 110154
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DE MEUBELS

De trends

voor een duurzame toekomst
GROEN

Groen staat voor hoop, optimisme en 
een onwrikbaar geloof in een betere 
toekomst. Deze kleur is 
alomtegenwoordig in de natuur en 
verkrijgbaar in een hele reeks 
verschillende schakeringen. Groen 
nodigt je uit om zorg te dragen voor 
je omgeving en die ook te 
beschermen. Om positief in het leven 
te staan, met oog voor duurzame 
oplossingen, in harmonie met jezelf 
en de wereld rond je.

#ecology 
#fresh 
#sustainability
#hope
#optimism
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DE MEUBELS

Het kraanwerk

DE
TRENDS
de meubels
het kraanwerk
de trends .........................................166
de aankoopgids  ............................168
de eengreepswastafelmengkraan  .170 
de elektronische kraan  ..................204
de wastafelmengkraan  .................206
de inbouwwastafelkraan  ...............209
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4

6

DE MEUBELS

Het kraanwerk

 1.  Mat zwart of wit   
Een witte of zwarte kraan is al origineel op 
zich. Maar een matte afwerking geeft ze net 
dat ietsje meer waarmee je het verschil 
maakt. (Paffoni - Urban)

2.  De slimme 
kraan   

Of wanneer technologie rijmt met ecologie. 
Deze automatische handsfree kraan 
garandeert een betere hygiëne en 
vermindert het energieverbruik. Bovendien 
ziet ze er erg elegant uit en past ze dus 
perfect in de meest gesofisticeerde interieurs!  
(RVB - Glove)

3.  Ronde vormen    
Deze trend is alomtegenwoordig: strakke 
lijnen worden overboord gegooid – we gaan 
resoluut voor zachte rondingen.  
(Keuco - Edition 400)

4. Kleur    
Gedaan met opgaan in de menigte. Kleuren 
krijgen het rijk voor zich alleen en worden 
ingezet om ons kraanwerk een persoonlijke 
toets te geven. (Dornbracht)

5. Retro    
De terugkeer naar authenticiteit is ook 
belangrijk dit jaar. De retrostijl heeft weliswaar 
een nostalgisch kantje, maar brengt ook de 
meest hedendaagse badkamer evenwel 
naar een hoger niveau. (Axor - Montreux)

6. Humor    
En waarom niet een beetje humor, ironie en 
vrolijkheid  integreren in je badkamer? Een 
speelse knipoog om niet te vergeten elke dag 
te lachen en met volle teugen van het leven te 
genieten! (Antonio Lupi - MayDay)
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DE MEUBELS

De aankoopgids

01
kies een kraan die past bij 
je lavabo

de hoogte van de uitloop 

Het model, de hoogte van de kraan en de lengte van de uitloop kies je 
best in functie van het type waskom of lavabo. Waar moet je op letten? 
Zorg ervoor dat de waterstraal in het midden van de lavabo terechtkomt. 

HOE KIES JE  

JE KRAANWERK?
VOLG DEZE 3 STAPPEN

ingebouwd

hoog

in de muur

de lengte van de uitloop
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ENERGY
SAVING 

DE MEUBELS

De aankoopgids

Kies een model dat mooi aansluit bij de look & feel van je 
badkamer. De keuze qua vormen en kleuren is eindeloos: 
klassiek, retro, een hoekig of afgerond design. Een kraan in 
zilver, zwart of zelfs goud. Ook wat de afwerking betreft zijn er 
verschillende opties: gepolijst, mat of geborsteld.

ZONDER HANDEN! 
En waarom zou je niet kiezen voor een elektronische, 
contactloze kraan? Je bespaart water, energie en vergroot 
zowel de veiligheid als hygiëne in je badkamer!

03

02

ga voor meer harmonie

1 of 2 hendels?

Het laat zich raden: een eengreepsmengkraan 
heeft één hendel terwijl je bij een tweegreeps-
mengkraan twee hendels bedient.

•  Eengreepsmengkraan: één enkele hendel en 
twee bewegingen: verticaal voor het debiet, 
horizontaal voor de temperatuur.

•  Tweegreepsmengkraan: één greep voor warm 
water en een tweede voor koud water. Draai 
afzonderlijk aan de grepen om warm en koud 
water te mengen. Hoe verder je de kranen 
opendraait, hoe harder het water stroomt.

tweegreepsmengkraan
eengreepsmengkraan

Geen verspilling meer!
Dankzij de Cold Start-optie start de 
kraan altijd in de koudwaterstand. 
Het resultaat? Geen onnodig 
energieverbruik!  
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Eurocube

Lineare

DE MEUBELS

Wastafel S-Size
met automatische lediging, verchroomd

€220,00 _ 477851

zonder lediging, verchroomd

€213,50 _ 477858

Wastafel XL-Size
vrijstaand model, verchroomd

€305,00 _ 483504

Wastafel L-Size
met automatische lediging, 
verchroomd

€263,00 _ 477859

Wastafel XS-Size
met automatische lediging, 
verchroomd

€225,00 _ 614960

zonder lediging, verchroomd

€225,00 _ 632745

Wastafel XL-Size
vrijstaand model, verchroomd

€338,00 _ 621673

Wastafel S-Size
met automatische lediging, 
verchroomd

€240,00 _ 657135

zonder lediging, verchroomd

€240,00 _ 657138

Eurocube Joy
verchroomd

€256,00 _ 203545

Wastafel S-Size
Silkmove ES
met automatische lediging, 
verchroomd

€219,00 _ 490288

De eengreepswastafelmengkraan

Wastafel M-Size
met automatische lediging, verchroomd

€225,00 _ 486793

Wastafel XS-Size
Silkmove ES
met automatische lediging, 
verchroomd

€225,00 _ 625492

Wastafel L-Size
met automatische lediging, 
verchroomd

€315,00 _ 657136
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Plus

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

DE MEUBELS

De eengreepswastafelmengkraan

Wastafel M-Size
met automatische lediging, verchroomd

€225,00 _ 486793

Wastafel L-Size
met automatische lediging, 
uittrekbare sproeier, verchroomd

€346,50 _ 204831

met push-open, 
uittrekbare sproeier, verchroomd

€346,50 _ 204832

Wastafel S-Size
met automatische lediging, verchroomd

€213,00 _ 204688

met push-open, verchroomd

€213,00 _ 204873

Wastafel XL-Size
vrijstaand model, verchroomd

€330,50 _ 204872

Wastafel M-Size
met automatische lediging, 
draaibare uitloop, verchroomd

€266,50 _ 204689

met push-open, draaibare 
uitloop, verchroomd

€266,50 _ 204834

Wastafel L-Size
met automatische lediging, 
draaibare uitloop, verchroomd

€301,50 _ 204690

met push-open, draaibare 
uitloop, verchroomd

€298,50 _ 204835
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Eurosmart

Eurodisc Cosmopolitan

Eurosmart Cosmopolitan

DE MEUBELS

Wastafel S-Size
met automatische lediging, verchroomd

€106,50 _ 400859

zonder lediging, verchroomd

€100,50 _ 400870

Wastafel M-Size
met automatische lediging, 
verchroomd

€122,50 _ 462566

Wastafel S-Size
met automatische lediging
vrije uitloop voor 
waterverwarmer, verchroomd

€241,00 _ 206790

Wastafel M-Size
met automatische lediging, 
verchroomd

€205,50 _ 513102

Wastafel XL-Size
vrijstaand model, verchroomd

€314,50 _ 843975

Wastafel S-Size
met automatische lediging
breed lichaam, verchroomd

€182,50 _ 402326

smal lichaam, verchroomd

€180,50 _ 402329

Wastafel M-Size
met automatische lediging, verchroomd

€113,00 _ 517103

Wastafel L-Size
met automatische lediging, verchroomd

€152,50 _ 845277

Wastafel S-Size
Silkmove ES
met automatische lediging, 
verchroomd

€180,50 _ 507739

Wastafel Cosmopolitan S-Size
Silkmove ES
met automatische lediging, 
verchroomd

€106,50 _ 507740

Wastafel S-Size
Silkmove ES
met automatische lediging, verchroomd

€97,00 _ 462384

De eengreepswastafelmengkraan

PR I JS  KWAL I T E I T
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Eurostyle Cosmopolitan

Eurostyle

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

DE MEUBELS

Ook beschikbaar in het wit. Beschikbaar in volle hendel in verchroomd of wit.

Wastafel L-Size
met automatische lediging, verchroomd

€196,50 _ 845368Wastafel S-Size
met automatische lediging, 
verchroomd

€131,00 _ 201526

Wastafel XL-Size
vrijstaand model, verchroomd

€243,50 _ 845369

Wastafel L-Size
met automatische lediging, 
verchroomd

€188,50 _ 204398

Wastafel S-Size
Silkmove ES
met automatische lediging, 
verchroomd

€135,00 _ 464411

De eengreepswastafelmengkraan

Wastafel S-Size
smal lichaam
met automatische lediging,  
verchroomd

€135,00 _ 477837

breed lichaam
met automatische lediging,  
verchroomd

€135,00 _ 407501

met kettinglediging,  
verchroomd

€129,00 _ 407502

zonder lediging,  
verchroomd

€129,00 _ 477840
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Concetto

DE MEUBELS

Wastafel S-Size
met automatische lediging, 
verchroomd

€139,50 _ 341611

met kettinglediging, 
verchroomd

€132,00 _ 477842

Wastafel M-Size
met automatische lediging, 
verchroomd

€157,00 _ 513124

Wastafel S-Size
Silkmove ES
met automatische lediging, 
verchroomd

€137,50 _ 843974

De eengreepswastafelmengkraan

Wastafel L-Size
met automatische lediging, 
verchroomd

€198,00 _ 203401



175

Essence

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

DE MEUBELS

Wastafel S-Size
met automatische lediging, 
verchroomd

€175,00 _ 844103

zonder lediging, verchroomd

€170,00 _ 844104

Wastafel driegats M-Size
met automatische lediging, 
verchroomd

€286,50 _ 844111

Wastafel S-Size
Silkmove ES
met automatische 
lediging, verchroomd

€175,00 _ 844105

De eengreepswastafelmengkraan

Wastafel S-Size
Silkmove ES
met automatische 
lediging, verchroomd

€174,50 _ 545235

Wastafel M-Size
met automatische lediging
verchroomd

€203,00 _ 844106
brushed hard graphite

€325,00 _ 657145

zonder lediging, verchroomd

€197,50 _ 844108

Wastafel L-Size
met automatische lediging
verchroomd

€223,00 _ 844109

brushed hard graphite

€355,00 _ 657007

Wastafel XL-Size
vrijstaand model
verchroomd

€296,50 _ 844110

brushed hard graphite

€474,50 _ 657224



176

Focus

Logis

DE MEUBELS

De eengreepswastafelmengkraan

Wastafel ComfortZone 70
met automatische lediging, 
verchroomd

€96,90 _ 322065

Wastafel ComfortZone 100
met automatische lediging, 
verchroomd

€121,20 _ 433759

Wastafel ComfortZone 100 
Coolstart
met automatische lediging, 
verchroomd

€121,20 _ 430747

Wastafel ComfortZone 190
met automatische lediging, 
verchroomd

€160,60 _ 433761

Wastafel 70 
Coolstart
met automatische lediging, 
verchroomd

€78,00 _ 514574

Wastafel 100
Coolstart
met automatische lediging, 
verchroomd

€99,80 _ 500268

Wastafel 190
met automatische lediging, 
verchroomd

€128,10 _ 502544
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Metris Talis Select

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

DE MEUBELS

De eengreepswastafelmengkraan

Wastafel ComfortZone 200
met automatische lediging, verchroomd

€290,60 _ 401939

Wastafel ComfortZone 230
met automatische lediging  
en draaibare uitloop, verchroomd

€311,10 _ 401970

Wastafel ComfortZone 110
met automatische lediging, verchroomd

€240,00 _ 401938

Wastafel ComfortZone 260
met automatische lediging 
vrijstaand model, verchroomd

€315,60 _ 401971

Met één druk op de knop 
zet je de kraan aan en uit. 

Door te draaien kan de gewenste 
temperatuur worden ingesteld.

Select S

Wastafel ComfortZone 190
met automatische lediging, 
verchroomd

€306,40 _ 546939

Wastafel ComfortZone 110
met automatische lediging, 
verchroomd

€185,70 _ 845194

zonder lediging, verchroomd

€179,60 _ 845360

Select E

Wastafel ComfortZone 240
vrijstaand model, met 
automatische lediging, 
verchroomd

€273,20 _ 845353

zonder lediging, verchroomd

€266,50 _ 845361

Wastafel ComfortZone 80
met automatische lediging, 
verchroomd

€185,70 _ 845173

Wastafel ComfortZone 100
met automatische lediging, 
verchroomd

€221,60 _ 549124
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FinishPlus

DE MEUBELS

De eengreepswastafelmengkraan

De hansgrohe metallic tinten en matte kleuren brengen 
persoonlijke esthetiek aan de lavabo, het bad en in  
de douche. Twee bijzonder populaire hansgrohe 
mengkraanseries zijn nu verkrijgbaar in vijf nieuwe 
oppervlaktedesigns voor trendsetters.

Geef je badkamer karakter 
met kleur volgens de trend.

NIEUW
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Talis STalis E

DE MEUBELS

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

Een onconventionele en 
karakteristieke pingreep!

Wastafel ComfortZone 80
met automatische lediging, 
verchroomd

€136,70 _ 549288

Wastafel ComfortZone 100 
CoolStart
met automatische lediging, 
verchroomd

€161,20 _ 554450

Wastafel ComfortZone 190
met automatische lediging, 
verchroomd

€246,10 _ 554454

Wastafel ComfortZone 140
met automatische lediging, 
verchroomd

€427,70 _ 554452

Wastafel 80
Coolstart
met laterale lediging, 
verchroomd

€136,70 _ 552532

De eengreepswastafelmengkraan

Wastafel ComfortZone 210
draaibare uitloop, met 
automatische lediging, verchroomd

€273,20 _ 554455

Wastafel ComfortZone 250
met automatische lediging, 
vrijstaand model, verchroomd

€524,40 _ 554456

Wastafel ComfortZone 240
met automatische lediging, 
vrijstaand model
verchroomd

€229,30 _ 845357

Wastafel Comfortzone 110 CoolStart
met automatische lediging
verchroomd

€136,70 _ 845354
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Metropol

DE MEUBELS

Elegantie, ergonomie 
of minimalisme.

Metropol 
wastafelmengkranen 
in drie esthetische 
greepvarianten 
bieden perfecte 
speelruimte voor 
jouw persoonlijke stijl.

Selectknop
Met één druk op de knop kan de waterstraal aan- 
en uitgezet worden. Door aan de knop te draaien, 
kan de gewenste temperatuur worden ingesteld.

De eengreepswastafelmengkraan

Metropol 100
met push-open, verchroomd

€250,20 _ 725037

mat zwart

€349,90 _ 285252

Metropol 100 verlengd
met push-open, verchroomd

€255,30 _ 615769

Metropol 110
met push-open, verchroomd

€271,70 _ 636239

mat zwart

€379,50 _ 285251

Metropol 260 vrijstaand model
met push-open, verchroomd

€382,60 _ 725437

mat zwart

€536,10 _ 285254
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Axor MyEdition

DE MEUBELS

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

Voor een unieke badkamer. 
Tot in perfectie.

Een nieuwe mijlpaal in het 
personaliseren van de 
badkamer. Naast het lineair 
design biedt Axor MyEdition 
ook de mogelijkheid om 
tussen 6 afwerkingsplaten te 
kiezen. En dankzij de 
FinishPlus kleurafwerkingen 
kunnen er tot 225 
verschillende combinaties 
gemaakt worden.

Wastafel 70
met push-open, afwerkingsplaat uit 
spiegel veiligheidsglas, verchroomd

€621,50 _ 726009

Wastafel 230
met push-open, afwerkingsplaat uit 
spiegel veiligheidsglas, verchroomd

€807,70 _ 726011

A XO R  F i n i s h P l u s
Beschikbaar in 10 duurzame PVD kleurafwerkingen

colour line AXOR FinishPlus 2020.indd   1 31/10/19   16:24

De hoogwaardige afwerkingskleuren worden vervaardigd op basis van eigen 
ontwikkeling en van PVD-technologie: een modern en milieuvriendelijk proces 
voor de vervaardiging van bijzondere oppervlakken.

De eengreepswastafelmengkraan
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Axor Edge

DE MEUBELS

De eengreepswastafelmengkraan

colour line AXOR FinishPlus 2020.indd   1 31/10/19   16:24

A XOR  F i n i s h P l u s
Beschikbaar in 5 duurzame PVD kleurafwerkingenDe hoogwaardige afwerkingskleuren worden 

vervaardigd op basis van eigen ontwikkeling en van 
PVD-technologie: een modern en milieuvriendelijk proces 
voor de vervaardiging van bijzondere oppervlakken.

Architectonisch 
perfect.

Een symbiose van geometrische vormen en 
ultraprecisie. Geïnspireerd door de vorm van de 
kubus, die door de avant-gardisten van de vroege 20e 
eeuw tot kunstobject werd verheven.

Technisch geperfectioneerd door met 
diamantgereedschap nauwkeurig gefreesde vlakken 
en randen, die het licht op z’n mooist breken.

Vanaf

€1.048,00
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Axor Uno Axor Uno Select

DE MEUBELS

De eengreepswastafelmengkraan

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

Met zero-greep.

A XO R  F i n i s h P l u s
Beschikbaar in 10 duurzame PVD kleurafwerkingen

colour line AXOR FinishPlus 2020.indd   1 31/10/19   16:24

De hoogwaardige afwerkingskleuren worden 
vervaardigd op basis van eigen ontwikkeling en van 
PVD-technologie: een modern en milieuvriendelijk proces 
voor de vervaardiging van bijzondere oppervlakken.

Wastafel 110
met automatische lediging, verchroomd

€352,50 _ 725216

zonder lediging, verchroomd

€352,50 _ 725247

Wastafel 80
zonder lediging, verchroomd

€285,50 _ 725215

Wastafel 110
met lediging, verchroomd

€295,20 _ 725245

Wastafel 200
zonder lediging, verchroomd

€388,80 _ 725248

Wastafel 260
zonder lediging, verchroomd

€460,90 _ 725212

Wastafel 200
zonder lediging, verchroomd

€445,10 _ 725249
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Axor Citterio E Axor Montreux

DE MEUBELS

Een collectie met klassieke uitstraling 
en moderne functionaliteit.

De Belle Époque met haar 
romantische kuuroorden.

Wastafel
verchroomd

€448,20 _ 724925

A XO R  F i n i s h P l u s
Beschikbaar in 10 duurzame PVD kleurafwerkingen

colour line AXOR FinishPlus 2020.indd   1 31/10/19   16:24

De hoogwaardige afwerkingskleuren worden 
vervaardigd op basis van eigen ontwikkeling en van 
PVD-technologie: een modern en milieuvriendelijk proces 
voor de vervaardiging van bijzondere oppervlakken.

De eengreepswastafelmengkraan

Wastafel 125
met automatische lediging, 
verchroomd

€406,20 _ 915775

Wastafel 250
vrijstaand model, verchroomd

€588,80 _ 915779

Wastafel 210
met automatische lediging, 
verchroomd

€592,30 _ 296803

Wastafel driegats 180
met automatische lediging, 
verchroomd

€717,70 _ 296847

Wastafel 125
met automatische lediging, 
verchroomd

€365,80 _ 844664
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Axor Starck

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

DE MEUBELS

Wastafel
verchroomd

€448,20 _ 724925

De eengreepswastafelmengkraan

A XO R  F i n i s h P l u s
Beschikbaar in 10 duurzame PVD kleurafwerkingen

colour line AXOR FinishPlus 2020.indd   1 31/10/19   16:24

De hoogwaardige afwerkingskleuren worden 
vervaardigd op basis van eigen ontwikkeling en van 
PVD-technologie: een modern en milieuvriendelijk proces 
voor de vervaardiging van bijzondere oppervlakken.

Wastafel 100
met automatische lediging, 
verchroomd

€259,90 _ 844661

Wastafel 250
vrijstaand model, verchroomd

€377,60 _ 844662

Wastafel 100 Coolstart
verchroomd

€259,90 _ 525622

Wastafel 170
verchroomd

€516,10 _ 433778

Wastafel 90
met automatische lediging, verchroomd

€467,00 _ 245110

zonder lediging, verchroomd

€467,00 _ 213573
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Axor Starck Organic Axor Starck V

DE MEUBELS

Nieuwe zichtbare warm/koud aanduiding:
koud water = groen (energiebesparend)
warm water = oranje

Wastafel 80
met automatische lediging, 
verchroomd

€460,40 _ 444175

zonder lediging, verchroomd

€460,40 _ 436973

Wastafel 240
vrijstaand model, verchroomd

€701,80 _ 436972

Wastafel 170
vrijstaand model, verchroomd

€580,10 _ 436975

Wastafel 140
verchroomd

€1.090,00 _ 519843

Wastafel tweegats 110
verchroomd

€1.242,50 _ 844659

Wastafel 220
vrijstaand model

€1.381,60 _ 844658

A XO R  F i n i s h P l u s
Beschikbaar in 10 duurzame PVD kleurafwerkingen

colour line AXOR FinishPlus 2020.indd   1 31/10/19   16:24

De hoogwaardige afwerkingskleuren worden vervaardigd 
op basis van eigen ontwikkeling en van PVD-technologie: 
een modern en milieuvriendelijk proces voor de 
vervaardiging van bijzondere oppervlakken.

De eengreepswastafelmengkraan
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Designo

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

DE MEUBELS

Wastafel 220
vrijstaand model

€1.381,60 _ 844658

De eengreepswastafelmengkraan

Het model in RoseGold en met 
Mikado®-straal is niet voor 
iedereen. Maar precies daarom is 
het misschien net voor jou.

Extravagant. 
Opzienbarend. 
Gewaagd.

Wastafel
RoseGold

€692,80 _ 982495

Wastafel
met automatische lediging, 
uitsprong 13 cm, verchroomd

€347,70 _ 982948

Wastafel
met automatische lediging, 
uitsprong 15 cm, verchroomd

€330,60 _ 982950

Wastafel
met automatische lediging, verchroomd

€279,80 _ 983542

zonder lediging, verchroomd

€267,50 _ 983543

Wastafel verhoogd
vrijstaand model, verchroomd

€478,70 _ 983546

Wastafel beweegbare uitloop
met automatische lediging, verchroomd

€300,30 _ 983544
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Stela

DE MEUBELS

De eengreepswastafelmengkraan

Wastafel
met automatische lediging, verchroomd

€249,00 _ 983875

zonder lediging, verchroomd

€240,00 _ 983876

Wastafel
met automatische lediging, verchroomd

€252,00 _ 983877

zonder lediging, verchroomd

€237,00 _ 983878

Wastafel
met automatische lediging, verchroomd

€249,00 _ 983879

zonder lediging, verchroomd

€240,00 _ 983880

Wastafel verhoogd
vrijstaand model, verchroomd

€375,00 _ 983881

NIEUW



189

Ligna Twist

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

DE MEUBELS

De eengreepswastafelmengkraan

Wastafel
met automatische lediging, verchroomd

€336,90 _ 386243

Wastafel
vrijstaand model, verchroomd

€532,10 _ 399458

Wastafel
draaibare uitloop, 
automatische lediging, 
verchroomd

€378,90 _ 471830

Wastafel XL
met automatische lediging, verchroomd

€219,10 _ 982954

Wastafel
met automatische lediging, 
verchroomd

€199,70 _ 449422

Wastafel
met automatische lediging, 
verchroomd

€309,50 _ 982952

Wastafel
met volle hendel, mat zwart

€259,30 _ 983283

Ook beschikbaar in mat zwart.
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Paleno

PoloEco

DE MEUBELS

De eengreepswastafelmengkraan

Wastafel
met automatische lediging, verchroomd

€110,20 _ 983867

zonder lediging, verchroomd

€98,88 _ 983905

Wastafel beweegbare uitloop
verchroomd

€215,08 _ 983902

Wastafel XL
met automatische lediging, verchroomd

€124,35 _ 983866

zonder lediging, verchroomd

€113,03 _ 983904

Met metalen handgreep.

Wastafel XL
met automatische lediging, verchroomd

€130,85 _ 982206

zonder lediging, verchroomd

€115,34 _ 982204

Wastafel
met automatische lediging, verchroomd

€115,34 _ 982205

zonder lediging, verchroomd

€99,44 _ 982203

PR I JS  KWAL I T E I T

NIEUW
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Edge

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

DE MEUBELS

De eengreepswastafelmengkraan

Wastafel beweegbare uitloop
verchroomd

€215,08 _ 983902

Wastafel
zonder lediging, verchroomd

€185,00 _ 205638

Wastafel BlueStart
met automatische lediging, 
verchroomd

€196,00 _ 205637

Wastafel verhoogd BlueStart
vrijstaand model
met automatische lediging, 
verchroomd

€324,00 _ 205673

zonder lediging, verchroomd

€314,00 _ 205674

Wastafel Grande
zonder lediging, verchroomd

€206,00 _ 205670

Wastafel Grande BlueStart
met automatische lediging, 
verchroomd

€216,00 _ 205639

Wastafel
met draaibare uitloop
met automatische lediging, 
verchroomd

€324,00 _ 205671

zonder lediging, verchroomd

€314,00 _ 205672
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Cerafine O

Ceraflex

DE MEUBELS

De eengreepswastafelmengkraan

Wastafel BlueStart®
met automatische lediging, verchroomd

€121,50 _ 205801

Wastafel
met automatische lediging, 
zwart

€228,00 _ 205803

Wastafel
met automatische lediging, 
zwart

€158,00 _ 205800

Wastafel beweegbare uitloop
met automatische lediging, verchroomd

€135,00 _ 205748

Wastafel BlueStart®
met automatische lediging, verchroomd

€87,00 _ 205773

Wastafel
zonder lediging, verchroomd

€81,00 _ 205775

Wastafel Grande BlueStart®
met automatische lediging, verchroomd

€103,00 _ 205746

Wastafel Grande
zonder lediging, verchroomd

€97,00 _ 205747
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Connect Air

Joy

DE MEUBELS

De eengreepswastafelmengkraan

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

Wastafel
met draaibare uitloop
met automatische lediging, verchroomd

€292,00 _ 205694

zonder lediging, verchroomd

€292,00 _ 205696

Wastafel BlueStart®
met automatische lediging, 
verchroomd

€173,00 _ 205678

zonder lediging, verchroomd

€162,00 _ 205680

Wastafel Grande BlueStart®
met lediging, verchroomd

€189,00 _ 205682

zonder lediging, verchroomd

€178,00 _ 205684

Wastafel verhoogd BlueStart®
met automatische lediging, 
verchroomd

€270,00 _ 205690

zonder lediging, verchroomd

€260,00 _ 205692

Wastafel beweegbare uitloop
met automatische lediging, verchroomd

€135,00 _ 205748

Wastafel beweegbare uitloop
met automatische lediging
verchroomd

€263,00 _ 205497
gun brushed metal

€421,00 _ 205527

zonder lediging
verchroomd

€254,00 _ 205498
gun brushed metal

€406,00 _ 205528

Joy en Connect Air zijn beschikbaar in vier afwerkingen.

Wastafel
met automatische lediging
verchroomd

€219,00 _ 205495
brushed metal

€350,00 _ 205525

zonder lediging
verchroomd

€210,00 _ 205496
brushed metal

€336,00 _ 205526

Wastafel Piccolo BlueStart®
met automatische lediging, 
verchroomd

€162,00 _ 205686

zonder lediging, verchroomd

€151,00 _ 205688

Wastafel verhoogd
vrijstaand model, met automatische lediging
verchroomd

€307,00 _ 205499
gun brushed metal

€491,00 _ 205529

zonder lediging
verchroomd

€298,00 _ 205520
gun brushed metal

€477,00 _ 205540
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Edition 11 Edition 90

DE MEUBELS

De eengreepswastafelmengkraan

Wastafel verhoogd model
verchroomd

€704,50 _ 548945

Wastafel
met automatische lediging, 
verchroomd

€608,10 _ 442202

zonder lediging, verchroomd

€561,60 _ 457229

Wastafel driegats
verchroomd

€968,70 _ 548946

Wastafel 155
met automatische lediging, verchroomd

€513,40 _ 714807

zonder lediging, verchroomd

€464,40 _ 714808

Wastafel 115
met automatische lediging, 
verchroomd

€506,50 _ 727000

zonder lediging, verchroomd

€452,40 _ 727001

Wastafel driegats 150
met automatische lediging, 
verchroomd

€876,90 _ 727003

Wastafel 250
zonder lediging, verchroomd

€556,60 _ 727002

De kranen en accessoires van de EDITION 11  
zijn ook verkrijgbaar in exclusieve afwerkingen.  
In warm brons, champagnekleurig nikkel en edel 
zwart chroom. 
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Edition 400

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

DE MEUBELS

EDITION 400 stelt exclusief vervaardigde, warme glimmende 
metalen oppervlakken en een zwart oppervlak voor, in zowel 
mat als glanzend.

Wastafel 240
met automatische lediging, 
verchroomd

€551,60 _ 845065

Lavabo 290
vrijstaand model, verchroomd

€603,60 _ 845328

Wastafel driegats 150
met automatische lediging, 
verchroomd

€811,50 _ 845327

Wastafel 120
met automatische lediging, verchroomd

€288,54 _ 844394

zonder lediging, verchroomd

€288,54 _ 844556

Wastafel 150
met automatische lediging, 
verchroomd

€475,20 _ 845066

De eengreepswastafelmengkraan
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Black Touch

Light
wastafel beweegbare uitloop
zonder lediging, mat zwart

€277,00 _ 201435

Urban
wastafel
met automatische lediging, 
mat zwart

€185,41 _ 438082

DE MEUBELS

De eengreepswastafelmengkraan

Urban
wastafel verhoogd
vrijstaand model
met automatische lediging, 
mat zwart

€310,00 _ 512507

zonder lediging, mat zwart

€203,71 _ 530213

Light
wastafel
zonder lediging, mat zwart

€143,52 _ 200896

Elle
wastafel
met automatische lediging, mat zwart

€258,00 _ 205432

zonder lediging, mat zwart

€221,00 _ 748397

Elle
wastafel verhoogd
vrijstaand model, zonder lediging 
mat zwart

€452,00 _ 205430

Elle
wastafel
zonder lediging, mat zwart

€271,00 _ 205431

Light
wastafel verhoogd
vrijstaand model 
zonder lediging, mat zwart

€330,79 _ 201436
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White Touch

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

DE MEUBELS

De eengreepswastafelmengkraan

Urban
Wastafel
met automatische lediging
mat wit

€191,00 _ 438079

Urban
Wastafel verhoogd
vrijstaand model, mat wit

€284,00 _ 638513

Light
Wastafel
met automatische lediging, mat wit

€247,00 _ 207171

zonder lediging, mat wit

€200,00 _ 796402

Light
Wastafel verhoogd
vrijstaand model, 
met automatische lediging, mat wit

€371,00 _ 207173

zonder lediging, mat wit

€321,00 _ 207172

Light
Wastafel beweegbare uitloop
zonder lediging, mat wit

€277,00 _ 207174
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Red

Nordica

Candy

Stick

DE MEUBELS

De eengreepswastafelmengkraan

Wastafel
met automatische lediging, 
verchroomd

€121,84 _ 509346

zonder lediging, verchroomd

€116,00 _ 509345

Wastafel verhoogd
met automatische lediging, verchroomd

€254,00 _ 509347

zonder lediging, verchroomd

€209,37 _ 532461

Wastafel
met automatische lediging
verchroomd

€147,96 _ 503477

verlengstuk 10 cm

€62,23 _ 503472 Wastafel klein model
verchroomd

€138,78 _ 503471

verlengstuk 10 cm

€71,29 _ 503469

Wastafel lange uitloop
met automatische lediging, 
verchroomd

€278,31 _ 503476

Wastafel ColdStart
met automatische lediging, 
verchroomd

€111,06 _ 471020

Wastafel
met automatische lediging, 
verchroomd

€111,56 _ 277984

zonder lediging, verchroomd

€99,00 _ 408911

Wastafel verhoogd
verchroomd

€162,63 _ 427104

Wastafel ColdStart
met automatische lediging, verchroomd

€99,53 _ 427102
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ElleUrban

Tango

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

DE MEUBELS

Wastafel
met automatische lediging, 
verchroomd

€180,41 _ 509427

Wastafel medium
met automatische lediging, 
verchroomd

€202,50 _ 509429

Wastafel verhoogd
met automatische lediging
vrijstaand model, verchroomd

€269,18 _ 509431

Wastafel
met automatische lediging, 
verchroomd

€217,00 _ 656695

De eengreepswastafelmengkraan

Wastafel verhoogd
met automatische lediging, 
vrijstaand model, verchroomd

€170,80 _ 205292

Wastafel
met automatische lediging
verchroomd

€149,73 _ 205291

Wastafel
met automatische lediging, 
verchroomd

€162,00 _ 698498

Wastafel verhoogd
vrijstaand model 
met automatische lediging, 
verchroomd

€244,00 _ 753042

Wastafel halfverhoogd
met automatische lediging, 
verchroomd

€173,00 _ 435606
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Light

RockLevel

DE MEUBELS

De eengreepswastafelmengkraan

Beschikbare afwerkingen.

Wastafel beweegbare uitloop
met automatische lediging, verchroomd

€184,90 _ 297982

Wastafel
watervalstraal
met automatische lediging, verchroomd

€178,67 _ 435595

Wastafel
met automatische lediging, 
verchroomd

€173,27 _ 295797

Wastafel verhoogd
met automatische lediging 
vrijstaand model, verchroomd

€313,00 _ 295798

Wastafel
met automatische lediging 
verchroomd

€207,00 _ 685562

met automatische lediging 
vrijstaand model, verchroomd

€334,00 _ 204044

Wastafel
met automatische lediging
verchroomd

€161,20 _ 297980
steel

€285,00 _ 529728

zonder lediging
verchroomd

€151,79 _ 305821
steel

€231,00 _ 675389

Wastafel verhoogd
vrijstaand model
met automatische lediging
verchroomd

€205,15 _ 297981
steel

€427,00 _ 423497

zonder lediging
verchroomd

€177,26 _ 294034
steel

€371,00 _ 435474
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Andrew

LineTune

Plug

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

DE MEUBELS

De eengreepswastafelmengkraan

Ook beschikbaar in zwart mat 
en nikkel mat.

Wastafel
verchroomd

€925,00 _ 724633

Wastafel 2 gats
verchroomd

€1.025,00 _ 724634

Wastafel
verchroomd

€446,00 _ 454554

Wastafel
verchroomd

€521,00 _ 203822

Wastafel driegats
verchroomd

€925,00 _ 573465

Wastafel
verchroomd

€925,00 _ 724633

Wastafel
met automatische lediging, 
verchroomd

€365,00 _ 315305

NIEUW
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Mem

De eengreepswastafelmengkraan
DE MEUBELS

Wastafel driegats
met automatische lediging, uitsprong 16,5 cm, 
verchroomd

€1.315,80 _ 280198

Wastafel
uitsprong 16,5 cm, verchroomd

€1.032,20 _ 285297

uitsprong 20 cm, verchroomd

€1.080,40 _ 286948
Wastafel
met automatische lediging, 
uitsprong 16,5 cm, verchroomd

€980,07 _ 349728
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Meta Slim

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De eengreepswastafelmengkraan
DE MEUBELS

Wastafel
met automatische lediging, verchroomd

€476,60 _ 205433
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De elektronische kraan
DE MEUBELS

Grohe 
Essence
batterij 6V, verchroomd

€668,00 _ 657441

Hansa 
Electra
batterij 6V, verchroomd

€218,70 _ 981926

Hansa 
Electra
batterij 6V, verchroomd

€411,90 _ 983375

Hansa 
Loft
batterij 6V, verchroomd

€627,10 _ 983292

Hansa 
Stela
batterij 6V, verchroomd

€516,00 _ 983291
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De elektronische kraan
DE MEUBELS

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

Hansa
Designo
batterij 6V, verchroomd

€478,20 _ 741361
Hansa
Alessi Sense
batterij 6V, verchroomd

€473,80 _ 543453

RVB
koudwaterkraan Glove
op netspanning, verchroomd

€975,00 _ 315188

RVB
koudwaterkraan e-Motion
op netspanning, verchroomd

€495,00 _ 315189
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Vaia

De wastafelmengkraan
DE MEUBELS

Wastafel driegats
met automatische lediging, uitsprong 16,8 cm
verchroomd

€1.154,70 _ 642727

platina mat

€2.032,69 _ 702267

Een elegant-progressief design voor een 
nieuwe iconografie van de moderne tijd.
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Tara.

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De wastafelmengkraan
DE MEUBELS

Gamma beschikbaar in verschillende uitvoeringen.

Wastafel driegats
uitsprong 16,5 cm, verchroomd

€1.049,70 _ 370950

Wastafel
met automatische lediging
uitsprong 13,5 cm, verchroomd

€589,60 _ 276220

uitsprong 16,5 cm, verchroomd

€624,80 _ 532050

uitsprong 16,5 cm, mat zwart

€843,30 _ 624415



208

1920-21

Quattro Viola

DE MEUBELS

Ook beschikbaar in brons, nikkel of donker brons.

Wastafel driegats
met automatische lediging, verchroomd

€714,00 _ 387420

Wastafel
met automatische lediging, 
verchroomd

€589,00 _ 724618

Wastafel driegats
met automatische lediging, 
verchroomd

€714,00 _ 492787

Wastafel
met automatische lediging, verchroomd

€589,00 _ 137610

De wastafelmengkraan

Wastafel driegats
verchroomd

€285,51 _ 233775

Wastafel
verchroomd

€235,22 _ 233776

Wastafel beweegbare 
uitloop
verchroomd

€109,99 _ 277981

Wastafel
met automatische lediging, 
verchroomd

€125,04 _ 243140

Wastafel driegats
verchroomd

€182,53 _ 239499

Wastafel
met automatische lediging, 
verchroomd

€453,00 _ 638169
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Plus

Essence Lineare Eurocube Joy

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De inbouwwastafelkraan
DE MEUBELS

Wastafel wandmodel
zichtbaar gedeelte verchroomd, uitsprong 
20,7 cm

€296,00 _ 634728

inbouwlichaam, 1/2”

€238,00 _ 845283

Wastafel wandmodel tweegats M-Size
zichtbaar gedeelte verchroomd, uitsprong 
18,3 cm

€221,00 _ 844113

inbouwlichaam, 1/2”

€238,00 _ 845283

Eurocube Joy
zichtbaar gedeelte verchroomd, uitsprong 
17,2 cm

€281,00 _ 639449

inbouwlichaam, 1/2”

€247,50 _ 844622

Wastafel wandmodel
zichtbaar gedeelte verchroomd, uitsprong 20,5 cm

€277,00 _ 204870

inbouwlichaam, 1/2”

€236,00 _ 446376
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Axor Uno

Axor MyEdition Axor Montreux

De inbouwwastafelkraan
DE MEUBELS

Wastafel wandmodel Select
zichtbaar gedeelte verchroomd
uitsprong 16,5 cm

€445,10 _ 725213

uitsprong 22 cm

€466,10 _ 725253

inbouwlichaam, 1/2”

€210,10 _ 404275

Wastafel wandmodel
zichtbaar gedeelte verchroomd,  
uitsprong 16,5 cm

€379,10 _ 176389

inbouwlichaam, 1/2”

€210,10 _ 404275

Wastafel wandmodel
zichtbaar gedeelte verchroomd,  
uitsprong 16,5 cm

€347,90 _ 725382

inbouwlichaam, 1/2”

€210,10 _ 404275

Wastafel wandmodel
zichtbaar gedeelte verchroomd, uitsprong 22,1 cm

€652,20 _ 284714

plaat 200 walnootzwart

€311,00 _ 284429

inbouwlichaam, 1/2”

€210,10 _ 741006

Wastafel wandmodel
zichtbaar gedeelte verchroomd, 
uitsprong 16,5-22,5 cm

€606,70 _ 311254

inbouwlichaam, 1/2”

€223,30 _ 519190
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Edition 400Edition 11

Ixmo

v

Edition 90

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De inbouwwastafelkraan
DE MEUBELS

Wastafel wandmodel
zichtbaar gedeelte verchroomd
uitsprong 18,7 cm

€340,00 _ 844799

uitsprong 21,9 cm

€351,00 _ 844798

uitsprong 26,5 cm

€366,70 _ 844800

inbouwlichaam, 1/2”

€355,10 _ 467012

Wastafel wandmodel
zichtbaar gedeelte verchroomd, 
uitsprong 21,9 cm

€437,80 _ 467011

inbouwlichaam, 1/2”

€355,10 _ 467012

Wastafel wandmodel
ronde rozet
uitsprong 187 mm

€316,30 _ 724988

uitsprong 219 mm

€327,70 _ 724989

vierkantige rozet
uitsprong 187 mm

€321,50 _ 724991

uitsprong 219 mm

€332,90 _ 724992

inbouwlichaam

€131,20 _ 724981

Wastafel wandmodel
zichtbaar gedeelte verchroomd
uitsprong 18,7 cm

€267,40 _ 727005

uitsprong 21,9 cm

€278,60 _ 727006

uitsprong 26,5 cm

€290,20 _ 727007

inbouwlichaam, 1/2”

€355,10 _ 467012
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Vaia

Mem Tara.

Meta

De inbouwwastafelkraan
DE MEUBELS

Wastafel wandmodel
uitsprong 19 cm
zichtbaar gedeelte, verchroomd

€885,50 _ 652790

zichtbaar gedeelte, mat platina

€1.558,48 _ 657326

inbouwlichaam

€160,30 _ 202955

Wastafel driegats wandmodel
zichtbaar gedeelte,  
uitsprong 19 cm
verchroomd

€827,00 _ 215074

mat zwart

€960,99 _ 653755

zichtbaar gedeelte,  
uitsprong 24 cm
verchroomd

€869,60 _ 216219

mat zwart

€1.173,90 _ 665872

inbouwlichaam

€160,30 _ 202955

Wastafel wandmodel 
verchroomd
uitsprong 17 cm
zichtbaar gedeelte

€858,40 _ 206345

inbouwlichaam, 1/2”

€186,20 _ 206299

Wastafel wandmodel 
verchroomd
uitsprong 20 cm
zichtbaar gedeelte

€1.024,80 _ 206350

inbouwlichaam, 1/2”

€186,20 _ 206299

Wastafel wandmodel 
verchroomd
uitsprong 17 cm
zichtbaar gedeelte

€1.040,60 _ 280629

inbouwlichaam, 1/2”

€160,30 _ 202955

Wastafel driegats wandmodel
zichtbaar gedeelte, uitsprong 19 cm
verchroomd

€552,60 _ 206824

mat zwart

€768,38 _ 770974

inbouwlichaam, 1/2”

€186,20 _ 206299
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Tune

Andrew1921

Plug

1935

De inbouwwastafelkraan
DE MEUBELS

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

Wastafel wandmodel verchroomd
uitsprong 14,15 cm

€706,00 _ 534758

Wastafel wandmodel verchroomd
uitsprong 21 cm

€985,00 _ 724635

Wastafel driegats wandmodel 
verchroomd
uitsprong 14,15 cm

€620,00 _ 261313

Wastafel driegats wandmodel 
verchroomd
uitsprong 21 cm

€620,00 _ 981931

Wastafel wandmodel verchroomd
uitsprong 19,5 cm

€563,00 _ 315301

Wastafel wandmodel verchroomd
uitsprong 20,5 cm

€584,00 _ 315302
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Public

DE MEUBELS

De inbouwwastafelkraan

Wastafel wandmodel
uitsprong 22,5 cm, verchroomd

€412,90 _ 334674

uitsprong 30 cm, verchroomd

€473,10 _ 680693

inbouwlichaam

€186,00 _ 334670

Wastafel wandmodel
uitsprong 22,5 cm, mat zwart

€522,10 _ 984081

uitsprong 30 cm, mat zwart

€580,00 _ 984080

inbouwlichaam

€186,00 _ 334670
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Light QuattroUrban

215

Elle

Rock Tango

DE MEUBELS

De inbouwwastafelkraan

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

Wastafel wandmodel
uitloop 20 cm, verchroomd

€406,00 _ 204061

Wastafel wandmodel 
verchroomd
uitsprong 17,5 cm

€166,46 _ 297966

uitsprong 24,5 cm

€157,23 _ 271651

Wastafel wandmodel 
mat zwart
uitsprong 17,5 cm

€307,98 _ 201418

uitsprong 24,5 cm

€308,11 _ 201419

Wastafel wandmodel
uitloop 20 cm, verchroomd

€374,00 _ 202163

Wastafel driegats wandmodel
verchroomd
uitsprong 17,5 cm

€192,00 _ 233748

uitsprong 24,5 cm

€185,00 _ 233749

Wastafel wandmodel
uitloop 20 cm, zwart

€486,00 _ 202165

Wastafel wandmodel
uitloop 20 cm, mat zwart

€489,00 _ 747140

Wastafel wandmodel 
verchroomd
uitsprong 15 cm

€397,00 _ 207159

uitsprong 20 cm

€406,00 _ 207170

NIEUW
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HET WC HOEKJE

De trends

2.  Hygiëne op z’n 
Japans      

De douche-wc kent een steile opgang en 
vind je niet langer alleen in hotels maar ook 
bij je thuis. Zo kan iedereen te allen tijde 
genieten van een perfecte persoonlijke 
hygiëne. (Geberit - AquaClean Mera)

1.  Een mat exterieur       
Terwijl de binnenkant van de toiletpot 
sprankelend schoon glanst, is de buitenkant 
afgewerkt met een matte coating voor een 
nooit gezien elegant effect. Wit of antraciet, 
de keuze is aan jou. (Duravit)

3.  Met oog voor 
detail        

Deze bedieningspanelen zijn verkrijgbaar in 
een grote variatie aan maten, ontwerpen, 
kleuren en afwerkingen. Zo kan je je eigen 
stijl probleemloos harmonieus doortrekken.  
(Grohe – Colors)

4.  Voor een maximale 
properheid        

Met dit systeem is dankzij de krachtige 
waterspoeling perfecte hygiëne 
gegarandeerd. Bovendien krijg je het lage 
waterverbruik er als bonus bij: je verbruikt 3, 4 
of 5 liter, wat een waterbesparing tot 19.700 
liter kan betekenen voor een gezin van 4 
personen. (Villeroy&Boch - TwistFlush)

5. Rechthoekig        
Designers zullen ons altijd blijven verbazen. 
Hun fantasie raakt immers nooit uitgeput: 
tegenwoordig vind je zelfs erg hippe 
rechthoekige toiletten. (Duravit - Viu)

6. Kleur        
Deze handenwasser, die in verschillende 
kleuren en met een glanzende of matte 
afwerking verkrijgbaar is, zorgt voor een 
vleugje vrolijkheid in je toilet. (Inda - Lilliput)
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HET WC HOEKJE

De aankoopgids

Over hoeveel ruimte beschik je voor je 
toilet? Het antwoord op deze vraag zal 
bepalen of je voor een compacte of 
een langwerpige WC kiest, voor een 
staand of hangend model. Hou daarbij 
ook rekening met het volgende:

•  Een staande WC is heel makkelijk 
om te installeren.

•  Een hangend model bevat een 
ingebouwd waterreservoir wat garant 
staat voor plaatsbesparing, minder 
lawaaihinder, een lager waterver-
bruik en een WC-zit die in de hoogte 
geregeld kan worden. Hangende 
WC’s ogen ook heel mooi en zijn erg 
praktisch om de badkamervloer 
schoon te maken.

01
ken je ruimte

HOE KIES JE   

JE TOILET?  
VOLG DEZE 6 STAPPEN

staand

hangend
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HET WC HOEKJE

De aankoopgids

Wil je je toilet makkelijk kunnen schoonmaken? 
Kies dan voor een WC zonder spoelrand of voor 
een WC die is uitgerust met de TwistFlush-
spoeltechnologie (Villeroy & Boch). Hiermee loopt 
het water rechtstreeks de afvoer in, waardoor het 
toilet eenvoudig te poetsen is.

Wil je een optimaal comfort, vooruitstrevende technologie en 
onevenaarbare intieme hygiëne? De douche-wc is het nec 
plus ultra: via een afstandsbediening of via een app regel je 
niet alleen de temperatuur van het water maar ook de 
intensiteit en de richting van de waterstraal. Het enige wat je 
nodig hebt, is een stopcontact in de nabijheid van de WC.

De bedieningsplaat van de spoelbak beschikt 
over twee soorten drukknoppen, één voor een 
kleine en één voor een grote hoeveelheid water. 
Maar wist je dat een bedieningspaneel meer in 
zijn mars kan hebben, zoals geurtjes absorberen, 
je de WC contactloos laten spoelen, een frisse 
geur verstuiven of zelfs 
zorgen voor een discrete 
nachtverlichting?

Bepaal zelf volledig de look van je WC:
•  Kies een ronde of vierkante vorm en ga voor 

een matte of glanzende kleur.

•  Een handig en ruimtebesparend handwasbakje 
maakt je comfortabele en netjes onderhouden 
toiletruimte helemaal af!

Is er geen afvoer 
voorzien? Dat is geen 
probleem: heb je een 
stopcontact en een 
wateraanvoer, dan 
kan je probleemloos 
een WC-vergruizer 
aansluiten.

02 03

05

04

06

maak je het leven gemakkelijk zet in op hygiëne

een polyvalente spoelbak

verwelkom kleur

overwin elke 
hindernis

Leve de regen!
Gebruik regenwater 
in plaats van 
leidingwater voor je 
spoelbak. Dat is een 
economisch slimme 
oplossing voor de 
planeet en voor je 
portemonnee!
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Het WC vloermodel
HET WC HOEKJE

PR I JS  KWAL I T E I T

Starck 3
met zit

€574,00 _ 433333

D-code
closet H

€115,00 _ 298995

spoelbak

€152,00 _ 298996

zit

€55,00 _ 298997

soft closing zit

€117,00 _ 298998

1930
met zit

€1.900,00 _ 433556

Happy D.2
met soft closing zit

€981,00 _ 507494

Durastyle
met soft closing zit

€695,00 _ 512575

Durastyle Basic
closet

€313,00 _ 787928

soft closing zit

€135,00 _ 202030

NIEUW

D-neo Rimless
closet H

€309,00 _ 208314

spoelbak

€199,00 _ 208315

soft closing zit

€138,00 _ 208312
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Het WC vloermodel
HET WC HOEKJE

O.novo DirectFlush
met soft closing zit

€468,00 _ 607488 O.novo back to wall
closet H

€223,00 _ 623374

spoelbak

€171,00 _ 411854

soft closing zit

€74,44 _ 433362

Avento DirectFlush back to wall
closet H

€452,00 _ 204065

spoelbak

€171,00 _ 204066

soft closing zit en quick release

€182,00 _ 204067

Balsani
met zit in mahonie

€1.406,00 _ 433554

Duobloc
Geberit spoelbak,  
2 bedieningstoetsen 4-9 liter

€140,01 _ 719009

Gelux DirectFlush
closetpot in porselein, spoelbak 
Geberit, 2 bedieningstoetsen

€299,00 _ 915790

soft closing zit en quick release

€74,44 _ 433362
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Duravit Rimless zonder flens
De open spoelrand-vormgeving 
zorgt voor een innovatieve en 
performante watergeleiding, die zelfs 
bij kleine waterhoeveelheden 
perfecte en hygiënische 
spoelresultaten oplevert. Dankzij de 
open randzone is het toilet bijzonder 
makkelijk te onderhouden.

Het WC wandmodel
HET WC HOEKJE

Vero Air Rimless Durafix
Dxb: 57x37 cm
closet

€580,00 _ 982427

soft closing zit

€295,00 _ 982428

Happy D.2 Rimless Durafix
Dxb: 54x36,5 cm
met soft closing zit 
wit

€711,00 _ 844030

Happy D.2 Rimless Durafix
PxL: 54x36,5 cm
closetpot 
mat antraciet

€611,00 _ 733115

soft closing zit 
mat antraciet

€278,00 _ 733116

Durastyle Rimless Durafix
Dxb: 54x37 cm
met soft closing zit

€536,00 _ 844029

Starck 3 Rimless Durafix
Dxb: 54x36 cm
met soft closing zit

€559,00 _ 845101

Starck 3 Compact Durafix
Dxb: 48,5x36 cm
closet

€369,00 _ 414937

soft closing zit

€171,00 _ 260262

1930
Dxb: 58x35,5 cm
met zit

€1.260,00 _ 433555

Durastyle compact Rimless
Dxb: 48x37 cm
met soft closing zit

€509,00 _ 637173
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HET WC HOEKJE

Het WC wandmodel

PR I JS  KWAL I T E I T

NIEUWME by Starck Rimless Durafix
Dxb: 57x37 cm
closet met soft closing zit, 
glanzend wit

€585,00 _ 845330

closet, mat wit

€550,00 _ 204966

soft closing zit

€228,00 _ 204967

ME by Starck compact Rimless 
Durafix
Dxb: 48x37 cm
closet met soft closing zit, 
glanzend wit

€563,00 _ 845331

closet, mat wit

€494,00 _ 205071

soft closing zit

€210,00 _ 205072

D-code Rimless
Dxb: 54,5x35,5 cm
met soft closing zit

€275,00 _ 982175

D-neo Rimless Durafix
Dxb: 54x37 cm
closet

€269,00 _ 208310

soft closing zit

€138,00 _ 208312

Viu Rimless Durafix
Dxb: 57x37 cm
closet

€449,00 _ 207880

soft closing zit

€187,00 _ 207881

D-code compact
Dxb: 48x35,5 cm
closet

€167,00 _ 298994

soft closing zit

€117,00 _ 298998
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Het WC wandmodel
HET WC HOEKJE

Directflush van Villeroy & Boch
• Eenvoudige reiniging zonder 
achterblijvend restmateriaal dankzij 
het design zonder spoelrand
• spoelt de volledige binnenkant 
van de closet
• nauwkeurige en spatvrije 
waterloop tot direct onder de rand 
van het toilet.

PR I JS  KWAL I T E I T

TwistFlush technologie 
De vernieuwde TwistFlush 
technologie spoelt de closet met 
een krachtige en effectieve 
waterwerveling. De nieuwe 
spoeltechnologie is niet alleen 
grondig, maar ook heel stil en 
verbruikt bovendien weinig water.

Soul TwistFlush
met zit

€732,00 _ 207201

NIEUW

Soul DirectFlush
Dxb: 53x37 cm
met soft closing zit

€389,00 _ 657329

Architectura DirectFlush
Dxb: 53x37 cm
met soft closing zit  
en quick release

€373,00 _ 505648

Architectura DirectFlush compact
Dxb: 48x35 cm
met soft closing zit  
en quick release

€522,00 _ 542844

Soul DirectFlush
Dxb: 53x37 cm
met soft closing zit, mat wit

€489,00 _ 716477

Subway 2.0 DirectFlush
Dxb: 58,5x37,5 cm
met slimseat soft closing zit  
en quick release
glanzend wit

€660,00 _ 509295

mat wit

€845,00 _ 205927
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HET WC HOEKJE

PR I JS  KWAL I T E I T

Het WC wandmodel

Saval
Dxb: 54,5x35,5 cm
closet

€72,09 _ 504830

zit

€46,05 _ 317660

soft closing zit

€62,38 _ 657088

O.novo DirectFlush
Dxb: 56x36 cm
met soft closing zit

€270,00 _ 508942
O.novo DirectFlush compact
Dxb: 49x36 cm
met soft closing zit

€297,00 _ 611486

Omnia DirectFlush
Dxb: 54x36 cm
closet

€159,34 _ 315225

soft closing zit

€70,00 _ 983835

Memento 2.0
Dxb: 56x37,5 cm
closet

€581,00 _ 204016

soft closing zit en quick release

€214,00 _ 204017

Memento 2.0
Dxb: 56x37,5 cm
closet

€868,00 _ 781291

soft closing zit en quick release

€279,00 _ 727705

Subway 2.0 compact
Dxb: 48x35,5 cm
met soft closing zit en quick 
release

€671,00 _ 433873



226

One

Aquablade

Het WC wandmodel
HET WC HOEKJE

EEN REVOLUTIE  
IN SPOELTECHNOLOGIE

Doordat er geen overhangende 
rand is, begint het water bovenaan 
de pot te spoelen, om het 
volledige oppervlak eronder 
integraal schoon te spoelen.

Connect Air Aquablade
Dxb: 55x36,5 cm
closet

€384,00 _ 656805

ultradunne soft closing zit

€151,00 _ 656808

In de hoogte 
verstelbaar.

TURBOFLUSH
De innovatieve en 
gepatenteerde 
spoeltechniek in 
combinatie met de 
asymmetrische 
binnengeometrie in de 
closetpot zorgen voor 
een grondige en 
bijzonder stille spoeling.

Tesi Aquablade
Dxb: 53,5x36,5 cm
met soft closing zit
glanzend wit

€406,00 _ 579535

mat wit

€499,00 _ 205928

Connect Aquablade
Dxb: 55x36,5 cm
met ultradunne soft closing zit

€487,00 _ 845278

One
closet zonder spoelrand met TurboFlush techniek, 
soft closing zit en quick release, wit

€875,00 _ 745872
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Grohe Sensia® Arena

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De douche-WC
HET WC HOEKJE

Ontdek de nieuwe 
dimensie van zuiverheid.

Gemak en weinig onderhoud worden gegarandeerd dankzij de 
automatische functies: een sensor opent het deksel bij het naderen 
en sluit de zitting na gebruik. De douche-armen worden automatisch 
voor en na elk gebruik gereinigd. Tevens is het mogelijk om een 
sensorgestuurde automatische spoeling toe te voegen.

Geniet van de vele voordelen:
• Perfecte lichaamsreiniging
• ultieme toilethygiëne
• persoonlijk comfort.

Sensia Arena douche-WC

€2.579,50 _ 577153
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AquaClean

De douche-WC
HET WC HOEKJE

Een geweldige veelzijdigheid.

Uitzonderlijk talentvol.

Het pronkstuk in je badkamer.

AquaClean Sela

AquaClean Tuma Comfort

AquaClean Mera Classic /AquaClean Mera Comfort

AquaClean Sela
alpine wit

€2.590,00 _ 720942

glanzend chroom

€2.640,00 _ 720943

AquaClean Mera Classic
alpine wit

€3.480,00 _ 600102

verchroomd/wit

€3.575,00 _ 600103

AquaClean Mera Comfort
alpine wit

€4.225,00 _ 528218

verchroomd/wit

€4.340,00 _ 844892

AquaClean Tuma Comfort
alpine wit

€2.150,00 _ 600098

wit glas

€2.190,00 _ 600099
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HET WC HOEKJE

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

AQUACLEAN SELA AQUACLEAN TUMA

COMFORT

AQUACLEAN MERA 

        COMFORT                          CLASSIC

WhirlSpray- 
douchetechnologie

Afstandsbediening

Afstandsbediening app

Programmeerbare  
gebruikersprofielen

4 gebruikers 4 gebruikers 4 gebruikers 4 gebruikers

Regelbare  
douchestraalintensiteit

5 niveaus 5 niveaus 5 niveaus 5 niveaus

Individueel regelbare  
positie van de douchearm

SoftClosing

Gebruikersdetectie
 

Ontkalkingsfunctie

Energiespaarmodus

Regelbare temperatuur  
van het douchewater

 
(alleen via app)

Oscillerende douchearm

Ladydouche

Keramische wc-pot zonder 
spoelrand met TurboFlush

Rimfree® keramische 
wc-pot

    

Oriënteringslicht

Verwarming van de 
wc-zitting

Drogen met warme lucht

Geurextractie

Automatisch wc-deksel 
TOUCH FREE

Breedte x hoogte x diepte 
(in cm)

37,5 x 33 x 56,5
Zitting: 36,0 x 10,6 x 52,3

Complete wc: 36,0 x 39,0 x 55,3
39,5 x 35,0 x 59,0 39,5 x 35,0 x 59,0

Het juiste model voor elke voorkeur:

De douche-WC
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Sensowash® Slim

HET WC HOEKJE

Billendouche

Comfortdouche

Ladydouche

De extra dunne, handige afstandsbediening zet 
de heldere vormgeving van de douche-wc voort 
en stuurt de billendouche, comfortdouche en 
ladydouche aan.

Design  
by Philippe 
Starck

De meest 
natuurlijke vorm 
van hygiëne.

Het complete 
SensoWash Slim zitvlak 
laat zich met slechts 
één handbeweging 
probleemloos 
afnemen en er weer 
opzetten. Bovendien is 
het snel en makkelijk 
schoon te maken.

Me by Starck
met SensoWash Slim zit

€2.049,00 _ 672640

De douche-WC
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Sensowash® Starck F

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

Design  
by Philippe 
Starck

HET WC HOEKJE

De voornaamste functies zijn :
• Douchefunctie
• warme lucht droging
• geurextractie
• automatisch openen deksel
• verwarming van wc-zit
• nachtlicht
• ontkalking
• gebruikersidentificatie
• afstandsbediening.

Iconisch design,  
maximaal comfort.

Duravit en Philippe Starck presenteren 
een nieuwe douche-wc-generatie in 
twee versies: SensoWash® Starck F Lite 
en SensoWash® Starck F Plus. 
Eenvoudig te bedienen met 
afstandsbediening, vrij 
configureerbaar via een app, in een 
puristisch design en met maximaal 
douche-wc comfort.

Met de bijhorende SensoWash®-app kan de douche-wc individueel 
geconfigureerd worden of, optioneel, met een afstandsbediening 
aangestuurd worden.

De innovatieve 
afstandsbediening met 
plat, elegant design ligt 
zeer comfortabel in de 
hand.

SensoWash Starck F Lite
wit

€2.990,00 _ 205070

SensoWash Starck F Plus
wit

€3.690,00 _ 205558

De douche-WC
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ViSoul

HET WC HOEKJE

Betoverende elegantie. 
Aangenaam verfrissend.

De nieuwe ViSoul van Villeroy 
& Boch is een douche-wc 
met een revolutionair design. 
Achter het frisse en elegante 
ontwerp zit, haast 
onzichtbaar, een 
hoogwaardige douche-wc 
verborgen in het keramiek, 
die je de perfecte reiniging 
met zuiver water biedt.

De HarmonicWave douchetechnologie - een combinatie van 
de oscillerende en voor het eerst ook roterende beweging 
biedt een bijzonder grondige reiniging. Individuele instelling 
van watertemperatuur, waterstraalsterkte en positie van 
douchesproeier.

Activeer de verschillende functies 
met de afstandsbediening of via 
je smartphone met de ViSoul app.

ViSoul DirectFlush
met soft closing zit

€2.427,00 _ 203404

FAVOR IE T

De douche-WC
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Rapid SLX

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

Het installatie-element
HET WC HOEKJE

Rapid SLX

voorwandinstallatiesysteem voor  
hangcloset, spoeling vanaf 6 tot 9L

€282,50 _ 205178

Sneller, sterker, slimmer.

Tot 50% kleiner en 
80% dunner dan 
andere 
bedieningsplaten.
bxh: 130x172 mm. 
Dikte 5 mm.

Wat de toekomst ook in petto heeft, de 
Rapid SLX is er klaar voor.

Met Rapid SLX heb je toegang tot alles 
wat vandaag verkrijgbaar is en ben je 
voorbereid op alles wat morgen zal 
brengen.

Bedieningsplaat
Skate Cosmopolitan S
wit

€62,50 _ 708075

verchroomd

€74,50 _ 677252

mat verchroomd

€74,50 _ 688252

hard brushed graphite

€167,50 _ 205146
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ViConnect

Het installatie-element
HET WC HOEKJE

Een slimme combinatie.

De ViConnect voorwandelementen 
vormen een optimale aanvulling op 
het gehele assortiment keramische 
toiletten van Villeroy & Boch. 
Geschikt voor closetpotten met een 
intuïtieve en snelle montage.

ViConnect Combipack
installatie-element, witte 
bedieningsplaat, wandmodel  
O.novo DirectFlush met soft 
closing zit en quick release

€513,93 _ 202340

Bedieningsplaten

E200
wit €54,00 _ 578429
verchroomd €97,00 _ 656991
mat verchroomd €97,00 _ 554914

E300

verchroomde toetsen
wit €95,00 _ 657366
mat wit €95,00 _ 657367
mat zwart €95,00 _ 657369

toetsen in de kleur van de bedieningsplaat
wit €66,00 _ 657466
verchroomd €95,00 _ 657467
mat verchroomd €95,00 _ 657468

Inbouwspoelbak Combipack
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ViConnect ProActive+

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

Het installatie-element
HET WC HOEKJE

Inbouwspoelbak

L200
met LED-verlichting,  
glanzend zwart glas

€578,00 _ 845382

ViConnect
installatie-element, hoogte 112 
cm, 2 bedieningstoetsen 3/6 L 
en 3/4,5 L, spoel/stop functie

€204,35 _ 578435

M200
glanzend wit glas €328,00 _ 845377
glanzend zwart glas €328,00 _ 601653
glanzend grijs glas €328,00 _ 845378

FAVOR IE T

Voor de beproefde 
ViConnect 
installatiesystemen 
en wc’s van Villeroy 
& Boch is nu een 
nieuwe generatie 
bedieningsplaten 
beschikbaar: 
sensorgestuurd en 
met extra 
intelligente functies. 
ProActive+ is 
grensverleggend 
qua hygiëne en 
efficiëntie.

200M ProActive+
inox

€1.140,00 _ 207176

200G ProActive+
wit glas

€1.140,00 _ 207175
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Het installatie-element
HET WC HOEKJE

Installatiesystemen en bedieningsplaten

Wisselstukken zijn 
gedurende 25 jaar 

verkrijgbaar.

Systemfix
installatie-element,  
hoogte 112 cm, Sigma 
inbouwspoelreservoir 12 cm 
voor frontbediening, 2 
bedieningstoetsen 3/4 L en 
6/7,5 L, spoel/stop functie

€316,39 _ 209192

SIGMA 01
acryl
wit  €58,92 _ 209298
mat verchroomd  €79,86 _ 209842
glanzend verchroomd  €81,04 _ 209841

SIGMA 20
acryl
plaat/ringen/toetsen
wit/glanzend verchroomd/wit  €80,75 _ 718844
glanzend verchroomd/mat/glanzend  €117,19 _ 718843
mat verchroomd/glanzend/mat  €117,19 _ 718846
zwart/glanzend verchroomd/zwart  €100,66 _ 718845

SIGMA 21
glas
plaat en toetsen/design strook
wit/glanzend verchroomd  €375,03 _ 730830
zwart/glanzend verchroomd  €375,03 _ 409787
mustang/glanzend verchroomd  €463,30 _ 409786

SIGMA 30
acryl
plaat en toetsen/design strook
glanzend verchroomd/mat verchroomd  €135,87 _ 718870
mat verchroomd/glanzend verchroomd  €134,73 _ 568259
wit/glanzend verchroomd  €100,66 _ 565716

SIGMA 70
wit glas  €391,85 _ 507447
zwart glas  €431,03 _ 507448
geborsteld inox  €481,03 _ 507451

SIGMA 80
elektronische bedieningsplaat zonder aanraking
zwart glas  €1.242,73 _ 428227
voedingsblok  €120,65 _ 170201

SIGMA 01

SIGMA 20

SIGMA 21

SIGMA 30

SIGMA 50

SIGMA 70

SIGMA 80

SIGMA 50
verchroomde toetsen
plaat alpine wit €249,64 _ 720982
plaat zwart €249,66 _ 720984
plaat geborsteld chroom €385,39 _ 720985
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Het installatie-element

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

HET WC HOEKJE

Duofix
installatie-element, hoogte 98 cm, 
Omega inbouwspoelreservoir 12 
cm voor boven- of frontbediening

€402,24 _ 512989

OMEGA 20
acryl
plaat en toetsen/ringen
wit/glanzend verchroomd

€124,12 _ 499337

zwart/glanzend verchroomd

€151,93 _ 721054

OMEGA 30
acryl
plaat en toetsen/designstrook
wit/verchroomd

€124,61 _ 509352

OMEGA 60
wit glas

€594,08 _ 513203

zwart glas

€594,08 _ 513207

geborsteld chroom

€594,08 _ 527832

Kleiner dan andere bedieningsplaten.

OMEGA 60
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DuoFresh

Het installatie-element
HET WC HOEKJE

De nieuwe Geberit DuoFresh verwijdert 
geuren direct uit de WC-pot voordat ze 
zich kunnen verspreiden.

Naast geurextractie biedt de Geberit 
DuoFresh ook de volgende functies:

• De LED-oriëntatieverlichting wordt, net 
zoals de geurextractie, automatisch 
ingeschakeld dankzij de 
naderingssensor.  Via de Geberit 
Home app kan de helderheid van het 
oriëntatielicht aangepast worden.

• Een houder voor de Geberit DuoFresh 
stick. De stick kleurt het water blauw 
en verspreidt een aangename frisse 
geur.

Geberit DuoFresh

houder voor Geberit DuoFresh sticks
verchroomd €87,55 _ 410716
antraciet grijs €78,18 _ 410718

Geberit DuoFresh kan 
eenvoudig gemonteerd worden 
in elk Geberit Sigma-element en 
wordt gecombineerd met bijna 
alle Sigma bedieningsplaten.

Module beschikbaar met LED-oriëntatieverlichting 
en automatische activering.

Geberit DuoFresh

module met automatische activering en houder 
voor Geberit DuoFresh stick
verchroomd €422,13 _ 410951
voedingsblok €89,38 _ 729780
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Met het Monolith assortiment van Geberit is het 
mogelijk om elke badkamer stijlvol en toch eenvoudig 
te renoveren, zonder structurele wijzigingen.

Met hun frontpaneel in veiligheidsglas (verkrijgbaar in 
zwart of wit) en hun zijframe van geborsteld aluminium 
zorgen ze voor een echte ‘urban look’.

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

Het installatie-element
HET WC HOEKJE

SL IM  PRODUCT

Monolith voor wc wandmodel
zonder closetpot en zit

hoogte 101 cm
wit glas €937,38 _ 203150
zwart glas €937,38 _ 203151

hoogte 114 cm
wit glas €1.044,48 _ 577968
zwart glas €1.044,48 _ 573196

2 spoelbedieningstoetsen.

ELEGANTE AFWERKING
Oppervlakken gemaakt 
van glas en zijframe in 
geborsteld aluminium.
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HET WC HOEKJE

De wc-zit

De soft closing zitten kunnen niet dichtklappen.  
Ze dalen zachtjes op de toiletpot.  
Het dempingsmechanisme is gedeeltelijk in de zit  
en gedeeltelijk in het scharnier verborgen.

Alle Pressalit kwaliteitszitten 
gaan levenslang mee. 
Gemakkelijk schoon te 
houden. En mocht er toch 
een kras in komen, zal 
deze onzichtbaar zijn 
omdat de zitting van 
gekleurd duroplast 
gemaakt is.

Pressalit 1000
€67,81 _ 241852

Pressalit 2000
€99,20 _ 429940

Pressalit T2
soft closing

€104,85 _ 403366

Pressalit 722
soft closing

€70,00 _ 983835

Pressalit Selandia
kerselaar

€123,65 _ 310464

Pressalit Calmo
soft closing

€139,30 _ 305215
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Scandinavia Plus

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De wc-zit
HET WC HOEKJE

LIFT-OFF
Eenvoudig schoon te maken. 
Verwijder de zitting en het 
deksel in een handomdraai en 
schoonmaken wordt een fluitje 
van een cent.

SOFT CLOSE
Stille luxe. Geef de zitting 
een klein duwtje en hij daalt 
geruisloos neer op de 
closetpot.

Scandinavia Plus
soft closing, lift-off

€176,05 _ 228716

Denk aan een toiletzit van de beste kwaliteit, 
met het mooiste design en de perfecte pasvorm.

De Scandinavia Plus is 
verkrijgbaar in meerdere 
kleuren.
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Sway Uni

De WC-zit
HET WC HOEKJE

Verleidelijke ronde lijnen.

Ook beschikbaar in het zwart. 
Past zich aan op elke zit.

Sway Uni
soft closing en lift-off

€139,30 _ 656759
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A 22

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

HET WC HOEKJE

Het meubel voor handwasbakje

Opbergkast 2 deuren
HxBxD: 69x70x17 cm,  
glanzend wit

€358,70 _ 508488

Een eenvoudig en 
intiem toevluchtsoord 
om even alleen te 
zijn, waar weinig 
ruimte voor nodig 
is... een klein hoekje 
volstaat…

PR I JS  KWAL I T E I T

LED-verlichting
€53,63 _ 845388

Gegoten wastafelblad 40x22 cm
kunstmarmer, glanzend wit

€91,00 _ 402965

Wastafelblad 40x22 cm
keramiek, glanzend wit

€139,00 _ 845448

Spiegel 69x40 cm
€71,46 _ 402966

Meubel HxBxD: 55x40x22 cm
met geïntegreerde handgreep
glanzend wit
scharnieren links

€269,00 _ 663780

scharnieren rechts

€269,00 _ 732999
Glanzend wit Noorse eik

Meubel HxBxD: 55x40x22 cm
met verchroomde handgreep
omkeerbaar
glanzend wit

€269,00 _ 724859

noorse eik

€269,00 _ 719637

Twee soorten handgrepen: verchroomd of geïntegreerd. 
Ook verkrijgbaar in mat wit of mat zwart.
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L-Cube

Xsquare

Het meubel voor handwasbakje
HET WC HOEKJE

Starck ton

Starck ton
vanaf

€3.999,00

mat 
lichtblauw

mat  
wit

mat 
taupe

mat 
nordic wit

mat  
steengrijs

L-Cube
handwasbakje 43x30 cm met kraanvlak rechts

€300,00 _ 581648

meubel 42x29,4 cm met scharnieren rechts 
glanzend wit

€511,00 _ 582075

Xsquare
handwasbakje 45x35 cm

€275,00 _ 982433

meubel 43,4x34 cm met 
scharnieren links 
glanzend wit

€702,00 _ 983019

L-Cube
handwasbakje 43x30 cm met kraanvlak 
rechts

€300,00 _ 581648

meubel 42x29,4 cm met scharnieren rechts 
hoogte 70,4 cm 
glanzend wit

€625,00 _ 374456

meubel 42x29,4 cm met scharnieren links 
hoogte 70,4 cm 
glanzend wit

€625,00 _ 374457

verchroomde poten

€109,00 _ 696373
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Lilliput 45

HET WC HOEKJE

Het meubel voor handwasbakje

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

Lilliput 45
gelakt ondermeubel met handwasbakje  
in mat wit kunstmarmer
scharnieren rechts, glanzend wit

€951,00 _ 315449

scharnieren rechts, mat wit

€851,00 _ 315510

Verkrijgbaar in meerdere kleuren.
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Rythmik
handwasbakje, keramiek, wit

€218,00 _ 844194

onderbouwmeubel
HxBxD: 36,9x40x30 cm
eik van Quebec

€274,00 _ 844423

glanzend wit

€396,00 _ 553458

Onderbouwmeubel 
HxBxD: 59,1x40x24,3 cm
massieve eik grijs
scharnieren rechts

€829,00 _ 507444
scharnieren links

€829,00 _ 639277

Pop Nature
handwasbakje
HxBxD: 6,5x40x24,3 cm, 
natuursteen (grafiet)

€351,00 _ 407110

Pop Nature
handwasbakje
HxBxD: 6,5x40x24,3 cm, 
natuursteen (grafiet)

€351,00 _ 407110

Het meubel voor handwasbakje
HET WC HOEKJE

Onderbouwmeubel 
HxBxD: 59,1x40x24,3 cm
massieve eik natuur
scharnieren rechts

€829,00 _ 507950

scharnieren links

€829,00 _ 712957
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Het meubel voor handwasbakje

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

Een inspirerende selectie 
voor het kleinste kamertje.

Yumo
burgbad
meubel met wastafeltablet  
in gegoten mineraal 
HxBxD: 72,1x50,5x26,5 cm, 
glanzend wit

€811,00 _ 725134

Coco
burgbad
zwarte console met wastafel in mineraalsteen en lade
BxHxD: 45x87x37,3 cm 

€1.620,00 _ 289005

Simplomani
AntonioLupi
handwasbakje in Flumood 
HxBxD: 11x45x25 cm, kraangat rechts

€517,29 _ 657126

gelakt onderbouwmeubel met scharnieren rechts 
HxBxD: 50x45x25 cm, mat wit

€635,97 _ 657127
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Het handwasbakje in keramiek

D-code
36x27 cm

€55,00 _ 204965

D-code
50x22 cm

€81,00 _ 320409

Starck 3
45x32 cm

€115,00 _ 223030

Starck 3
40x26 cm, kraangat rechts

€122,00 _ 346501

Starck 3
44x38 cm, hoekmodel

€133,00 _ 223033

Starck 3
50x26 cm

€120,00 _ 223031

ME by Starck
43x38 cm, hoekmodel

€182,00 _ 582168

ME by Starck
40x22 cm
mat wit

€178,00 _ 204969

glanzend wit

€142,00 _ 735299

NIEUW

D-neo
40x22 cm, zonder overloop

€89,00 _ 208319

ME by Starck
45x32 cm
glanzend wit

€175,00 _ 202027

mat wit

€226,00 _ 207899
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HET WC HOEKJE

Het handwasbakje in keramiek

Luv
opzetwaskom 
42x27 cm, zonder overloop

€559,00 _ 982342

Vero Air
45x35 cm

€310,00 _ 623151

Durastyle
36x22 cm

€102,00 _ 982552

Vero Air
38x25 cm, zonder overloop

€182,00 _ 982522

Vero
50x25 cm

€279,00 _ 246411
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Belgravia
40x21,5 cm

€360,00 _ 484555

Architectura Compact
36x26 cm

€62,50 _ 298907

Subway 2.0
32x45,5 cm, hoekmodel

€101,90 _ 401022
O.novo
50x25 cm

€90,00 _ 433701

Saval
40x25 cm

€43,20 _ 883730

Saval
45x35 cm

€55,97 _ 883740

Memento 2.0
40x26 cm

€286,00 _ 205007

handdoekhouder

€101,97 _ 351991

Soul
36x22 cm, glanzend wit

€155,00 _ 775064

36x22 cm, mat wit

€258,99 _ 205929

NIEUW

O.novo
36x25 cm, kraangat rechts

€59,00 _ 206209

O.novo
50x25 cm, kraangat rechts

€92,00 _ 207055

50x25 cm, kraangat links

€92,00 _ 207056

HET WC HOEKJE

Het handwasbakje in keramiek
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Vale

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

HET WC HOEKJE

Het handwasbakje

NIEUW

Vale
Ø 22 cm
voor muurkraan
wit

€230,00 _ 208289

mat wit

€230,00 _ 208218

mat zwart

€230,00 _ 208219

Vale
38x19x7 cm
kraangat links
wit

€263,00 _ 208215
mat wit

€299,00 _ 208282
mat zwart

€326,00 _ 208286

kraangat rechts
wit

€263,00 _ 208213
mat wit

€299,00 _ 208280
mat zwart

€326,00 _ 208284

Vale
38x19x7 cm
voor muurkraan, kraanvlak rechts
wit

€263,00 _ 208215
mat wit

€326,00 _ 208284
mat zwart

€326,00 _ 208285

voor muurkraan,  
kraanvlak links
wit

€263,00 _ 208216
mat wit

€299,00 _ 208283
mat zwart

€326,00 _ 208287

Vale
28x19x7 cm
voor muurkraan
wit

€245,00 _ 208288
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Het handwasbakje
HET WC HOEKJE

Flush 6 in keramiek
27x31,5x28 cm
€335,00 _ 311676

Hammock in mineraal marmer
45x18x11 cm 
voor muurkraan

€460,00 _ 505683

Flush 2 in keramiek
36x24,5x9 cm 
voor muurkraan

€225,00 _ 347089

Flush 1 in keramiek
27x28x9 cm 
mat zwart

€315,00 _ 436285

wit

€232,00 _ 326828

New Flush 1 in keramiek
28x27x10 cm

€269,00 _ 646597



253Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

HET WC HOEKJE

Het handwasbakje

Mini Wash Me in Aluite
45x19x6 cm 
voor muurkraan of kraangat links

€460,00 _ 432147

Flush 5 in keramiek
27x27x10 cm

€235,00 _ 296918

Mini Wash Me in Aluite
59x19x6 cm 
voor muurkraan of kraangat links

€499,00 _ 442709

Flush 3
36x18x9 cm
kraangat links
wit, keramiek

€225,00 _ 394047
wit, mineraal marmer

€345,00 _ 289248

open kast met handdoekhouder
zwart

€185,00 _ 783889

Flush 3
36x18x9 cm
kraangat rechts
wit, keramiek

€225,00 _ 268478
wit, mineraal marmer

€345,00 _ 244550

open kast met handdoekhouder
zwart

€185,00 _ 782130
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Het handwasbakje

Strada
Ideal Standard
45x25 cm

€174,00 _ 507268

Piccolo Compact
AquaPrestige
omkeerbaar 
HxBxD: 25x35x20 cm

€542,00 _ 507049

Tempo
Ideal Standard
31x21 cm
kraangat rechts

€107,00 _ 205493

kraangat links

€107,00 _ 205494

Calco
AntonioLupi
HxBxD: 25x45x25 cm, Flumood
kraangat links

€517,29 _ 206983

Calco
AntonioLupi
HxBxD: 25x45x25 cm, Flumood
kraangat muurkant

€517,29 _ 206984

Calco
AntonioLupi
HxBxD: 25x45x25 cm, Flumood
kraangat rechts

€517,29 _ 206985
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HET WC HOEKJE

Het handwasbakje in geëmailleerd staal

Een complete wasplaats  
voor kleine ruimtes.

Steel 19 - WP.S19.1
meubel BxHxD : 60x49,7x36 cm 
waskom links Ø 28 cm, waskomdiepte 10,5 cm 
met muurmengkraan mat zwart

€2.450,00 _ 983304
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HET WC HOEKJE

Het handwasbakje in geëmailleerd staal

WT.XXS450H
45x23,6 cm
waskom links

€387,00 _ 320757

waskom rechts

€387,00 _ 320758

WP.Insert
48,5x31,7 cm
waskom links

€702,00 _ 401243

waskom rechts

€702,00 _ 401247

Piccolo Novo
wastafelblad WP PN1
55,5x32 cm
waskom links Ø 30cm

€780,00 _ 983360

Verkrijgbaar in meerdere 
kleuren.

Nordic matGravel mat

Oyster mat
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HET WC HOEKJE

Wandmodel koud water

Kranen die perfect 
afgestemd zijn op 
de afmetingen van 
het handwasbakje.

Costa L
hoge uitloop, verchroomd

€76,50 _ 401857

Universal
uitsprong 10,6 cm, verchroomd

€87,00 _ 401106

uitsprong 18,5 cm, verchroomd

€94,50 _ 401105

Concetto
verchroomd

€110,00 _ 477841

Costa L
verchroomd

€50,50 _ 401856

Costa L
verchroomd, hoog model

€75,00 _ 201543

Universal
C-uitloop, verchroomd

€104,00 _ 401104

Universal
U-uitloop, verchroomd

€122,50 _ 401103

Eurocube XS-Size
verchroomd

€172,50 _ 477850

Eurodisc Cosmopolitan 
XS-Size
verchroomd

€114,00 _ 402327

Eurostyle Cosmopolitan XS-Size
verchroomd

€99,00 _ 477836

De kraan voor handwasbakje
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De kraan voor handwasbakje

Axor Uno Select
verchroomd

€279,80 _ 725188

Axor Citterio M
verchroomd

€252,20 _ 384841

Axor Starck
verchroomd

€228,70 _ 498870

Logis 70
verchroomd

€67,10 _ 502545

Talis S
verchroomd

€135,00 _ 242818

Axor Montreux 50
verchroomd

€303,90 _ 296848

Talis S 80
verchroomd

€123,70 _ 554451

Focus ComfortZone 70
verchroomd

€96,90 _ 433765
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HET WC HOEKJE

De kraan voor handwasbakje

Nova Style
uitsprong 18,6 cm, verchroomd

€171,40 _ 403826 Nova Style
uitsprong 9,4 cm, 
verchroomd

€167,40 _ 403820

Nova Style
uitsprong 9,4 cm, zwart

€327,10 _ 403824

Nova Style
uitsprong 9,4 cm, inox

€373,60 _ 403825

Electra
elektronische kraan, 
verchroomd

€218,70 _ 981926

Designo
elektronische kraan, verchroomd

€311,20 _ 982468

elektronische kraan, mat zwart

€447,20 _ 224692

Medipro
verchroomd

€136,20 _ 983900

NIEUW
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De kraan voor handwasbakje
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1921
verchroomd

€188,00 _ 341160

1921
verchroomd

€221,00 _ 436792

Graph verhoogd model
verchroomd

€281,00 _ 573462

Graph
verchroomd

€246,00 _ 724632

Freddo 11
Clou
verchroomd

€106,00 _ 297180

Freddo 09
Clou
verchroomd

€106,00 _ 248509

Kaldur
Clou
mat zwart

€110,00 _ 765885

verchroomd

€99,00 _ 711381

Graph on/off
verchroomd

€253,00 _ 315300

Graph on/off
verchroomd

€295,00 _ 315249
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De kraan voor handwasbakje
HET WC HOEKJE

Edition 400
verchroomd

€330,10 _ 845064

Edition 11
verchroomd

€542,40 _ 548944

Quattro
verchroomd

€120,51 _ 233778

Viola
verchroomd

€53,87 _ 218700

Viola verhoogd model
verchroomd

€72,76 _ 297881

Red
mat wit

€120,00 _ 656821

mat zwart

€105,58 _ 656820

Red
verchroomd

€79,60 _ 427110

Madison
verchroomd

€316,40 _ 791294

Level
verchroomd

€142,26 _ 296051

Nordica
verchroomd

€92,72 _ 229000

inox

€140,82 _ 243078

mat wit

€146,00 _ 404604

mat zwart

€150,08 _ 656819

Mini-Fan
verchroomd

€132,00 _ 204333
zwart

€181,12 _ 204334
inox

€205,00 _ 204335

verchroomd

€126,51 _ 204336
mat zwart

€171,11 _ 204337
inox

€195,00 _ 204338

Nordica
verchroomd

€109,11 _ 296050

steel look

€220,00 _ 204653

mat zwart

€211,00 _ 204652
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De vergruizer
HET WC HOEKJE

Met deze 
vermaler 
installeer je je 
toilet waar u 
maar wenst.SaniBroyeur luxe

€629,00 _ 308400

Sanicompact Luxe Eco +
- Plaatswinst: wordt rechtstreeks in de closetpot ingebouwd 
- verticale afvoercapaciteit tot 3 m en horizontaal tot 30 m
- aanbevolen afvoerdiameter 32 mm
- motorvermogen 550 W
- economische en ecologische spoelbak: 1,8/3 liter
- BxDxH 360x525x465 (Luxe)
- BxDxH 360x500x475 mm (C48).
€1.257,00 _ 317986

Saniwall Pro Up
in te bouwen

€1.616,00 _ 701380

SaniAccess 1
- Aansluitmogelijkheden wc
- verticale afvoercapaciteit  

tot 5 m en horizontaal tot  
100 m

- aanbevolen afvoerdiameter  
van 22 tot 32 mm

- motorvermogen 400 W
- BxDxH 392,5x166x330 mm.

€719,00 _ 434551

Saniwall Pro Up
€1.357,00 _ 701533

Te betegelen Saniwall Pro Up
- Ideaal voor in een betegelde 

ruimte
- magneetsluitingen inbegrepen 

voor het creëren van een 
inspectieluik

- met Grohe inbouwelement en 
Sanibroyeur vermaler

- verticale afvoercapaciteit 5 m 
en horizontaal tot 100 m

- aanbevolen afvoerdiameter  
32 mm.
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De sifon & afsluitkraan
HET WC HOEKJE

Uniflex - Geberit
verchroomd 5/4“x32

€42,35 _ 251900

verchroomd 5/4“x40

€42,35 _ 251902

Eleganta - Viega
zonder plug. In messing.
verchroomd 5/4“

€126,94 _ 210236

Flowstar S - Hansgrohe
met muurbuis en rozet,
regelbare hoogte 60-165 mm
verchroomd 5/4“

€75,60 _ 199591

Quad
verchroomd

€137,57 _ 403917

Rondo
verchroomd

€41,22 _ 268890

Afsluitkraan
verchroomd

€11,33 _ 304790

Afsluitkraan met vuilfilter
verchroomd

€17,63 _ 301920

Puris
verchroomd

€84,42 _ 211450

Edition
verchroomd

€58,02 _ 457576

Light
in messing, 5/4“
verchroomd

€79,00 _ 693828

inox

€134,86 _ 400669

mat wit

€119,00 _ 634192

mat zwart

€90,62 _ 622708

Afsluitkraan
mat zwart

€119,36 _ 670717

mat wit

€115,88 _ 675860
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HET BAD

De trends

 1.  Een matte 
afwerking

Zwart stond altijd al synoniem voor elegantie. 
Nu kan je ook kiezen voor een matte 
uitvoering, die nog geraffineerder is. 
(Duravit - Happy D2 Plus)

2.  Het vrijstaand 
bad

Het vrijstaande bad is niet van zijn troon te 
stoten en blijft het nec plus ultra als je 
badkamer voor wat welverdiende 
ontspanning moet zorgen. Zowel lichaam als 
geest komen er tot rust. (Duscholux - Formia)

3.  Afgeronde 
hoeken

In 2021 laten we strakke afwerkingen voor wat 
ze zijn. Afgeronde hoeken zijn voortaan de 
norm en garanderen vloeiende, rustgevende 
lijnen. (Villeroy & Boch - Collaro)

5.  Gekleurde kranen  
Trendliefhebbers kunnen hun badkamer een 
persoonlijke toets geven door enkele 
kleurrijke elementen aan te brengen en 
daarin met verschillende effecten en contrast 
te spelen.  (Hansgrohe - Finishplus)

6.  Welzijn  
Voortaan geniet je ook thuis van de 
therapeutische krachten van water en lucht 
op de huid. (Aquamass Wellness - MILKo2) 

4. Retro 
Wat is er romantischer dan een bad dat de 
delicate zachtheid van vroeger oproept? 
(Aquaprestige - Country II)

Die retromode zie je trouwens ook bij de 
nieuwste kranen opduiken. Ze zijn sierlijk als 
nooit tevoren!
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De aankoopgids

Ook al is je badkamer misschien niet erg groot, geef toch het plezier van 
een zalig bad niet op. Er zijn immers verschillende configuraties en 
vormen beschikbaar. Daartussen vind je zeker je gading:

•  Vrijstaand bad: ovaal, rechthoekig of rond: een vrijstaand bad is dé 
eyecatcher in grote badkamers.

•  Back to wall: deze opstelling oogt even luxueus als een vrijstaand 
bad maar neemt iets minder plaats in beslag doordat je de rug van 
het bad tegen de muur plaatst. Verkrijgbaar in verschillende formaten.

•  Ingebouwd: nog minder ruimte? Kies dan één van de vele inbouwmo-
dellen. Ze zijn ovaal of rechthoekig.

•  In de hoek of asymmetrisch: deze badkuipen besparen flink wat 
ruimte en zijn dan ook ideaal voor kleine badkamers.

01
doe geen toegevingen

HOE KIES JE JE BAD? 
VOLG DEZE 3 STAPPEN

vrijstaand bad

ingebouwd
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De aankoopgids

Ontspannend warm water, een 
aangenaam gevoel en makkelijk te 
onderhouden: denk eerst en vooral 
aan je comfort wanneer je het 
materiaal van je badkuip kiest. Wat 
zijn de specifieke eigenschappen 
van elke optie? Wij sommen ze hier 
even op:

•  Acryl: is van nature antislip, neemt 
de temperatuur van het water aan. 
Lichter dan gietijzer en beschikbaar 
in verschillende vormen en kleuren.

•  Geëmailleerd staal: recycleerbaar, 
een uitstekende warmtegeleider, 
goed bestand tegen krassen en 
chemische producten. En bovendien 
supermakkelijk te onderhouden!

• Synthetisch materiaal:

°  Quaryl: resistenter dan acryl en 
beschikbaar in originele vormen 
dankzij zijn licht gewicht.

°  Solid surface: een niet-poreus en 
warm oppervlak dat zacht en glad 
aanvoelt. Makkelijk te onderhouden 
en te herstellen. Hygiënisch, 
duurzaam, robuust en 
vlekbestendig.

Geniet van het beste van twee werelden: ga voor een badkuip én een 
douche. Verschillende opties zijn mogelijk:

• Installeer een badkamerscherm om spetterend water te vermijden.

02 03
denk aan je comfort sla twee vliegen in één klap

in de hoek

back to wall

Weg met stress en 
vermoeidheid dankzij 
deze badkuip met 
ingebouwde balneo.

Kies een combi-douche voor 
comfort, plaatswinst en een zalig 
ontspannen gevoel.

Wie zegt dat een badkuip wit 
moet zijn? Kies deze keer gewoon 
je lievelingskleur!

Minder water
Wanneer je 5 minuten doucht, verbruik je ongeveer 85 tot 
100 liter water. Voor een douche van 10 minuten, is dat al 
gauw 200 liter. Een bad bevat gemiddeld 160 liter water. En 
niemand zegt dat je het tot aan de rand toe moet vullen.

Duroxite, DuraSolid, Cristalplant 
en Flumood: ontdek al deze 
synthetische materialen in onze 
showrooms.
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LuvCape Cod

DuraSquare

Het vrijstaand bad
HET BAD

DuraSolid® is een kwaliteitsvolle minerale 
hars met uitzonderlijke eigenschappen. 
Dit homogene materiaal, in de massa 
gekleurd, behoudt de kleur en een 
perfect oppervlak zelfs in geval van 
schokken.

Spectaculair: de organische, golvende vormen 
en de verbluffend dunne badrand van het 
vrijstaande Cape Cod bad. 

De in de rugsteun geïntegreerde hoofdsteun is 
een bijzonder comfortabel detail.

Design by 
Philippe 
Starck

Luv
centrale lediging
DuraSolid, 180x85 cm

€5.099,00 _ 649640

Cape Cod
centrale lediging
DuraSolid, 185,5x85,5 cm

€4.899,00 _ 844740

DuraSquare
centrale lediging
DuraSolid, 185x85 cm

€5.099,00 _ 982498
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Finion Squaro Edge

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

Het vrijstaand bad
HET BAD

Squaro Edge
centrale lediging
met bekleding, quaryl, 180x80 cm

€3.267,00 _ 507407

Finion
centrale lediging
quaryl, 170x70 cm

€4.787,00 _ 694094

Colour on Demand - Subtiele vormen. Sterke kleuren.
Met Colour on Demand worden de baden van Villeroy & Boch de design-
highlight in de badkamer. Inlichtingen in de Showroom.
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Baia

Eclipse

HET BAD

Het vrijstaand bad

Elegant en functioneel.

Eenvoudig met een sterke persoonlijkheid.

Cristalplant: vloeiend, organisch, perfect glad, met een ongeëvenaard soft-touch effect. Zijn samenstelling 
op basis van natuurlijke mineralen en hars geeft dit bad een zeer hoog aanpassingsvermogen, waardoor 
het verschillende originele vormen kan aannemen. Dit materiaal is 100% recycleerbaar, UV-bestendig en 
garandeert een zeer hoge hygiëne. Het is bovendien duurzaam en herstelbaar.

Baia
centrale lediging
Cristalplant, 185x90 cm

€7.069,20 _ 309423

Eclipse
centrale lediging
Cristalplant, 185x95 cm

€7.489,74 _ 662340
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Reflex

Het vrijstaand bad

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

HET BAD

FAVOR IE T

Reflex
centrale lediging
Cristalmood gerookt, 167x86 cm

€11.517,30 _ 205411

Cristalmood is een gekleurde, transparante hars 
met een glanzende afwerking, samengesteld uit 
hoogwaardige polyesterhars en kleurpigmenten.
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Dea

HET BADHET BAD

Het vrijstaand bad

De elegante badkuip met 
afgeronde hoeken biedt een 
geborgen gevoel voor een 
heerlijk relaxmoment.

Dea back to wall
acryl, mat zwart/mat wit
180x80 cm

€3.190,00 _ 205414

Dea
centrale lediging
acryl, glanzend wit
170x75 cm

€2.433,00 _ 541889
180x80 cm

€2.542,00 _ 508671
190x90 cm

€2.758,00 _ 508670

acryl, mat wit
180x80 cm

€2.745,00 _ 205355
190x90 cm

€3.202,50 _ 205356

Dea
centrale lediging
acryl, mat zwart/mat wit
180x80 cm

€3.202,50 _ 205357

190x90 cm

€3.812,50 _ 205358



273273

Stone One

Access 33

Het vrijstaand bad
HET BAD

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De Stone One is tijdloos en 
origineel en kan volgens 
smaak en persoonlijkheid 
gepersonaliseerd worden 
zodat hij in iedere badkamer 
zijn plaats weet te vinden...

Een echt kunstwerk dat met 
haar eivormige lijnen 
geborgenheid en rust biedt. 
Een waar gevoel van 
sereniteit en relaxatie.

Een design bad aan 
een betaalbare prijs.

Design 
by Paolo 
Chipiron

The Original Stone One
Cristalplant, mat wit, 170x87 cm

€5.690,00 _ 450333

Access 33
centrale lediging
acryl, glanzend wit, 170x80 cm

€2.490,00 _ 512770

Access 33
centrale lediging
acryl, zwart en wit, 170x80 cm

€2.990,00 _ 701494
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Tenby

HET BAD

Het vrijstaand bad

Tenby
centrale lediging
acryl, wit, 165x73,5 cm

€1.615,00 _ 393223

acryl, zwart en wit, 165x73,5 cm

€2.100,00 _ 398566

Verkrijgbaar in verschillende afwerkingen: Liquid Copper, 
Liquid Gold, Liquid Rose Gold en Liquid Silver.

Liquid Silver

Liquid Copper

Liquid Gold

Liquid Rose Gold
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Het vrijstaand bad
HET BAD

Halton
centrale lediging
acryl, wit, 178x81 cm

€1.390,00 _ 401212

Livingstone
centrale lediging
acryl, wit, 177x80,5 cm

€1.630,00 _ 439513Ook verkrijgbaar in andere kleuren. Duroxiet met gelcoat afwerking.

Eos
centrale lediging
acryl, glanzend wit, 170x80 cm

€1.475,00 _ 701621

Flint
centrale lediging
Duroxiet, mat wit, 168x82,5 cm

€3.195,00 _ 657928

Duroxiet, glanzend wit, 168x82,5 cm

€3.195,00 _ 738359

Urban
centrale lediging
acryl, glanzend wit
170x75 cm

€1.475,00 _ 701620

180x80cm

€1.495,00 _ 701619
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HET BAD

Romance
Duroxiet, enkel in wit, 
175x77 cm

€2.337,00 _ 226077

Het vrijstaand bad

Bateau
Duroxiet, enkel in wit, 165x72 cm

€2.540,00 _ 277516

Newport
geleverd met  
2 kraangaten, binnenkant 
acryl, buitenkant composiet, 
172,5x79 cm

€1.210,00 _ 208959

Country II
met verhoogde rug, een vlak voor 
kraanwerk, niet geboord, en een 
stel poten, Duroxiet, 181x71,5 cm

€2.641,00 _ 438441
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Luv

Happy D.2 Plus Vero Air

Het bad back to wall

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

HET BAD

Luv
centrale lediging
DuraSolid, 180x95 cm

€3.849,00 _ 656029

Luv
centrale lediging, hoek links
DuraSolid, 185x95 cm

€3.849,00 _ 982461

Happy D.2 Plus
centrale lediging
acryl, wit, 180x80 cm

€2.899,00 _ 506040

acryl, mat zwart en wit, 180x80 cm

€3.149,00 _ 205576

Ook beschikbaar als vrijstaand model.

Vero Air
centrale lediging
acryl, wit, 180x80 cm

€2.999,00 _ 982443

NIEUW
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Collaro

Oberon 2.0

HET BAD

Het bad back to wall

Afvoer verkrijgbaar 
in chroom en mat 
zwart.

Collaro Duo
centrale lediging
verchroomde afvoer, 180x80 cm

€1.850,00 _ 204040

mat zwarte afvoer, 180x80 cm

€2.035,00 _ 204424

Oberon 2.0
centrale lediging
quaryl, 180x80 cm

€2.600,00 _ 200895

Collaro Duo
centrale lediging, hoek links
verchroomde afvoer, 180x80 cm

€1.750,00 _ 204018
mat zwarte afvoer, 180x80 cm

€1.925,00 _ 743071

centrale lediging, hoek rechts
verchroomde afvoer, 180x80 cm

€1.750,00 _ 204019
mat zwarte afvoer, 180x80 cm

€1.925,00 _ 205434
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Formia

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

HET BAD

Het bad back to wall

Prime-Line
180x90 cm, wit

€2.610,00 _ 524264

180x90 cm, zwart

€3.074,00 _ 719293

Formia
170x85 cm

€3.750,00 _ 315304

Het nieuwe Formia bad, 
vervaardigd uit het 
innoverend DUSCHOLUX 
Bestone materiaal, voldoet 
aan hoge eisen betreffende 
het rechthoekig design en 
het comfort.

Matte optiek en een natuurlijk gevoel.

Formia vrijstaand
170x75 cm

€3.750,00 _ 315212

NIEUW
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D-codeStarck

Durasquare

HET BAD

Design by 
Philippe 
Starck

PR I JS  KWAL I T E I T

D-code Solo
centrale lediging
170x70 cm

€374,00 _ 513026

170x75 cm

€374,00 _ 513027

D-code Duo
centrale lediging
180x80 cm

€536,00 _ 513028

Starck rechthoekig Solo
170x75 cm

€823,00 _ 506056

170x80 cm

€888,00 _ 506057

Starck rechthoekig Duo
centrale lediging
180x80 cm

€1.006,00 _ 506058

190x90 cm

€1.242,00 _ 506059

200x100 cm

€1.477,00 _ 506060

Het acryl inbouwbad

Durasquare
180x80 cm

€2.099,00 _ 982465
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Subway

O.novo

Soul

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

HET BAD

Het acryl inbouwbad

* Solo = lediging aan de voeten 
   Duo = centrale lediging

O.novo Design rechthoekig
170x75 cm Solo* €485,00 _ 657200
180x80 cm Duo* €495,00 _ 482369

O.novo Design
centrale lediging
met bekleding in glanzend wit
145x145 cm €1.492,00 _ 634949

Subway
centrale lediging
160x70 cm €723,00 _ 433898
170x75 cm €764,00 _ 253246
180x80 cm €846,00 _ 253247
190x90 cm €943,00 _ 241941

O.novo
160x70 cm Solo* €531,00 _ 170146
170x70 cm Solo* €531,00 _ 167246
170x75 cm Solo* €531,00 _ 176068
180x80 cm Duo* €528,00 _ 167732
190x90 cm Duo* €728,00 _ 168975

* Solo = lediging aan de voeten 
   Duo = centrale lediging

Soul
mat wit, 180x80 cm

€699,00 _ 205776
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HET BAD

Het acryl inbouwbad

PR I JS  KWAL I T E I T

Newform
120x70 cm €283,02 _ 240640
140x70 cm €229,11 _ 240641
150x70 cm €255,00 _ 240642
160x70 cm €275,00 _ 158960
170x75 cm €259,00 _ 159130
180x80 cm €374,00 _ 159810

Duo
centrale lediging
170x75 cm €285,00 _ 260354
180x80 cm €406,00 _ 260355

Hotline Plus
140x140 cm €535,00 _ 764050
frontpaneel €290,00 _ 764054
potenset €27,00 _ 773643

NIEUW
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Ancona

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

HET BAD

Het acryl inbouwbad

Ancona FreeLine 118
180x80 cm

€933,00 _ 233357

Ancona Vario 242/243
170x80 cm

€908,00 _ 172573

180x80 cm

€1.020,00 _ 710220
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Subway 3.0

HET BAD

Het quaryl inbouwbad

Cetus rechthoekig
centrale lediging
180x80 cm €1.190,00 _ 235331

Cetus ovaal
centrale lediging
175x75 cm €1.627,00 _ 510700

Libra
ideaal om te douchen
160x70 cm €939,00 _ 183624
170x75 cm €939,00 _ 139870
180x80 cm €1.136,00 _ 114455

Oberon
160x75 cm €803,00 _ 112263
170x70 cm €803,00 _ 187672
170x75 cm €803,00 _ 783750
180x80 cm €998,00 _ 112228
190x90 cm €1.255,00 _ 219759

Squaro Slim Line
170x75 cm

€999,00 _ 400933

180x80 cm

€1.216,00 _ 400934

SILENT FLOW
Fluisterstil vulsysteem vanaf 
de bodem van de badkuip.

Subway 3.0 staat voor de eerste generatie Quaryl baden van Villeroy & Boch 
met lange overloop en een design dat aansluit bij de modernste 
interieurwensen.

Ergonomisch verbeterd bad. De rugleuning bezit een geïntegreerde 
lendensteun, hetgeen een comfortabele zit en hoofdpositie garandeert.

Optionele bladvulling “SilentFlow”.

Subway 3.0
170x75 cm, wit

€984,00 _ 207209
180x80 cm, wit

€1.110,00 _ 207210

170x75 cm, mat wit

€1.227,00 _ 207211
180x80 cm, mat wit

€1.353,00 _ 207212
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Soul

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

HET BAD

Het quaryl inbouwbad

Het Soul bad verleidt met zijn strakke 
lijnen en uitzonderlijk dunne randen van 
slechts 10 mm. Het geheel is uitgevoerd 
in quaryl®, een uniek materiaal 
ontworpen door Villeroy & Boch.

Afvoer en overloop standaard geleverd 
in het wit of verchroomd.

Soul
170x75 cm

€960,00 _ 657414

180x80 cm

€1.082,00 _ 657413
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HET BAD

Het staalplaten inbouwbad

Rechthoekige vormgeving.

Design bad met een smalle rand 
van slechts 8 mm. Door de fijne 
rand kan het bad op gelijke hoogte 
met natuursteen ingebouwd 
worden.

Waarom voor staal kiezen?

• Lange levensduur & 
duurzaamheid

• hygiënisch
• warmtegeleidend
• krasbestendig
• slagbestendig
• bestand tegen chemicaliën
• stil
• UV-bestendig
• hittebestendig.

BetteStarlet
centrale lediging
170x75 cm €839,00 _ 370101
180x80 cm €995,00 _ 215209

BetteLux
centrale lediging, hoogte 45 cm
170x75 cm

€1.612,00 _ 844080

180x80 cm

€1.773,00 _ 390602

190x90 cm

€1.993,00 _ 844081

BetteSet
voor grepen
170x75 cm €913,00 _ 845142
180x80 cm €1.083,00 _ 845143
chroom grepen €213,00 _ 271754
zonder grepen
170x75 cm €913,00 _ 845087
180x80 cm €1.083,00 _ 476541

BetteForm
160x70 cm €279,00 _ 537787
160x75 cm €392,00 _ 220404
170x70 cm €312,00 _ 410580
170x75 cm €279,00 _ 210102
180x80 cm €406,00 _ 457418
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Comodo

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

HET BAD

Het staalplaten inbouwbad

De 20 mm smalle badrand en de 
precieze hoeken getuigen van de 
meesterlijke knowhow van Bette op 
het gebied van staal/emaille. 
Inclusief geluiddempende matten.

Comodo
170x75 cm €839,00 _ 781149
170x80 cm €874,00 _ 573090
180x80 cm €995,00 _ 781150
190x90 cm €1.149,00 _ 781151

Comodo
zijdelingse afvoer rechts
170x75 cm €874,00 _ 579317
180x80 cm €961,00 _ 565247
190x90 cm €1.149,00 _ 611837

Comodo
zijdelingse afvoer links
170x75 cm €874,00 _ 572733
180x80 cm €961,00 _ 572094
190x90 cm €1.149,00 _ 597438

Matte afwerking.
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HET BAD

Het staalplaten inbouwbad

Pareleffect - alles druipt er 
parelend af. Minder moeite bij 
het schoonmaken door 
vuilafstotend oppervlak met 
zelfreinigend effect. In optie op 
alle Kaldewei-baden in 
geëmailleerd staal.

Volgende baden zijn ook 
leverbaar met handgrepen: 
Classic Duo, Cayono, Puro en 
Puro Duo. Inlichtingen in de 
Showroom.

Puro
160x70 cm €794,00 _ 352177
170x70 cm €794,00 _ 371978
170x75 cm €755,00 _ 378665
170x80 cm €828,00 _ 352178
180x80 cm €843,00 _ 352179
190x90 cm €1.237,00 _ 434358

Classic Duo
centrale lediging
160x70 cm €787,00 _ 288828
170x70 cm €787,00 _ 288829
170x75 cm €787,00 _ 285115
180x75 cm €927,00 _ 285116
180x80 cm €927,00 _ 288860
190x90 cm €1.282,00 _ 352210

Cayono Duo
180x80 cm

€684,00 _ 657070

Cayono
160x70 cm

€520,00 _ 464218

170x75 cm

€520,00 _ 506050

180x80 cm

€630,00 _ 506051

Geschikt voor een bad/
douche combinatie.
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HET BAD

Het staalplaten inbouwbad

Saniform Plus
zwaar model
140x70 cm €456,00 _ 232060
150x70 cm €456,00 _ 232100
160x70 cm €367,00 _ 232140
160x75 cm €377,00 _ 281310
170x70 cm €280,21 _ 232180
170x75 cm €280,28 _ 260870
180x80 cm €431,22 _ 436580

Puro Duo
met pareleffect en centrale lediging,  
180x80 cm

€1.112,00 _ 506913

Vaioset
ideaal om te douchen,
zonder grepen
170x75 cm €817,00 _ 508208
180x80 cm €962,00 _ 338636

Vaiosetstar
ideaal om te douchen,
verkrijgbaar met grepen
170x75 cm €817,00 _ 508207
grepen €348,00 _ 623900

Silenio
170x75 cm

€990,86 _ 723807

180x80 cm

€1.041,00 _ 845067

190x90 cm

€1.444,06 _ 574612
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Shower + bath

HET BAD

De bad/douche combinatie

De nieuwe nonchalance 
van het baden.

De nieuwe douche-badcombinatie: 
veel ruimtevoordeel, ook in kleine 
badkamers, en meer creatieve 
speelruimte bij de badkamerplanning.

Design by 
EOOS

Prijs vanaf

€5.699,00
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Step-in Pure

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

HET BAD

De bad/douche combinatie

De inzet hangt tijdens het douchen 
veilig in de houders aan de kuiprand. 
De tweedelige douchewand maakt de 
badkuip tot een comfortabele 
douchezone.

Douchen of een bad nemen? Jij beslist!
Step-in Pure is een combinatie van 
bad en douche, die de keuze tot 
opfrissen open laat. 

De basis is een rechthoekig bad 
met ruime opening, dat 
gemakkelijk instapbaar is en veel 
ruimte biedt voor het douchen.

Bad
opening rechts
wit
160x75 cm €3.021,00 _ 487175
170x75 cm €3.021,00 _ 505494

Bekleding front + zijkant
in taupe metallic
160x75 cm €1.136,00 _ 844060
170x75 cm €1.136,00 _ 512650

Badvouwwand links
profiel in zilver - HxB
150x97,4 cm €1.222,00 _ 488381
150x102,4 cm €1.222,00 _ 512649
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Duo

HET BAD

De bad/douche combinatie

Prijs vanaf

€1.850,00  
Verkrijgbaar in 3 afmetingen:
• 160x75 cm
• 170x75 cm
• 180x80 cm.

In optie: 
• Badscherm in transparant glas, 8 mm
• bekleding in wit of zwart glas.

NaVoor

• 2-in-1 concept: een ruime douche en 
een comfortabel bad in één

• voor het hele gezin: voldoet aan ieders 
wensen en behoeften

• veiligheid voorop: slechts 5 cm 
instaphoogte (afhankelijk van de 
installatie).
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HET BAD

Prijs vanaf

€1.850,00  

Design Pure

Design Pure

Het badscherm

Design Pure

wand met 1 draaibaar paneel,
transparant veiligheidsglas, omkeerbaar 
HxB: 150x75-76,5 cm
witte profielen €340,00 _ 402941
mat zilveren profielen €340,00 _ 402939

Design Pure

wand met 1 draaibaar paneel en vast 
gedeelte,
transparant veiligheidsglas, omkeerbaar
HxB: 150x95-96,5 cm 
witte profielen €502,00 _ 402942
mat zilveren profielen €502,00 _ 402943

Design Pure

wand met 2 draaibare panelen,
transparant veiligheidsglas
HxB: 150x120 cm
bevestiging rechts,  
mat zilveren profielen €747,00 _ 526523
bevestiging links,  
mat zilveren profielen €747,00 _ 845149

Combinett 2

wand met 3 draaibare panelen,
transparant veiligheidsglas, omkeerbaar
HxB: 140x139,7-141,2 cm
witte profielen €487,00 _ 298298
mat zilveren profielen €487,00 _ 298299

XtensaXtensa

Xtensa

schuifwand met 1 vast segment,
transparant veiligheidsglas
HxB: 150x101,1-120 cm

bevestiging links,  
verchroomde profielen €919,00 _ 674698
bevestiging rechts,  
verchroomde profielen €919,00 _ 200026
bevestiging links,  
mat zwarte profielen €1.076,00 _ 203096
bevestiging rechts,  
mat zwarte profielen €1.076,00 _ 203099
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A16

HET BAD

PR I JS  KWAL I T E I T

Het badscherm

Wand met 1 draaibaar paneel 
met greep/handdoekhouder
HxB: 140x100 cm - omkeerbaar 
titanium profielen, transparant glas 6 mm

€597,00 _ 428665

Wand met 1 draaibaar paneel
HxB: 140x80 cm - omkeerbaar 
titanium profielen, transparant glas 6 mm

€333,00 _ 361581

Wand met 1 vast paneel met arm
HxB: 140x80 cm - omkeerbaar
mat zwarte profielen, transparant glas 6 mm

€301,00 _ 797047

titanium profielen, transparant glas 6 mm

€301,00 _ 395428
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SimLeo

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

HET BAD

Het badscherm

Tweedelige wand - omkeerbaar
HxB: 140x120 cm
verchroomde profielen, transparant glas 6 mm

€449,00 _ 719210

Tweedelige wand
hoogte 140 cm, transparant veiligheidsglas 6 mm,
verchroomde profielen

links
120 cm €867,00 _ 433613
140 cm €938,00 _ 433614

rechts
120 cm €867,00 _ 433616
140 cm €938,00 _ 433617
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CombiPool Soul

HET BAD

De wellness

Gewoonweg genieten.

CombiPool Soul
bad 170x70 cm, acryl

€2.499,00 _ 204988

bad 180x80 cm, acryl

€2.499,00 _ 204987

PR I JS  KWAL I T E I T

WHIRLPOOLSYSTEMEN JETS FUNCTIES

• 8 Micro-bodemjets
• 8 Micro zij-jets
• 4 Micro-rugjets
• 2 Micro-voetenjets

22 hydro-jets en luchtjets 
geven dankzij hun optimale 
plaatsing een gelijkmatig 
krachtige massage

Bediening geïntegreerd in 
de badrand

ON/OFF

Regeling van 
rug- en
voetenjets

• Het complete wellnessbad van 
Villeroy & Boch

• 22 hydro-jets en luchtjets geven 
dankzij hun optimale plaatsing 
een gelijkmatige en krachtige 
massage

• 3 jaar garantie op de techniek 
en 10 jaar garantie op het bad.
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CombiPool ActiveCombiPool Comfort

HET BAD

De wellness

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

WHIRLPOOLSYSTEMENWHIRLPOOLSYSTEMEN

JETSJETS FUNCTIESFUNCTIES

• 8 zij-jets Whisper Active

• 8 Micro-rugjets
• 2 Micro-voetenjets

• 10 grote Whisper bodemjets

• 8 zij-jets Whisper Active

• 6 rugjets Active
• 2 voetenjets Active

• 24 Air Royale jets

Quaryl® Quaryl®

Quaryl® Quaryl®

Quaryl® Quaryl®

Acryl Acryl

Acryl Acryl

Acryl Acryl

De geluidsarme CombiPool Active brengt luxe en comfort 
in je badkamer. Eén druk op de knop is voldoende om je 
door één van de gevarieerde programma’s te laten 
verwennen met een weldadige massage - van zachte 
stimulering tot het effectief losmaken van verkrampte 
spieren.

CombiPool Comfort biedt een intensieve massage, 
kalmeert spieren en zenuwen, stimuleert de doorbloeding 
en maakt verkrampte spieren los. Daarbij heeft het zachte 
peeling-effect een langdurige positieve uitwerking op de 
conditie van de huid. Het laag geluidsniveau - zelfs bij 
gebruik in de hoogste stand - is ideaal om te relaxen en te 
ontspannen.

• Bediening geïntegreerd  
in de badrand

• Intervallen (2 programma’s)

•Verlichting

• Afstandsbediening Smart 
Control 

• Intervallen (6 programma’s)

•Verlichting
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HET BAD

De wellness

Aquamass systemen
Een combinatie van water en lucht

Combinatie van midi en micro-jets voor een 
revitaliserende massage van de zijkanten, rug 
en voeten. Toevoeging van luchtjets voor een 
ontspannende massage.

Kit Facq Aqua
Aanpasbaar aan elk type bad:
• Pomp (ECO-silence) 800W, IP X5, 
220-240V
• air blower 800W en voorverwarming 
200W
• 6 laterale regelbare midi jets, 6 
micro-jets waarvan 4 in de rug en 2 aan 
de voeten, 12 luchtjets in de bodem
• elektronische bediening, niveau level 
sensor + Flush
• regeling water, lucht, on/off, +/-, 
pulsatie
• LED spot verlichting RGB multi kleuren.
verchroomde jets

€2.799,00 _ 509800

witte jets

€2.799,00 _ 758241

zwarte jets

€2.799,00 _ 758242

Watermassage

Watermassage werd bedacht om een 
lokaliseerbare kracht vrij te maken - op 
heupen, taille, billen, benen – die de spieren 
laat werken en ze diepgaand masseert. Een 
pomp zuigt badwater aan en stuwt het via 
hydrojets naar het bad.

Whirlbaleo
6 minijets + 8 baleojets

€3.490,00

Luchtmassage

De luchtmassage heeft een onmiddellijk 
ontspannend effect en geeft een zalig licht 
gevoel van welzijn en ontspanning. De 
luchtbellen stimuleren de capillaire 
bloedsomloop van de voetzolen tot de 
haarwortels.

Princessa Airclassic
24 airjets • 175x75 cm

€2.690,00

Alle systemen kunnen verkregen worden op het bad van je keuze.
Met de Kit Facq 
Aqua kan je tussen  
3 verschillende 
afwerkingskleuren 
kiezen voor de jets: 
verchroomd, wit of 
zwart.
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HET BAD

De wellness

MILKo² systeem
Vitaliteit
Voel je jonger dankzij de MILKo²-
Therapie van Aquamass.

Revolutionair
100% zuiver water zonder 
toevoegingen.

Regeneratie
De MILKo²-zuurstoftherapie van 
Aquamass voorkomt littekens, 
kraaienpootjes en 
onregelmatigheden op de huid.

Een echte bron van jeugd.

Meer informatie  
in de Showroom.

Pas als je het MILKo² systeem 
hebt kunnen uitproberen in het 
Aquamass testcenter zal je de 
voordelen ervan weten te 
waarderen.



Okerkleuren, terracotta, roest en alle 
verschillende nuances ervan roepen 
maar één ding op: vakantie! Lange, 
lome namiddagen die je soezend 
doorbrengt op een terras dat uitkijkt 
over de meest betoverende land-
schappen. Zorgeloze momenten die 
je weer energie geven en je zintui-
gen laten ontwaken. Zo ben je klaar 
om vol zelfvertrouwen jezelf heruit te 
vinden en de toekomst tegemoet te 
gaan.

de sensuele warmte van  
het zuiden

TERRACOTTA 

#colour 
#combinations 
#nuance 
#individualisation
#freedom

HET BAD

De trends



sBox

301

HET BAD

De lediging
HET BAD

Een rondslingerende 
doucheslang? Definitief 
verleden tijd.

SL IM  PRODUCT

De sBox is ook beschikbaar in Matt black en 
andere FinishPlus kleuren.

sBox rechthoekig
verchroomd

€294,20 _ 285951

sBox ovaal
verchroomd

€294,20 _ 258256

Inbouwlichaam
1/2”

€50,10 _ 285952

Het slangoprolsysteem sBox zorgt 
ervoor dat de doucheslang niet meer 
hindert - en je dus optisch ongestoord 
kan ontspannen.

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)
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Exafill

HET BAD

De lediging
HET BAD

• Metalen badplug
• badplug gemonteerd op een veer
• demonteerbare sifon
• zelfreinigende sifon.

Deze ledigingen lichten de traditionele 
ledigingsystemen de voet. Ze vervullen namelijk 
op zich drie functies: 
• Ledigen
• vullen
• overloop.

Een terugslagklep moet wel worden voorzien.

Automatische ledigingen  
met geïntegreerd vulsysteem.

Exafill E groot bad
platte uitvoering 40 mm
zonder eindset

€165,70 _ 891890

eindset verchroomd

€170,20 _ 479180

Exafill S standaard bad
extra platte uitvoering 36 mm
met eindset

€241,90 _ 230614
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PushControl

PushOpen

PUSH

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

HET BAD

Drukken in plaats van draaien: met 
een innovatieve drukknopbediening 
opent en sluit Geberit PushControl de 
badafvoer. Daardoor wordt het 
bedienen makkelijker en zorgt het voor 
meer comfort en gemak. 

Dankzij het drukknopmechanisme is  
de badoverloop ultraplat opgebouwd, 
zodat er geen hoog draaimechanisme 
meer is dat het gladde binnenoppervlak 
van de badkuip onderbreekt.

De lediging
HET BAD

PushControl
met drukbediening
standaard bad

€99,08 _ 401177

groot bad

€127,60 _ 401178

Afvoer- en overloopgarnituur
kliksluittechniek, 
overlooprozet, 
sifon, afvoerbocht 45°
standaard bad

€79,44 _ 303860

Exafill E groot bad
platte uitvoering 40 mm
zonder eindset

€165,70 _ 891890

eindset verchroomd

€170,20 _ 479180
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De thermostatische bad/douche mengkraan
HET BAD

Grohtherm 2000
met zeepschaal, verchroomd

€449,00 _ 443813

Grohtherm Cube
verchroomd

€506,50 _ 512600

Grohtherm 1000 Performance
verchroomd

€299,50 _ 206718

Grohtherm SmartControl
verchroomd

€423,00 _ 200967

Grohtherm 800
verchroomd

€277,00 _ 206715



305Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De thermostatische bad/douche mengkraan

Ecostat Comfort
verchroomd

€266,50 _ 433766

Axor 800
80 cm, verchroomd

€1.500,80 _ 725222

Axor 1200
120 cm, verchroomd

€1.811,30 _ 725258

HET BAD

ShowerTablet Select 300
verchroomd

€605,10 _ 505916

wit/verchroomd

€605,10 _ 507794

Ecostat E
verchroomd

€322,70 _ 733263

Rainselect
verchroomd

€1.346,30 _ 725403

wit/verchroomd

€1.346,30 _ 725573

zwart/verchroomd

€1.346,30 _ 697348

inbouwlichaam, 1/2”

€820,20 _ 676955

Verkrijgbaar in meerdere 
afwerkingen.
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HET BAD

De thermostatische bad/douche mengkraan

PR I JS  KWAL I T E I T

Nordica
verchroomd

€224,79 _ 253096

Level
met doucheset, verchroomd

€400,76 _ 560989

Red
verchroomd

€191,98 _ 509343

Micra
verchroomd

€257,80 _ 598722

Fit
mat zwart

€466,40 _ 983285

Ook verkrijgbaar in Steel afwerking.

Nordica
met doucheset, mat zwart

€494,01 _ 200793

met doucheset, mat wit

€470,00 _ 207158
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HET BAD

De bad/douche eengreepsmengkraan

Eurosmart Cosmopolitan
met doucheset, verchroomd

€162,00 _ 400874

zonder doucheset, verchroomd

€128,00 _ 400873

Concetto
met doucheset, verchroomd

€218,00 _ 477846

zonder doucheset, verchroomd

€176,00 _ 344168

Lineare
met doucheset, verchroomd

€404,50 _ 621672

zonder doucheset, 
verchroomd

€345,00 _ 625493

Essence
met doucheset, verchroomd

€284,50 _ 844116

zonder doucheset, 
verchroomd

€238,00 _ 844115

Eurodisc Cosmopolitan
met doucheset, verchroomd

€273,50 _ 206795

zonder doucheset, 
verchroomd

€226,00 _ 206794

Eurostyle Cosmopolitan
met doucheset, verchroomd

€202,50 _ 407506

zonder doucheset, 
verchroomd

€165,00 _ 407505

Plus
met doucheset, verchroomd

€359,50 _ 204875

tablet

€114,50 _ 204876

Eurosmart
met doucheset, verchroomd

€149,50 _ 296785
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HET BAD

De bad/douche eengreepsmengkraan

Axor Starck
zonder doucheset, verchroomd

€713,10 _ 245111

Talis S
verchroomd

€204,10 _ 554459

Metris
verchroomd

€306,50 _ 401975

Focus
verchroomd

€126,70 _ 328951

Metropol
verchroomd

€329,50 _ 636238

Logis
verchroomd

€111,10 _ 500342

Talis E
mat zwart

€251,70 _ 286762

mat wit

€251,70 _ 757116

Axor Uno
verchroomd

€455,80 _ 725217

A XO R  F i n i s h P l u s
Beschikbaar in 10 duurzame PVD kleurafwerkingen

colour line AXOR FinishPlus 2020.indd   1 31/10/19   16:24
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HET BAD

De bad/douche eengreepsmengkraan

Nordica
met doucheset, verchroomd

€255,26 _ 503478

Edition 400
zonder doucheset, verchroomd

€631,30 _ 844395

Red
verchroomd

€105,92 _ 427749

Edition 11
verchroomd

€1.082,20 _ 548943

Rock
met doucheset, verchroomd

€267,00 _ 204048

Blu
met doucheset, verchroomd

€124,50 _ 402739

Stela
verchroomd

€474,10 _ 311390

Stick
zonder doucheset, 
verchroomd

€148,87 _ 296049

handsproeier

€54,59 _ 206853
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De kraan voor badrand
HET BAD

Edition 400
bad/douche viergats
zichtbaar gedeelte, verchroomd
uitsprong 18 cm

€1.161,20 _ 845325

uitsprong 22 cm

€1.194,60 _ 845326

inbouwlichaam, 1/2”

€1.317,00 _ 519021

Level
bad vijfgats
verchroomd

€696,80 _ 402608

Eurocube
bad/douche viergats
verchroomd

€1.070,50 _ 477861

Essence
bad/douche viergats
verchroomd

€820,50 _ 844119

Edition 11
bad/douche viergats
zichtbaar gedeelte, verchroomd 
uitsprong 22 cm

€1.805,50 _ 483882

inbouwlichaam, 1/2”

€1.317,00 _ 519021

Ubran
bad driegats
zwart mat

€649,00 _ 202514
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De kraan voor badrand
HET BAD

Andrew
bad/douche thermostaat 
vijfgats
verchroomd

€2.685,00 _ 203814

Andrew
bad/douche thermostaat 
vijfgats wandmodel
verchroomd

€2.596,00 _ 724636

Tune
bad/douche vijfgats
verchroomd

€2.312,00 _ 454537

Line
bad/douche viergats
verchroomd

€1.556,00 _ 573463

1921
bad/douche viergats
verchroomd

€1.291,00 _ 532970

Times
bad/douche vijfgats
verchroomd

€1.550,00 _ 315233
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De bad/douche mengkraan
HET BAD

1921
met doucheset, verchroomd

€795,00 _ 185020

Quattro
verchroomd

€210,00 _ 233771

Doucheset
verchroomd

€60,73 _ 364797

Viola
met doucheset, verchroomd

€250,03 _ 277959

1935
met doucheset, mat zwart

€1.320,00 _ 315111



313Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De kraan voor vrijstaand bad
HET BAD

Essence
met doucheset
zichtbaar gedeelte, 
verchroomd

€1.282,50 _ 844120

inbouwlichaam, 1/2“

€470,00 _ 406698

Axor Montreux
met doucheset
zichtbaar gedeelte, 
verchroomd

€2.541,70 _ 296855

inbouwlichaam, 1/2”

€870,70 _ 298063

Axor Uno
met doucheset
zichtbaar gedeelte, 
verchroomd

€1.656,30 _ 725255

inbouwlichaam, 1/2”

€437,40 _ 519170

Edition 400
met doucheset
zichtbaar gedeelte, verchroomd

€2.010,80 _ 724976

inbouwlichaam, 1/2“

€541,10 _ 508963

Light
met doucheset
zichtbaar gedeelte, verchroomd

€1.031,18 _ 410618

vloerbasisset

€299,16 _ 410619

Light
mat zwart

€2.112,25 _ 201430

vloerbasisset

€299,16 _ 410619

Edition 90
met doucheset
zichtbaar gedeelte, 
verchroomd

€1.795,00 _ 727016

inbouwlichaam, 1/2“

€541,10 _ 508963

Edition 11
verchroomd

€2.312,60 _ 508962

geborsteld zwart

€3.815,80 _ 737350

inbouwlichaam, 1/2“

€541,10 _ 508963

Ook verkrijgbaar in mat wit.
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DE DOUCHE

De trends

 1.  Vintage 
Creëer een mix van stijlen met dit nieuwe 
Ribbon-glas. Het past perfect in een badkamer 
met industriële look. (Hüppe - Select+)

2. Integratie 
Deze accessoires worden subtiel in het 
douchescherm geïntegreerd. Zo verstoren ze 
de perfecte opstelling van de badkamer niet. 
(Hüppe - Select+ Frame)

3.  Wandbekleding 
Hout, marmer, steen, beton, geometrische 
figuren of bloemmotieven… Waar je ook van 
droomt, het kan met deze mooie en makkelijk 
te plaatsen wandbekleding.  
(Hüppe - Easystyle)

4.  Een matte 
douchebak 

Deze ultraplatte douchebak garandeert 
extra veel bewegingsvrijheid. De matte 
afwerking zorgt dan weer voor uitzonderlijke 
zachtheid en comfort. (Villeroy & Boch - Soul)

5. Inloopdouche  
Een uiterst discreet douchescherm dat de 
vloer tegen opspattend water beschermt 
– dat is pas la dolce vita in de badkamer!  
(Inda - Indissima)

6.  Gekleurd 
kraanwerk  

Mat zwart of wit, goud, brons… In 2021 verlaat 
je de gebaande paden en kies je voor 
kranen die perfect aansluiten bij jouw stijl.  
(Hansgrohe - FinishPlus)
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DE DOUCHE

De aankoopgids

HOE KIES JE  

JE DOUCHE?
VOLG DEZE 5 STAPPEN

Beslis wat de ideale plaats is om je douche te installe-
ren: tegen één muur, tussen twee of drie muren. Die 
plaatsing bepaalt immers de vorm van de douche-
bak. Die kan vierkant, rechthoekig of kwartrond zijn. In 
het geval van een inloopdouche of Italiaanse douche 
wordt de ultrafijne douchebak zelfs op het niveau van 
de vloer ingebouwd.

Het materiaal van je douchebak? Aan jou de keuze:

•  Acryl: licht, makkelijk te installeren, een goede prijs/
kwaliteitsverhouding.

•  Quaryl: robuust, glad, behaaglijk warm, dus voelt 
aangenaam aan.

•  Geëmailleerd staal: hygiënisch, makkelijk te 
onderhouden. Bestendig tegen krassen, chemische 
producten, warmte en UV-stralen.

•  Synthetisch materiaal: antislip, ideaal voor 
maatwerk.

01
neem positie in

rechthoekigvierkantig kwartrond drempelloos

acryl geëmailleerd staalquaryl synthetisch materiaal
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DE DOUCHE

De aankoopgids

Afhankelijk van de opstelling die je 
gekozen hebt, zal je doucheruimte 
afgeschermd worden door één of 
meerdere wanden. Die kunnen 
vast staan of wendbaar zijn.

•  Nis: je douchebak wordt tussen 
drie muren ingebouwd. Tegen-
over de achterwand wordt een 
wendbare douchedeur ge-
plaatst.

•  Hoek: voor een hoekdouche 
tussen twee muren kies je één 
vaste en één wendbare wand.

•  Inloopdouche: een open ruimte 
die wordt begrensd door één of 
meerdere vaste wanden.

02
baken de ruimte af

inloopdouche nis hoek
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Charnières muralesCharnières murales

Charnières décentrées

DE DOUCHE

De aankoopgids

zeefdruk grijs/bruin transparant gezandstraald spiegelglas

de ‘atelier’ wand is een absolute 

must voor alle  

fans van een hedendaagse, 

industriële look!

plooideur: 
ruimtebesparend

schuifdeur:  
zeer ruimtebesparend

draaideur: gedecentreerde scharnieren, 
ideaal als een bepaald element het moeilijk 
maakt om de deur te openen

klapdeur: scharnieren in de muren  
en een brede opening

Scharnieren in de muren

Gedecentreerde, pivoterende scharnieren

Douchedeuren worden gerangschikt 
in functie van hoe ze open gaan. Elk 
type biedt andere voordelen:

03
kies de douchedeur die bij 
jou past

Geef ten slotte je douche een 
persoonlijke toets en kies voor 
een transparante, gezandstraal-
de wand, een wand met spiegel-
glas, een gekleurd paneel of een 
wand versierd met zeefdruk.
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DE DOUCHE

De aankoopgids

val jij eerder voor een ‘total look’? Kies 

dan voor profielen die perfect 

aansluiten bij je kraanwerk.

Voor een snelle en makkelijke installatie 
ga je voor een “alles-in-één douchecabi-
ne”. Mooi om te zien en voordelig voor je 
portemonnee. 

Dankzij trendy muurbekleding kan je je fantasie de vrije loop laten. Wat 
zie je liefst? Een betonlook, wit marmer, natuursteen? Of wat zou je ervan 
denken om je douchepanelen te laten bedrukken met je favoriete 
foto’s…

04

05

bekleed de muren

kies voor gemak

Ga digitaal
De kracht en warmte van 
de waterstraal handmatig 
regelen, zorgt ervoor dat je 
veel water verspilt. Met een 
digitale douche program-
meer je alles op voorhand. 
En als je een ‘pauzeknop’ 
hebt, kan je je ook inzepen 
zonder water te laten lopen.
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Diana

De douchebak in acryl
DE DOUCHE

PR I JS  KWAL I T E I T

Diana ultra flat XXL

diepte 4 cm
120x90 cm €335,26 _ 299433
140x90 cm €384,40 _ 299434
160x90 cm €447,44 _ 299435
170x90 cm €467,12 _ 299436
180x90 cm €530,41 _ 299437
140x100 cm €622,00 _ 406971
160x100 cm €676,00 _ 427017
180x100 cm €757,00 _ 427019

Diana vierkantig

diepte 15 cm
80x80 cm €160,07 _ 159860
90x90 cm €172,56 _ 160000

diepte 6,5 cm
90x90 cm €199,00 _ 467000

Diana ultra flat vierkantig

diepte 4 cm
90x90 cm €199,00 _ 402387

Diana ultra flat rechthoekig

diepte 4 cm
100x80 cm €293,15 _ 402383
120x80 cm €361,49 _ 402385
100x90 cm €406,00 _ 402384
120x100 cm €514,00 _ 402386



Subway

321Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De douchebak in acryl
DE DOUCHE

De afmetingen van SUBWAY zijn 
perfect voor de badkamer: 
vanwege hun ontwerp voldoen 
de keramische douchebakken 
aan alle esthetische en 
gebruiksvoorwaarden die 
je mag verwachten van 
een moderne badkamerserie.

PR I JS  KWAL I T E I T

Subway vierkantig

diepte 3,5 cm
90x90 cm €332,00 _ 351995
100x100 cm €424,00 _ 351996

Subway rechthoekig

diepte 3,5 cm
100x80 cm €338,00 _ 351997
120x90 cm €429,00 _ 351999
140x90 cm €484,00 _ 351998
160x90 cm €550,00 _ 352000
180x90 cm €608,00 _ 352001
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Starck Slim Line D-code

De douchebak in acryl
DE DOUCHE

PR I JS  KWAL I T E I T

D-code rechthoekig

diepte 8,5 cm
90x75 cm €166,00 _ 456648
90x80 cm €175,00 _ 435720
100x80 cm €188,00 _ 440036
100x90 cm €209,00 _ 439980

D-code 1/4 rond
diepte 8,5 cm, 90x90 cm 
€206,00 _ 458766

D-code vierkantig
diepte 8,5 cm
80x80 cm

€164,00 _ 427787

90x90 cm

€206,00 _ 427788

Starck vierkantig

diepte 4,5 cm
80x80 cm €457,00 _ 506025
90x90 cm €468,00 _ 506026

Starck rechthoekig

diepte 4,5 cm
90x75 cm €468,00 _ 506028
90x80 cm €572,00 _ 506029

diepte 5 cm
100x80 cm €577,00 _ 506030
100x90 cm €582,00 _ 506031

diepte 5,5 cm
120x80 cm €623,00 _ 506032
120x90 cm €655,00 _ 506033
120x100 cm €708,00 _ 506034

Starck rechthoekig

diepte 5,5 cm
140x90 cm €787,00 _ 506036

diepte 6 cm
160x90 cm €834,00 _ 506037
170x90 cm €917,00 _ 506038

diepte 6,5 cm
180x90 cm €948,00 _ 506039
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Architectura MetalRim

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De douchebak in acryl
DE DOUCHE

MetalRim-technologie:
• Schokbestendig, gegoten sanitair 

acryl, samengevoegd met  
een ultra sterk en waterdicht 
composiet

• glad, niet-poreus oppervlak voor 
een eenvoudig onderhoud en 
extreme glans

• herstelbaar oppervlak.

Ultravlak design. 
Uitermate stabiel.

Kleurenpalet

De Architectura MetalRim 
douchevloeren zorgen in elke situatie 
voor individuele vormgevings- en 
inbouwmogelijkheden.

Architectura MetalRim 
vierkantig
diepte 1,5 cm
glanzend wit
80x80 cm €364,00 _ 499869
90x90 cm €364,00 _ 512890
100x100 cm €379,00 _ 513273

De stop wordt standaard 
geleverd in dezelfde kleur als de 
douchebak. Mogelijkheid voor 
verchroomde of mat 
verchroomde stop op bestelling.

Architectura MetalRim 
rechthoekig
diepte 1,5 cm
glanzend wit
100x80 cm €379,00 _ 500797
100x90 cm €379,00 _ 493126
120x80 cm €447,00 _ 489928
120x90 cm €447,00 _ 495343
140x80 cm €519,00 _ 492344
140x90 cm €519,00 _ 508940
160x90 cm €587,00 _ 509281
160x80 cm €587,00 _ 495065
180x90 cm €628,00 _ 487189

Mat 
antraciet Mat grijs Mat bruinMat witGlanzend 

wit
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Soul Quaryl

DE DOUCHE

De douchebakken met 
kleine hoogte van Villeroy & 
Boch kunnen gelijk met of 
op de vloer geplaatst 
worden.

Soul Quaryl vierkantig

diepte 6 cm
80x80 cm €469,00 _ 137605
90x90 cm €469,00 _ 132088

Soul Quaryl rechthoekig

diepte 6 cm
80x120 cm €738,00 _ 175596
90x120 cm €738,00 _ 132499

De douchebak in quaryl
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Futurion Flat

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De douchebak in quaryl
DE DOUCHE

Elegant vlak
Te gebruiken als vloeropbouw op 
de dekvloer.

Ideale oplossing voor 
renovatiewerkzaamheden
Opbouw op de montagevloer: de platte 
douchebak kan rechtstreeks op de tegels 
worden geplaatst.

Drempelloos
Inbouw op vloerhoogte voor een 
comfortabele instap.

Vlak ingebouwd in de vloer of 
gelijkgemaakt met tegels. Deze extra 
vlakke douchebak is een waar 
genoegen voor iedereen die van 
design en vormgeving houdt aan 
een opmerkelijke prijs/
kwaliteitsverhouding!

Futurion flat vierkantig

diepte 2,5 cm
90x90 cm €540,00 _ 401344
100x100 cm €711,00 _ 401345

Futurion flat rechthoekig

diepte 2,5 cm
90x80 cm €667,00 _ 401343
100x80 cm €711,00 _ 401346
120x80 cm €782,00 _ 401347
120x90 cm €782,00 _ 401348
140x90 cm €921,00 _ 401460
160x90 cm €971,00 _ 401461
180x90 cm €1.052,00 _ 401462
150x100 cm €985,00 _ 401349
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Squaro Infinity

De douchebak in quaryl
DE DOUCHE

Minimalistisch 
design voor 
maximale 
esthetiek.

Deze innovatieve douchevloer is in vijf 
exclusieve matkleuren te verkrijgen: Stone White, 
Brown, Grey, Crème en Antraciet.

Een innovatieve douchevloer van Quaryl® die 
exact op de millimeter nauwkeurig op maat kan 
worden gemaakt. De douchevloer kan zelfs aan 
hoeken, zuilen en vooruitspringende gedeeltes 
worden aangepast en biedt hiermee talloze 
mogelijkheden bij de badkamervormgeving.

Squaro Infinity vierkantig
diepte 4 cm
Edelweiss
90x90 cm €784,00 _ 543037
100x100 cm €853,00 _ 555509

Squaro Infinity rechthoekig
diepte 4 cm
Edelweiss
80x90 cm €784,00 _ 540272
80x120 cm €917,00 _ 550219
80x140 cm €1.060,00 _ 552941
80x160 cm €1.106,00 _ 543470
80x180 cm €1.218,00 _ 551711
90x100 cm €835,00 _ 546288
90x120 cm €917,00 _ 553640
90x140 cm €1.081,00 _ 546519
90x160 cm €1.140,00 _ 544237
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Soul

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

DE DOUCHE

De synthetische douchebak

Ultrasterk en 
toch licht.

Verkrijgbaar in 5 Stone Look-kleuren: 
crème, sand, grey, stone white of antraciet. 
Ook in 5 matte kleuren: wit, crème, bruin, 
grijs of antraciet.

Een nieuw gamma 
douchebakken met de 
ROCKLITE-technologie die wordt 
gekenmerkt door een versterking 
van de achterkant van de 
douchebak dankzij de nieuwe 
polyurethaantechnologie die 
ook wordt gebruikt in de 
automobielsector.

FAVOR IE T

Soul vierkantig
hoogte 4 cm
wit
90x90 cm €385,00 _ 203805
100x100 cm €465,00 _ 203629

Soul rechthoekig
diepte 4 cm
wit
100x90 cm €455,00 _ 203791
120x80 cm €465,00 _ 203793
120x90 cm €475,00 _ 203795
140x90 cm €560,00 _ 203797
160x90 cm €630,00 _ 203799
180x90 cm €675,00 _ 203803
180x100 cm €685,00 _ 203801

Afvoerdekking
wit €25,00 _ 728770

Optie:  het afvoerdeksel is verkrijgbaar in 
de kleur van je douchebak.
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Ultra Flat S

DE DOUCHE

Ultra Flat S rechthoekig
Pure White
80x100 cm €681,00 _ 656777
80x120 cm €750,00 _ 656781
80x160 cm €840,00 _ 656787
90x100 cm €693,00 _ 656779
90x120 cm €625,31 _ 656783
90x140 cm €681,18 _ 656785
90x160 cm €702,97 _ 656789
Jet Black
80x100 cm €681,00 _ 656778
80x120 cm €750,00 _ 656782
80x160 cm €840,00 _ 656788
90x100 cm €693,00 _ 656780
90x120 cm €625,31 _ 656784
90x140 cm €829,00 _ 656786
90x160 cm €702,97 _ 656790

Ultra Flat S vierkantig
Pure White
90x90 cm €534,00 _ 656773
Jet Black
90x90 cm €534,00 _ 656774

Ultra Flat S XL
Pure White
90x170 cm €731,02 _ 656791
90x180 cm €754,50 _ 602927
Jet Black
90x170 cm €731,02 _ 656792
90x180 cm €754,50 _ 656794

De synthetische douchebak

• Materiaal: mineraalcomposiet (combinatie van 
gegoten mineraalmarmer en hars)

• ultradunne douchebak van 30 mm
• structuur in steen met antislip (klasse C)
• 25 verschillende afmetingen
• maatwerk mogelijk tot 2,50 m
• vierkantig en rechthoekig model
• kleuren: Pure White, Sand, Concrete Grey, Jet Black
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Purano

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De synthetische douchebak
DE DOUCHE

Deze douchebak is in zijn vorm beperkt 
tot de essentie en is standaard 
voorzien van een antislipoppervlak.

Purano vierkantig
80x80 cm €388,00 _ 212921
90x90 cm €388,00 _ 460002
100x100 cm €388,00 _ 194189

Purano rechthoekig
70x90 cm €388,00 _ 396248
70x100 cm €388,00 _ 307755
70x120 cm €407,00 _ 306123
70x140 cm €407,00 _ 366635
75x90 cm €388,00 _ 431661
80x120 cm €407,00 _ 196973
90x120 cm €407,00 _ 457047
90x140 cm €407,00 _ 453138

Purano 1/4 rond
80x80 cm €470,00 _ 221394
90x90 cm €470,00 _ 238089
bekleding voor douchebak
80 cm €154,00 _ 199691
90 cm €154,00 _ 460001
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EasyFlat

De synthetische douchebak
DE DOUCHE

In een hoogwaardig 
mineraal materiaal gegoten 
en met een geïntegreerde 
afvoerkap is de HÜPPE 
EasyFlat compleet vlak en 
barrièrevrij. Ideaal om te 
combineren met onze 
EasyEntry douchecabines 
voor een zalige 
douchebeleving.

NATUURLIJK robuust, 
aangenaam en mooi.

Het volkomen vlakke afvoerdeksel van de HÜPPE 
EasyFlat oogt niet alleen bijzonder en mooi, het is ook 
heel eenvoudig te reinigen. Het doucheplateau en de 
afdekking zijn voorzien van een onderhouds-
vriendelijke gelcoat. Dit materiaal uit de jachtbouw is 
bijzonder slijtvast. Een ander voordeel van de gladde 
structuur is de schimmel- en bacteriënwerende 
eigenschap.

Mat antraciet

Mat beige

Mat grijs

Mat wit

EasyFlat 
mat wit
120x90 cm €680,00 _ 647193
140x90 cm €789,00 _ 201334
180x90 cm €1.018,00 _ 657182

EasyFlat 
glanzend wit
120x80 cm €631,00 _ 657233
140x80 cm €789,00 _ 657239
160x80 cm €838,00 _ 657245
90x90 cm €680,00 _ 657234
100x90 cm €680,00 _ 657235
110x90 cm €680,00 _ 657236
120x90 cm €680,00 _ 657237
130x90 cm €789,00 _ 657240
140x90 cm €789,00 _ 634646
150x90 cm €789,00 _ 657241
160x90 cm €1.018,00 _ 657246
170x90 cm €1.018,00 _ 657247
180x90 cm €1.018,00 _ 657248
100x100 cm €680,00 _ 657238
120x100 cm €838,00 _ 657242
140x100 cm €838,00 _ 657243
150x100 cm €838,00 _ 657244
180x100 cm €1.018,00 _ 633613
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EasyStep

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De synthetische douchebak
DE DOUCHE

In samengesteld natuursteen 
extradun. Glanzend wit
diepte 3 cm
EasyStep vierkantig
90x90 cm €445,00 _ 346556

EasyStep rechthoekig
140x80 cm €717,00 _ 346563
100x90 cm €462,57 _ 346557
110x90 cm €618,00 _ 346558
120x90 cm €504,08 _ 346559
140x90 cm €565,90 _ 346566
150x90 cm €717,00 _ 346567
160x90 cm €710,99 _ 346577
180x90 cm €709,90 _ 346580
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Centuria Stone

De synthetische douchebak
DE DOUCHE

Centuria Stone
diepte 3 cm
90x100 cm €628,00 _ 800303
90x120 cm €744,00 _ 800306
90x140 cm €930,00 _ 800309
90x150 cm €968,00 _ 800312
90x160 cm €1.094,00 _ 800315
90x180 cm €1.217,00 _ 800320
90x210 cm €1.378,00 _ 800323
100x100 cm €646,00 _ 800300
100x140 cm €960,00 _ 800310
100x150 cm €1.021,00 _ 800313
100x160 cm €1.139,00 _ 800322
100x180 cm €1.252,00 _ 800321
100x210 cm €1.430,00 _ 800324

Het Centuria-model is een extra 
platte douchebak gemaakt uit 
hars met een “Stone” 
steentextuur, voorzien van een 
antibacterieel gelcoat oppervlak 
die de aanwezigheid van 
micro-organismen verhindert en 
met een C3 antislip classificatie.

NIEUW

Optioneel: de inox afdekplaat is verkrijgbaar 
in dezelfde kleur als de douchevloer.

OP MAAT

MEERDERE KLEUREN

Marfil Perla grijs

AntracietBasalto

Beige

Capuccino

Cemento Fango

Grafiet

Paletkleuren

Een van de belangrijkste voordelen van deze douchebak is dat hij door zijn 
symmetrie perfect in de lengte of breedte kan worden ingekort. Hij wordt 
volledig naar de smaak van de klant gemaakt, die bovendien kan kiezen uit 
de standaardkleuren of uit de RAL-kleurenkaart.
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BetteUltra

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

DE DOUCHE

De douchebak in staalplaat

De BetteUltra combineert 
veelzijdigheid, comfort, elegant 
design en past perfect in ieder 
badkamerinterieur. 

Verkrijgbaar in zestig 
maatvarianten en kan drempelloos, 
nagenoeg drempelloos of iets 
verhoogd worden ingebouwd.

BetteUltra
diepte 2,5 cm
90x90 cm €298,00 _ 727090
diepte 3,5 cm
120x90 cm €380,09 _ 151039
140x90 cm €409,92 _ 301821
160x90 cm €483,73 _ 321389
180x90 cm €444,68 _ 304942
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BetteFloor

DE DOUCHE

TaupeHazelSandFlaxCashmere

Graphite

Flint

StoneSnow Cream Beige Greige Cacao

De douchebak in staalplaat

BETTEFLOOR blijft grensverleggend: 
met het drempelloze comfort van 
een inloopdouche, met de 
bijzondere hygiëne van een 
voegloos, glasachtig oppervlak en 
met grote flexibiliteit tijdens het 
ontwerp van de badkamer dankzij 
talrijke maat- en kleurvarianten.

BetteFloor

wit
90x90 cm €758,00 _ 279878
120x80 cm €1.025,00 _ 397614
120x90 cm €1.025,00 _ 278843
140x90 cm €1.065,00 _ 319279
160x90 cm €1.065,00 _ 414948
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BetteFloor Side

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

DE DOUCHE

Voor een gemakkelijk onderhoud 
werd de siliconen afdichting 
vervangen door een VERHOOGDE 
BETTE RAND van 35 mm. Deze kan 
gewoonweg betegeld worden na 
de plaatsing.

RavenEbanoSlateQuartzSilver

Smoke CoffeeAntracietDust

De douchebak in staalplaat

BetteFloor Side

wit
90x90 cm €789,00 _ 390601
120x80 cm €1.025,00 _ 844057
120x90 cm €1.025,00 _ 844058
140x90 cm €1.104,00 _ 501842
160x90 cm €1.183,00 _ 844059

Waarom voor staal kiezen?

• Lange levensduur & 
duurzaamheid

• hygiënisch
• warmtegeleidend
• krasbestendig
• slagbestendig
• bestand tegen chemicaliën
• stil
• UV-bestendig
• hittebestendig.
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Cayonoplan Superplan

DE DOUCHE

De douchebak in staalplaat

Cayonoplan
diepte 1,8 of 2,5 cm
Prijs vanaf

€381,00

Superplan
diepte 2,5 cm
90x90 cm €467,00 _ 298027
100x100 cm €596,00 _ 351725
80x120 cm €790,00 _ 131602
90x120 cm €790,00 _ 255235

Superplan XXL
diepte 4,3 cm
90x140 cm €813,00 _ 351732
90x160 cm €822,00 _ 351737
Diepte 5,1 cm
90x170 cm €886,00 _ 306814
90x180 cm €886,00 _ 351738

Antislip in optie op alle 
modellen.
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Scona Conoflat

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

DE DOUCHE

De afgeronde details en de zachte helling zorgen 
voor een doeltreffend contrast. Het ronde 
afvoerdeksel ligt in het midden en wordt dankzij de 
elegante vormen harmonieus geïntegreerd.

Scona vierkantig

diepte 2,3 cm
90x90 cm €549,00 _ 844049

Scona rechthoekig

diepte 2,3 cm
80x90 cm €618,00 _ 656643
80x100 cm €699,00 _ 844050
90x100 cm €699,00 _ 844051
90x120 cm €794,00 _ 844054
90x140 cm €828,00 _ 844055

Conoflat vierkantig

diepte 3,2 cm
90x90 cm €669,00 _ 401096

Conoflat rechthoekig

diepte 3,2 cm
80x90 cm €757,00 _ 410777
90x120 cm €929,00 _ 369297
90x140 cm €972,00 _ 401781
100x120 cm €831,21 _ 366025

De douchebak in staalplaat
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Mars

NISOPSTELLING OF HOEKOPSTELLING
voor hoekopstelling: combineer 1 draaideur 
A1 of schuifdeur A2 met 1 wand B.

A1. Draaideur
in nis in hoek
75,4-80 cm 76,5-81 cm €263,73 _ 719000
85,4-90 cm 86,5-91 cm €271,57 _ 719001

A2. Schuifdeur
in nis in hoek
75-80 cm 76,5-81 cm €311,45 _ 719003
85-90 cm 86,5-91 cm €320,19 _ 719004
95-100 cm 96,5-101 cm €325,85 _ 719005

B. Zijwand
78,5-81 cm  €148,32 _ 718991
88,5-91 cm  €154,42 _ 718992

HOEKINSTAP
schuifdeuren
78,5-81 cm  €426,97 _ 718993
88,5-91 cm  €442,05 _ 718994

1/4 RONDE SCHUIFDEUR
78,5-81 cm  €478,66 _ 718995
88,5-91 cm  €489,27 _ 718996

• Hoogte 190 cm
• transparant veiligheidsglas 4 mm
• wit profiel
• de deuren en wanden zijn omkeerbaar.

DE DOUCHE

De douchedeur en wand
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DE DOUCHE

De douchedeur en wand

PR I JS  KWAL I T E I T

Draaideur
76-84 cm €353,60 _ 650532
86-94 cm €356,20 _ 651677
96-104 cm €392,60 _ 719597

Vaste zijwand
77-81 cm €208,00 _ 654098
87-91 cm €236,60 _ 604100
97-101 cm €278,20 _ 719599

Hoekinstap 2 schuifdeuren
77-81 cm €496,60 _ 720420
87-91 cm €556,40 _ 499964
156-163 cm €553,80 _ 612255

Schuifdeur in 3 delen
77-85 cm €538,20 _ 719602
86-94 cm €566,80 _ 614215
95-103 cm €592,80 _ 575765

Schuifdeur in 2 delen
116-123 cm €429,00 _ 654097
136-143 cm €499,20 _ 612247
156-163 cm €592,80 _ 575765

Saloondeur
76-84 cm €499,20 _ 631162
86-94 cm €512,20 _ 511410

Kwartronde schuifdeur
86-90 cm €657,80 _ 719601

Profielen in titanium 

Profielen in mat wit

Draaideur
76-84 cm €286,00 _ 719594
86-94 cm €291,20 _ 719595

• Hoogte 190 cm
• transparant veiligheidsglas 4 mm
• profielen in titanium of mat wit
• de deuren en wanden zijn 

omkeerbaar
• 4 cm aanpassing per zijde
• de draaideur opent zowel naar 

binnen als naar buiten.

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)
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D-motion

DE DOUCHE

De douchedeur en wand

PR I JS  KWAL I T E I T

HOEKINSTAP 6 mm
76,5-79 cm  €573,15 _ 718977
86,5-89 cm  €591,39 _ 718978
96,5-99 cm  €609,69 _ 718979

1/4 RONDE SCHUIFDEUR 6 mm

radius 50 cm
78,5-81 cm  €641,88 _ 718980
88,5-91 cm  €660,48 _ 718981

radius 55 cm
78,5-81 cm  €641,88 _ 718982
88,5-91 cm  €660,12 _ 718983

NISOPSTELLING OF HOEKOPSTELLING
voor hoekopstelling: combineer 1 draaideur A1 
of schuifdeur A2 of A3 met 1 wand B.

A1. Draaideur 6 mm
in nis in hoek
75,4-80 cm 76,5-81 cm €376,20 _ 718967
85,4-90 cm 86,5-91 cm €385,65 _ 718968
95,4-100 cm 96,5-101 cm €399,48 _ 718969

A2. Schuifdeur 4 mm
75-80 cm 76,5-81 cm €418,11 _ 718970
85-90 cm 86,5-91 cm €427,20 _ 718971
95-100 cm 96,5-101 cm €436,29 _ 718972

A3. Schuifdeur 6 mm
97-102 cm 95,5-101,8 cm €435,42 _ 718984
117-122 cm 118,5-121,8 cm €473,43 _ 718985
127-132 cm 128,5-131,8 cm €479,61 _ 718986
137-142 cm 138,5-141,8 cm €495,30 _ 718987
147-152 cm 148,5-151,8 cm €505,35 _ 718988
157-162 cm 158,5-161,8 cm €515,34 _ 718989
167-172 cm 168,5-171,8 cm €525,36 _ 718990

B. Zijwand 4 mm
76,5-79 cm  €211,71 _ 718973
86,5-89 cm  €220,56 _ 718974
96,5-99 cm  €231,60 _ 718975
118,5-121 cm  €260,46 _ 718976

• Hoogte 200 cm
• transparant veiligheidsglas
• profielen in glanzend silver
• de deuren en wanden zijn omkeerbaar.
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DE DOUCHE

De douchedeur en wand
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A16

DE DOUCHE

De douchedeur en wand

Strakke afwerking: geen 
profielen bovenaan of 
onderaan op het 
draaigedeelte.

De draaideur: een 
esthetische en 
economische oplossing 
voor je douche.

FAVOR IE T

• Hoogte 195 cm
• transparant 

veiligheidsglas  
6 mm met antikalk-
behandeling

• profielen in titanium.

NISOPSTELLING OF HOEKOPSTELLING
voor de hoekopstelling: combineer  
1 deur met 1 wand.

Draaideur
73,5-77,5 cm €387,68 _ 719464
77,5-81,5 cm €387,68 _ 434658
83,5-87,5 cm €409,23 _ 719465
87,5-91,5 cm €409,23 _ 434659
93,5-97,5 cm €425,38 _ 719466
97,5-101,5 cm €425,38 _ 434660

Zijwand
73,5-77,5 cm €282,68 _ 719467
77,5-81,5 cm €282,68 _ 434661
83,5-87,5 cm €296,15 _ 719468
87,5-91,5 cm €296,15 _ 434662
93,5-97,5 cm €309,60 _ 719469
97,5-101,5 cm €309,60 _ 434663



343

Aura

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

DE DOUCHE

De douchedeur en wand

NIEUW

Tijdloze elegantie voor 
elke badkamerinrichting.

Helder, minimalistisch en toch 
expressief: HÜPPE Aura pure 
combineert strak design met 
doordachte functionaliteit. 

Het scharnier is uitgerust met een 
soepel hef-daalmechanisme en zorgt 
ervoor dat de deur bij het openen en 
sluiten voorzichtig kan worden opgetild 
- voor een lange levensduur.

De scharnieren vormen een 
harmonieuze eenheid met  
het glas van de douchecabine, 
en zijn aan de binnenkant vlak 
voor eenvoudige reiniging en 
onderhoud.
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Design Pure

DE DOUCHE

De douchedeur en wand

Exclusief design  
en maximale doorzichtigheid.
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DE DOUCHE

De douchedeur en wand

NISOPSTELLING, HOEKOPSTELLING OF 
HOEKINSTAP
voor hoekopstelling: combineer 1 deur A1 of 
A2 met 1 wand B. 
Voor hoekinstap: twee deuren zijn nodig om 
een geheel te vormen. 
Profielen in mat zilver.
A1. Draaideur
79-81,5 cm €781,00 _ 200917
89-91,5 cm €781,00 _ 526831
99-101,5 cm €806,00 _ 528285

A2. Klapdeur met vast gedeelte
78,5-81,5 cm €781,00 _ 200918
88,5-91,5 cm €781,00 _ 535196
98,5-101,5 cm €806,00 _ 538200

B. Zijwand
68,5-70 cm €549,00 _ 200930
73,5-75 cm €549,00 _ 200931
78,5-80 cm €549,00 _ 200932
88,5-90 cm €549,00 _ 535198
98,5-100 cm €564,00 _ 528287

aanvullingsset voor nis
mat zilver €107,00 _ 535780

1/4 RONDE klapdeuren
twee elementen zijn nodig om een geheel te 
vormen. 
Profielen in mat zilver.
transparant glas
88,5-90 cm €806,00 _ 845155

• Hoogte 200 cm
• transparant veiligheidsglas 6 mm 
• profielen in mat zilver of mat zwart
• de deuren en wanden zijn omkeerbaar
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Solva Pro

DE DOUCHE

De douchedeur en wand

• Met of zonder profielen
• glas 8 mm
• minimalistische handgrepen
• grote keuze aan beglazing
• verchroomd, Black Edition of 
RAL kleuren.

Bestaat ook met glas van 
6 mm (Solva2).

Solva Pro
prijs vanaf

€881,00

NIEUW
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DE DOUCHE

De douchedeur en wand

EasyEntry 
schuifdeuren.

De EasyEntry 
schuifdeuren bieden 
transparantie met een 
maximaal instapcomfort 
en krachtige design 
details.

Prijs vanaf

€672,00 

Prijs vanaf

€824,00 

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

Bestaat ook met 
klapdeuren.
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Indissima

DE DOUCHE

De douchedeur en wand

Indissima keert het paradigma van de douchesluiting 
om. Lagere ondersteuningsstructuur, die het extreme 
concept van minimaal frame ondersteunt. 

De fijnste framelijn op de markt, die plaats maakt voor 
het rigoureuze en elegante volume van een douche in 
de badkamer.

Profielen beschikbaar in mat zwart, 
mat wit of geborsteld nikkel.

vanaf

€1.152,00

FAVOR IE T
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Azure

DE DOUCHE

De douchedeur en wand

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

Technologie en esthetiek bereiken een nieuw 
evenwicht met Azure, de nieuwe dimensie 
voor de doucheruimte.

Prijs vanaf

€1.379,00  

Frameloze draaideuren van 
8 mm te personaliseren met 
de verschillende 
handgrepen en scharnieren 
die esthetisch afgestemd 
zijn op de Inda meubels en 
accessoires.

Meerdere afwerkingen 
beschikbaar.
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Klar

DE DOUCHE

De douchedeur en wand

Een reeks gekenmerkt door een duidelijk ontwerp en 
stijl, vierkante vormen, zeer grote afmetingen en 
verzorgde details.

Door het soft-close sluitingsmechanisme, de nieuwe 
handgreep, de spiegelafwerking en de afneembare 
wanden wordt dit je favoriet.

NISOPSTELLING
schuifdeur, verchroomd profiel

douchebak 120 cm
118-121 cm, rechts €1.188,00 _ 719154
118-121 cm, links €1.188,00 _ 719203

douchebak 140 cm
138-141 cm, rechts €1.262,00 _ 719504
138-141 cm, links €1.262,00 _ 719503

douchebak 160 cm
158-161 cm, rechts €1.329,00 _ 641197
158-161 cm, links €1.329,00 _ 719291

douchebak 180 cm
178-181 cm, rechts €1.533,00 _ 719182
178-181 cm, links €1.533,00 _ 719173

HOEKOPSTELLING
schuifdeur, verchroomd profiel
Combineer 1 schuifdeur A1, A2, A3 of A4 met 
1 zijwand B.

A1. Douchebak 120 cm
118-120 cm, rechts €1.188,00 _ 719505
118-120 cm, links €1.188,00 _ 630898

A2. Douchebak 140 cm
138-140 cm, rechts €1.262,00 _ 719507
138-140 cm, links €1.262,00 _ 719506

A3. Douchebak 160 cm
158-160 cm, rechts €1.329,00 _ 641562
158-160 cm, links €1.329,00 _ 719508

A4. Douchebak 180 cm
178-180 cm, rechts €1.533,00 _ 719510
178-180 cm, links €1.533,00 _ 719509

B. Vaste wand, verchroomd profiel

douchebak 80 cm
77-79 cm, rechts €671,00 _ 640404
77-79 cm, links €671,00 _ 719511

douchebak 90 cm
87-89 cm, rechts €684,00 _ 719193
87-89 cm, links €684,00 _ 641565

douchebak 100 cm
97-99 cm, rechts €711,00 _ 630900
97-99 cm, links €711,00 _ 719512

• Hoogte 200 cm
• transparant gehard glas 6 of 8 mm
• profielen in verchroomd of mat zwart
• soft closing deur.
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Trendy Design

DE DOUCHE

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De douchedeur en wand

FAVOR IE T

Met Inda Glass Protection.

NISOPSTELLING

schuifdeur rechts
verchroomd profiel
116-120 cm €1.005,00 _ 447532
136-140 cm €1.153,00 _ 438833
156-160 cm €1.314,00 _ 404941

schuifdeur links
verchroomd profiel
116-120 cm €1.005,00 _ 410780
136-140 cm €1.153,00 _ 432642
156-160 cm €1.314,00 _ 428360
schuifdeur rechts
mat zwart profiel
116-120 cm €1.005,00 _ 720436
136-140 cm €1.153,00 _ 720437
156-160 cm €1.314,00 _ 720439

schuifdeur links
mat zwart profiel
116-120 cm €1.005,00 _ 680744
136-140 cm €1.153,00 _ 720438
156-160 cm €1.314,00 _ 676521

• Hoogte 195 cm
• transparant gehard glas 6 mm
• profielen in verchroomd, mat 

zwart, mat wit of geborsteld 
nikkel.

Ook beschikbaar met klapdeur.
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Praia Design

DE DOUCHE

De douchedeur en wand

Een complete serie klap- en vouwdeuren waarvan 
de scharnieren aan de uiteinden van het glas zijn 
gemonteerd en voor een perfect onderhoud 
vanbinnen glad zijn.

• Hoogte 195 cm
• grijs, ice of transparant gehard glas 6 mm
• afwerking profielen: glanzend geanodiseerd, 

geborsteld nikkel, mat wit of mat zwart.

HOEKOPSTELLING
verchroomd profiel
combineer 1 deur met 1 vaste wand

Klapdeur met vast gedeelte
87,5-90 cm €656,00 _ 415909

Vaste wand
76,5-79 cm €479,00 _ 416926
86,5-89 cm €516,00 _ 416929

NISOPSTELLING
verchroomd profiel

Klapdeur met vast gedeelte
76,5-79,5 cm €704,00 _ 416911
86,5-90 cm €741,00 _ 416002
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Praia

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De douchedeur en wand
DE DOUCHE

NISOPSTELLING

Draaideur
silver profiel – transparant glas
77-81 cm €617,00 _ 303271
87-91 cm €639,00 _ 318941
97-101 cm €659,00 _ 318943

Saloondeur
verchroomd profiel – transparant glas
72-76 cm €692,00 _ 548857
87-91 cm €723,00 _ 492986
97-101cm €745,00 _ 698594

• Hoogte 195 cm
• transparant grijs, gegraveerd screen of ice 

veiligheidsglas 8 mm
• afwerking profielen: silver, wit of verchroomd
• magnetische sluiting
• de deuren zijn omkeerbaar.
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Claire Design

DE DOUCHE

De douchedeur en wand

Prijs vanaf

€539,00 

De details, de kwaliteitsvolle afwerkingen en de ongelofelijke helderheid van de Claire Design 
douchewanden geven een onmiddellijk gevoel van elegantie en persoonlijkheid aan de badkamer.

De serie, ontworpen voor een maximale functionaliteit en totale aanpasbaarheid, biedt vele 
oplossingen met klapdeuren om comfort, harmonie en sierlijkheid te verzekeren.

• Hoogte 195 cm
• klapdeur
• transparant gehard glas 6 mm
• profielen in titanium, mat zwart, 

mat wit of geborsteld nikkel.
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Indissima Walk-in

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

DE DOUCHE

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

• Glas 6 mm met kader, hoogte 200 cm
• zonder verstevigingsarmen
• verkrijgbaar in drie afwerkingen: geborsteld roestvrij 

staal, mat zwart, mat wit
• ook verkrijgbaar zonder vaste zijwand.

De bijhorende stang fungeert als verstevigingsarm 
en kan gematcht worden met de accessoires van 
de Indissima collectie.

NIEUW

Prijs
vanaf

€887,00

De walk-in douche
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A16 Walk-in 6 mm

DE DOUCHE

• Hoogte 200 cm
• transparant veiligheidsglas 6 mm
• profielen in glanzend verchroomd aluminium
• kan met of zonder douchebak gemonteerd 

worden
• verstevigingsarm meegeleverd.

WALK-IN
wand
78-80 cm €463,00 _ 845243
88-90 cm €434,00 _ 845244
98-100 cm €456,00 _ 845245
118-120 cm €490,00 _ 845246
138-140 cm €524,00 _ 845247

draaibare zijwand
30 cm €304,00 _ 533557
40 cm €332,00 _ 541681
50 cm €344,00 _ 537228

Met Inda Glass Protection.

De walk-in douche
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A16 Walk-in 8 mm

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

DE DOUCHE

De walk-in douche

PR I JS  KWAL I T E I T

FAVOR IE T

• Hoogte 200 cm
• veiligheidsglas  

8 mm
• profielen in 

glanzend 
verchroomd 
aluminium of mat 
zwart

• kan met of zonder 
douchebak 
gemonteerd worden

• verstevigingsarm 
meegeleverd.

WALK-IN - verchroomd profiel
wand

gezeefdrukt glas (1 m)
118-120 cm €705,00 _ 564879
138-140 cm €799,00 _ 202038
158-160 cm €1.131,00 _ 603951

WALK-IN - verchroomd profiel
wand

transparant glas
78-80 cm €516,00 _ 434657
88-90 cm €530,00 _ 845466
98-100 cm €540,00 _ 420008
118-120 cm €564,00 _ 420009
138-140 cm €636,00 _ 420011
158-160 cm €842,00 _ 458219
178-180 cm €1.056,00 _ 565793

grijs glas
98-100 cm €803,00 _ 567708
118-120 cm €838,00 _ 563382
138-140 cm €977,00 _ 202035
158-160 cm €1.194,00 _ 607718

zijwand voor hoekinstap
transparant
78-80 cm €419,00 _ 563260
88-90 cm €369,00 _ 564139

steunarm voor 2 wanden
verchroomd €62,00 _ 568340

Met Inda Glass 
Protection.
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A16 Walk-in 8 mm

De walk-in douche
DE DOUCHE

WALK-IN - mat zwart profiel

transparant glas
118-120 cm €711,00 _ 719894
138-140 cm €777,00 _ 719895
158-160 cm €889,00 _ 719896

WALK-IN - mat wit profiel

transparant glas
118-120 cm €725,00 _ 719798
138-140 cm €833,00 _ 412858
158-160 cm €947,00 _ 731266
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De walk-in douche
DE DOUCHE

Mogelijkheid om 
optioneel een 
handdoekhouder in de 
douchewand te 
integreren.

WALK-IN - mat zwart profiel

transparant glas met dwarsbalken
98-100 cm €798,00 _ 719861
118-120 cm €838,00 _ 719826
138-140 cm €946,00 _ 719789
158-160 cm €1.101,00 _ 667449
178-180 cm €1.271,00 _ 719795

De prachtige zwarte profielen zijn het 
toppunt van elegantie. En wat vind jij 
van de transparante wand met dunne 
zwarte rechthoekjes die naar de 
vensters van de fabrieksgebouwen uit 
het begin van de vorige eeuw 
verwijzen?
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A16 2.0

De walk-in douche
DE DOUCHE

• Glas 8 mm voor het vaste deel en 
6 mm voor het schuifbare deel

• hoogte 200 cm
• 6 afwerkingen: glanzend 

geanodiseerd, zwart mat, wit 
mat, brons, geborsteld nikkel of 
rosé goud

• 4 soorten glas beschikbaar 
(telkens met antikalk optie): grijs, 
zuurgrijs, gezeefdrukt of 
transparant.

NIEUW

WALK-IN - mat zwart profiel

schuifdeur - omkeerbaar
transparant glas
98-100 cm €880,00 _ 207258
100-110 cm €905,00 _ 207260
118-120 cm €940,00 _ 207262
120-140 cm €985,00 _ 207264
140-160 cm €1.050,00 _ 207266
160-180 cm €1.115,00 _ 207268

zijwand
transparant glas
78-80 cm €545,00 _ 207280
88-90 cm €603,00 _ 207282
98-100 cm €603,00 _ 207284

Kit magnetische sluiting voor nis  
€90,00 _ 207286

WALK-IN - verchroomd profiel

schuifdeur - omkeerbaar
transparant glas
98-100 cm €880,00 _ 207257
100-110 cm €905,00 _ 207259
118-120 cm €940,00 _ 207261
120-140 cm €985,00 _ 207263
140-160 cm €1.050,00 _ 207265
160-180 cm €1.115,00 _ 207267

zijwand
transparant glas
78-80 cm €545,00 _ 207269
88-90 cm €603,00 _ 207281
98-100 cm €603,00 _ 207283

Kit magnetische sluiting voor nis 
€90,00 _ 207285
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Duplo Pure

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De walk-in douche
DE DOUCHE

OP MAAT

Zoek je de perfecte Walk-In-oplossing 
voor een krappe badkamer? 

Duplo Pure beschikt over een 
horizontaal in tweeën gedeelde ruit 
in veiligheidsglas 8 mm en 
verbonden door een handvat dat 
tevens ook als handdoekhouder 
fungeert.

Duplo Pure
BxH: 100x200 cm
vanaf

€1.115,00

Duplo Pure is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, waaronder 
een zeer elegant grijs glas en een zeer praktisch gemengd decor 
(bovenkant transparant- onderkant kijkdicht) om de privacy van de 
gebruiker te behouden.
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Xtensa Pure

De walk-in douche
DE DOUCHE

De uittrekbare walk-in.

Het unieke principe van de Xtensa Pure verenigt  
de voordelen van een walk-in oplossing met die  
van een schuifdeur oplossing: royale instap, hoge 
transparantie en ruime spatbeveiliging. 

Nog extra comfort nodig? 
De Xtensa Pure kan ook met een zijwand worden 
gecombineerd of in een nis geplaatst worden.

Talrijke glassoorten beschikbaar en een black 
edition versie, volledig in mat zwart.

• Hoogte 200 cm
• deur in transparant veiligheidsglas 8 mm
• vast segment in transparant veiligheidsglas 6 mm
• profielen in glanzend zilver.

WALK-IN

bevestiging links
110,1-120 cm €1.057,00 _ 390557
120,1-140 cm €1.169,00 _ 390559
140,1-160 cm €1.267,00 _ 390561
160,1-180 cm €1.368,00 _ 390564

bevestiging rechts
110,1-120 cm €1.057,00 _ 390573
120,1-140 cm €1.169,00 _ 390575
140,1-160 cm €1.267,00 _ 390579
160,1-180 cm €1.368,00 _ 390581

zijwand
80 cm €549,00 _ 390584
90 cm €549,00 _ 390586
100 cm €576,00 _ 390588
montage set €102,00 _ 390583
adapterkit voor dwarssteun €124,00 _ 844775
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Kit Select+

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De walk-in douche
DE DOUCHE

Kit voor Xtensa Pure
vanaf

€119,00

Mirror, Tablet en Drybox, worden aan 
een voegloos afgedekt kanaal aan het 
profiel bevestigd – zonder extra 
boringen in de tegels! Ook voor het 
Shower Board zijn geen boringen in het 
glas nodig, dit wordt via een nieuwe 
en gepatenteerd HÜPPE-klemtechniek 
aangebracht. 

De posities van de douche-accessoires 
kunnen met een handeling gewijzigd, 
toegevoegd of weggenomen worden.

Een innovatief opbergsysteem met 
perfecte techniek: HÜPPE Select+.
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Select+ Frame

De walk-in douche
DE DOUCHE

De HÜPPE Select+ Organizer:
• Bevestigt zich aan het Select+ 

System wandprofiel
• makkelijk en snel te monteren 

zonder te moeten boren
• regelbaar in de hoogte
• makkelijk schoon te maken 

dankzij het vlak oppervlak
• kan gecombineerd worden 

volgens smaak
• beschikbaar in de kleuren 

mat zilver en Black Edition.

NIEUW

Walk-in Frame
Vintage glas - mat zwart profiel
prijs vanaf

€1.126,00
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Select+ 10 mm

De walk-in douche
DE DOUCHE

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

Walk-in model, enkele zijwand met HÜPPE Select+ wandbeugel, 
HÜPPE Select+ Tablet en HÜPPE Select+ Shelf.

Walk-in vierkantig Select+
prijs vanaf

€928,00

NIEUW
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Fjord Air Air 2

Fjord Air
ensemble douchebak Fjord 
met walk-in wand Air
Prijs vanaf

€1.940,00

Een overtuigende ontwikkeling voor de moderne 
badkamer: de vlakke doucheplaat Fjord wordt 
vervaardigd uit een doorgekleurde kunststeen en 
bekoort door een uniek design.

DE DOUCHE

De walk-in douche

Zonder zichtbare profielen biedt Air 2 een 
bijzonder edele glasoptiek voor een moderne 
badkamerarchitectuur. Het bijna onzichtbare 
vloerprofiel zorgt voor duurzame veiligheid en 
stabiliteit. Je kan Air 2 ook op de 
douchebodem plaatsen.

Air 2 Walk-in
vanaf

€1.131,00

Profielen kunnen op de muur geplaatst 
worden of ingebouwd worden.
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Air Colours

367

DE DOUCHE

Breng kleur in je badkamer.

De puristische douchewand Air wordt met vier complementaire 
kleurtinten nieuw geënsceneerd. De Air Colours zetten 
ongebruikelijke kleuraccenten neer en maken van de 
onopvallende douchewand een opvallend designobject.

Air Colours
BxH: 150x200 cm
vanaf

€2.245,00

De walk-in douche

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)
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Walk-in XXL

De walk-in douche
DE DOUCHE

Douchewand op 
plafondhoogte.

• Meer dan  
10 verschillende 
montage-
mogelijkheden

• keuze uit  
3 glasdiktes

• hoogte tot 300 cm
• breedte tot 180 cm
• maatopname in de 

prijs inbegrepen.

OP MAAT

Prijs vanaf

€1.921,00
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PanElle Eco

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De wandbekleding
DE DOUCHE

Voor
Na

• Paneel van 8 mm bestaande uit een witte 
acrylplaat van 2 mm en een hardschuimbasis 
van 6 mm

• laat zich makkelijk plaatsen, zelfs op een 
bestaande bekleding zoals tegels

• 100% vochtbestendig
• kras- en slagbestendig en kleurvast.

Je bad wordt een douche  
zonder tegels in 1 dag tijd.

Wandbekleding
dikte 8 mm
Hxb: 203x101 cm

€407,88 _ 719515

Hxb: 203x153 cm

€597,92 _ 719516

Hxb: 203x203 cm

€718,43 _ 719517

Binnenhoeksprofiel
zilver mat

€62,57 _ 719519

Buitenhoeksprofiel
zilver mat

€55,62 _ 719520

Verbindingsprofiel
zilver mat

€48,67 _ 719521

Eindprofiel
zilver mat

€46,35 _ 719518

SL IM  PRODUCT
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PanElle

De wandbekleding
DE DOUCHE

Eenvoudige 
badkamerrenovatie.

Trend

PanElle is een modulair systeem dat zich aan de 
bestaande badkamers aanpast. Design en functionaliteit 
gaan hier hand in hand: het systeem is geschikt voor 
iedereen die droomt van een comfortabeler leven. De 
hoogwaardig vervaardigde elementen zijn 100 % water- 
en krasbestendig en kunnen eenvoudig en snel 
gemonteerd worden.

Het wordt gewoon op de bestaande ondergrond 
geplaatst – zonder langdurige 
verbouwingswerkzaamheden en zonder vuil en stof.

PanElle Graphics: ze zijn door moderne architectonische 
trends geïnspireerd en brengen nieuwe accenten aan 
in je badkamervormgeving.

Stone

PanElle
paneel 6 mm, BxH 1m x 2,5m
vanaf

€551,25

• Renoveren zonder lawaai en vuil
• eenvoudige montage, zelfs op een bestaande 

ondergrond
• standaard afmetingen, maar maatwerk is ook 

mogelijk
• verbinding van de elementen met een voeg of 

met profielen
• ook beschikbaar met mat zwart profiel
• makkelijk te reinigen dankzij het verminderde 

aantal voegen.

Beton Ruw beton

Hout 
vintage Muur wit

Earth Quartz

Graphite Volcano

Trigon Cubes

Flowers Lines

Graphics
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PanElle WC

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De wandbekleding
DE DOUCHE

KleurenpaletNA
VOOR

Voor een snelle en gemakkelijke 
bekleding van je voorwand 
opbouwsysteem voor WC.

VOOR NA

Wit Grijs Munt Pergamon

Donkergrijs 
metallic

Taupe 
metallic Basaltgrijs Donker 

oranje Capuccino

Steenblauw BlauwgrijsMiddengrijs

Reinwit

Black starGreige

Lichtgrijs

PanElle WC
reinwit

€432,00 _ 666365

black star

€432,00 _ 719489

lichtgrijs

€432,00 _ 719488

greige

€432,00 _ 719487

Speciaal ontwikkeld voor Geberit SystemFix, 
SanBloc en Duofix inbouwelementen
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EasyStyle

De wandbekleding
DE DOUCHE

Kan je badkamer wel eens een grondige opfrisbeurt 
gebruiken, maar zie je een complete renovatie niet zitten? 
Hüppe EasyStyle maakt jouw droomproject perfect 
haalbaar: met deze wandbekleding bezorg je je badkamer 
in geen tijd een originele, stijlvolle make-over.

Snel en eenvoudig renoveren.

FAVOR IE T

VOOR

NA



373Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De wandbekleding
DE DOUCHE

Snelle montage én snelle reiniging, want de UV-lak zorgt 
ervoor dat vuil en kalk nauwelijks een kans krijgen.  
De panelen maak je heel eenvoudig schoon met  
een zachte doek en een mild reinigingsmiddel.

De wandbekleding is beschikbaar in verschillende originele 
kleuren en texturen. Hou je van warme tinten en hout, dan 
is ‘Pijnboom Gekalkt’ of ‘Landhuis Spar’ ongetwijfeld iets 
voor jou. Mag het wat strakker? Dan val je vast voor ‘Beton’ 
of ‘Donkere Steen’. Nieuwe uitvoering: mat wit en fijn 
marmer.

EasyStyle
paneel 6 mm, BxH 1m x 2,55m
beton

€465,00 _ 660289

italian stone wit

€465,00 _ 653684
Decors “Print on Demand”
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Showerwall

DE DOUCHE

De wandbekleding

De oplossing voor een 
tegelvrije douche. 
Naadloze 
douchewanden. 

PR I JS  KWAL I T E I T

Showerwall
glanzend wit
101x203 cm €380,64 _ 435019
152x203 cm €553,61 _ 435020
203x203 cm €666,04 _ 435021
101x265cm €499,45 _ 871424
203x265cm €882,65 _ 871425
mat wit
101x265 cm €617,25 _ 871426
203x265 cm €1.041,65 _ 871427

Cornerfix
hoekprofiel
3,5x3,5 cm, hoogte 203 cm 

€69,00 _ 845287
3,5x3,5 cm, hoogte 265 cm 

€95,48 _ 871428

• Acryl dikte 8 mm
• minder kans op vochtopname
• de flexibele structuur voorkomt 

scheuren
• de bescherming verhindert dat 

vreemde stoffen zich vastzetten 
en garandeert een langdurige 
glans

• antibacterieel en 
schimmelwerend

• U.V.-bestendig.



Kineprime
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Een complete douchecabine 
voor een beperkt budget.

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

• Montage van de cabine zonder schroeven en zonder 
siliconen

• achterwanden van vacuümgevormd acryl
• douchebak van Biocryl met antislip op stelpoten met 

afvoerrooster van verchroomd RVS
• complete set: met instelbare handdouche, slang, 

douchestang, toevoerslang en afvoerpijp
• profielen in wit aluminium.

PR I JS  KWAL I T E I T

Kineprime 100
vierkantige douchecabine, transparant 
glas 4 mm, douchebak hoogte 9 cm, met 
thermostaatkraan

80x80x208 cm, draaideur

€1.033,00 _ 497860

90x90x208 cm, draaideur

€1.147,00 _ 500236

De douchecabine
DE DOUCHE



376

Eden / Eden+

De douchecabine
DE DOUCHE

De doucheruimte die esthetiek 
combineert met besparen.

Eden 100/120
rechthoekig model, transparant 
veiligheidsglas 5 mm, hoogte 
douchebak 9 cm, met 
thermostatische mengkraan

100x80x212 cm, schuifdeur

€1.741,00 _ 439322

120x80x212 cm, schuifdeur

€1.909,00 _ 713850

Eden+ C80/90
vierkantig of rechthoekig model, 
transparant veiligheidsglas 6 
mm, hoogte douchebak 9 cm, 
met design inbouwthermostaat

90x90x219 cm, schuifdeur

€2.061,00 _ 637538

120x90x219 cm, schuifdeur

€2.279,00 _ 723278

Eden R90
kwartrond model, transparant 
veiligheidsglas 5 mm, 
douchebak hoogte 9 cm, met 
thermostatische mengkraan

90x90x212 cm, schuifdeur

€1.795,00 _ 440859

Eden C80/90
vierkantig model, transparant 
veiligheidsglas 6 mm, hoogte 
douchebak 9 cm, met 
thermostatische mengkraan

80x80x215 cm, draaideur

€1.394,00 _ 845380

90x90x215 cm, draaideur

€1.698,00 _ 563184

Eden+ 120
rechthoekig model, transparant veiligheidsglas 6 mm, 
hoogte douchebak 9 cm, met design inbouwthermostaat
120x80x210 cm, draaideur

€2.230,00 _ 648670

120x90x210 cm, draaideur

€2.279,00 _ 645517

• Draaideur of schuifdeur van transparant glas
• achterwanden van extra-wit mat glas
• zeer bestendige douchebak met afneembare plint 

en verstelbare poten
• verchroomde profielen, metalen handgrepen en 

scharnieren
• 2 douchebak hoogtes: 9 of 18 cm.
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Roma Smart

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

DE DOUCHE

De douchecabine

Roma GF90
vierkantig model, transparant 
veiligheidsglas 6 mm, 
douchebak 15 cm, afdekkap 
met regendouche, zilveren 
profielen, met thermostaat

90x90x215,5 cm, draaideur en 
zijwand

€1.437,50 _ 315526

• Handdouche 3 stralen
• 2 achterwanden in mat glas, kolom in acryl
• helder veiligheidsglas 6 mm
• zilveren profielen
• verchroomde handgrepen
• zeephouder.

Smart A80/A90
vierkantig model, transparant 
veiligheidsglas 4 mm, douchebak 
15 cm, witte profielen, met 
thermostatische mengkraan

80x80x206 cm, hoekinstap

€887,50 _ 315524

90x90x206 cm, hoekinstap

€925,00 _ 315525

Smart GF80/GF90
vierkantig model, transparant 
veiligheidsglas 5 mm voor de 
deur en 4 mm voor de zijwand, 
douchebak 15 cm, witte 
profielen, met thermostatische 
mengkraan

80x80x206 cm, draaideur en 
zijwand

€887,50 _ 315522

90x90x206 cm, draaideur en 
zijwand

€925,00 _ 315523

• Handdouche
• 2 achterwanden in acryl
• helder veiligheidsglas 4 en 5 mm
• witte profielen.

Roma 2P
vierkantig model, transparant 
veiligheidsglas 6 mm, 
douchebak 15 cm, afdekkap 
met regendouche, zilveren 
profielen, met thermostatische 
mengkraan

120x90x215,5 cm, rechtse 
uitvoering, schuifdeur en 
zijwand

€1.612,50 _ 315528

120x90x215,5 cm, linkse 
uitvoering, schuifdeur en 
zijwand

€1.612,50 _ 315527

NIEUW NIEUW
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De douchegoot
DE DOUCHE

Wandafvoer inloopdouche
Dankzij de Sanbloc wandafvoer krijg je een egale vloer, 
zonder storend afvoerdeksel: aangenaam aan de 
voeten en makkelijk te onderhouden. Zo kan je in de 
doucheruimte perfect vloerverwarming plaatsen. 

De sierplaat biedt een discrete, elegante aanblik. Ze is 
mee betegelbaar en is daarnaast ook verkrijgbaar in 
alpine wit, een glanzend verchroomde afwerking of in 
roestvrij staal.

Combifix
voor inloopdouche met wandafvoer.
in te bouwen

€503,48 _ 719702

Sierplaat
voor montage-element inloopdouche.
glanzend verchroomd

€98,78 _ 497810

geborsteld inox

€123,48 _ 496467



CleanLine
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De douchegoten uit het CleanLine 
assortiment zien er niet alleen goed uit, 
maar zijn ook heel gemakkelijk te 
reinigen. Bacteriën kunnen zich niet 
over de volledige lengte afzetten.

De douchegoot is steeds gemaakt van roestvrij staal en bestaat in twee 
varianten: CleanLine 20 en CleanLine 60.
Het ontwerp past in elke vloer en kan tegen de muur of in het midden 
van de doucheruimte worden geplaatst.

• Open collectorprofiel: geen 
verborgen ophoping van 
afzettingen

• handig afdekplaatje: 
eenvoudig en comfortabel te 
openen

• praktische haarvanger: 
demonteren, uitspoelen, 
reinigen

• tijdloos ontwerp: geborsteld 
roestvrij staal voor een 
elegante look die nooit 
veroudert.

CleanLine 60
L 30-130 cm
donker / geborsteld metaal

€687,90 _ 531600

gepolijst / geborsteld metaal

€687,90 _ 536624

Ruwbouwset
hoogte vloeropbouw 65 mm

€226,33 _ 844854

hoogte vloeropbouw 90 mm

€226,33 _ 531593

CleanLine 20
L 30-90 cm, gepolijst / geborsteld metaal

€323,33 _ 844856

L 30-130 cm, gepolijst / geborsteld metaal

€485,00 _ 844858

L 30-160 cm, gepolijst / geborsteld metaal

€644,38 _ 410643

De douchegoot
DE DOUCHE

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)
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Twiggi

Met slechts twee 
beschikbare totaalpakketten 
kan je de Twiggi in elke 
douche perfect van wand 
tot wand laten doorlopen. 
Zelfs hoekkoppelingen zijn 
met de Twiggi douchegoot 
standaard
realiseerbaar.

Verfijnd en elegant.

Geniet van 10 jaar 
garantie.

Ontdek de  
Twiggi familie.

• 31 liter debiet per 
minuut

• extra smal rooster 
30 mm breed

• wall-to-wall 
verlengbaar en 
koppelbaar.

Twiggi XS
80-110 mm, inox

€489,00 _ 607500

80-110 mm, copper

€699,00 _ 774544

Twiggi XL
100-160 mm, inox

€539,00 _ 607501

100-160 mm, copper

€868,33 _ 787160

Twiggi XS Black Edition
80-110 mm, inox zwart

€569,00 _ 654170

100-160 cm, inox zwart

€619,00 _ 669617

De douchegoot
DE DOUCHE
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LiquidCayman

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De douchegoot
DE DOUCHE

Het minimalisme van deze discrete krachtpatser 
doet denken aan de technieken die een kaaiman 
gebruikt in de natuur: quasi onzichtbaar drijvend 
onder het wateroppervlak, maar altijd klaar voor 
een topprestatie. 

Puur Belgisch topdesign aan een mooie prijs.

• 31 liter debiet per minuut
• extra smal rooster van 30 mm breed.

Cayman 700
inox

€333,00 _ 711650

black

€399,00 _ 711653

Cayman 800
inox

€366,00 _ 711651

black

€433,00 _ 711654

Cayman 900
inox

€399,00 _ 711652

black

€466,00 _ 711655

Met slechts 26 mm breedte is Carrodrain Liquid veruit 
de smalste douchegoot voor gietvloeren. Een 
minimalistisch en discreet design verkrijgbaar in 3 
lengtes: 70, 80 en 90 cm. Elke Liquid is uit
voorraad leverbaar in onze 8 standaardkleuren.

Liquid 700
inox

€499,00 _ 795500

black

€549,00 _ 795501

white

€549,00 _ 795502

Liquid 800
inox

€549,00 _ 795503

black

€599,00 _ 795504

white

€599,00 _ 795505

Liquid 900
inox

€599,00 _ 795506

black

€649,00 _ 795507

white

€649,00 _ 795508

• Ideaal voor gietvloeren
• 31 liter debiet per minuut
• extra smal rooster van 26 mm breed
• kan meegekleurd worden.

NIEUW
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Advantix Vario

De douchegoot
DE DOUCHE

Advantix

Voordelen van de Advantix-douchegoot:
• modern, minimalistisch ontwerp
• roosters en frames gematteerd, hoogglans 

gepolijst of als standaardframe
• alle Advantix-douchegoten zijn verkrijgbaar in  

5 lengtes: 750, 800, 900, 1.000 en 1.200 mm.

Sla een mooi figuur in elke 
badkamer!

Aantrekkelijk en onopvallend design.Maatwerk als standaard, in hoekvorm of met een 
lengte van 280 cm. Variabel van 30 tot 120 cm.

Advantix Vario
basislichaam 30 tot 120 cm

€417,26 _ 410970

Visign
steekrooster 120 cm

mat inox

€103,40 _ 410971

glanzend inox

€123,11 _ 410972

Volledige Advantix set
rooster Visign in mat inox
75 cm €407,79 _ 435846
80 cm €451,53 _ 718917
90 cm €497,46 _ 435849
100 cm €502,28 _ 589550
120 cm €548,88 _ 589551

Regelbare montage-voetenset
bouwhoogte 70-95 mm €19,83 _ 583900
bouwhoogte 95-160 mm €19,83 _ 584790
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Advantix Cleviva

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De douchegoot
DE DOUCHE

De nieuwe douchegoot die 
even functioneel als stijlvol is.

Het installatiegemak wordt gekoppeld 
aan een eenvoudige bediening. Met 
slechts één handeling kan je het inlegstuk 
uitnemen om de sifon – en de 
afvoerleiding daarachter – te reinigen.

De Advantix Cleviva douchegoot plaatst zich:
• gecentreerd, uit het midden of vlak tegen  

de muur
• voorgelijmde waterdichtingsmat
• in de hoogte verstelbare vloerafwerking van  

3,5 mm tot 30 mm
• lengte op maat mogelijk van 300 tot 1200 mm.
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DE DOUCHE

De aankoopgids

Wat vind jij het allerbelangrijkste? Dat het kraanwerk makkelijk te 
installeren is of dat het weinig plaats inneemt? 

•  Zichtbaar kraanwerk: deze kranen worden op de muur bevestigd en 
kunnen in een handomdraai op de waterleiding aangesloten worden. 

•  Ingebouwd kraanwerk: hier 
wordt het kraanwerk in de 
muur ingebouwd. Daardoor 
krijg je een heel strakke look. 

vierkant 
model

rond 
model

Doucheset: heb je geen hoofddou-
che nodig? Kies dan voor een 
praktische en functionele douches-
et. 

Inbouwlichaam: kies een rond of 
vierkant paneel voor je mengkraan 
of thermostaat.

De douchecombinatie bestaat 
uit een hoofddouche, een 
handdouche, een stang en een 
mengkraan.

01
stel je prioriteiten

HOE KIES JE HET JUISTE  

KRAANWERK 
VOOR JE DOUCHE? VOLG DEZE 4 STAPPEN
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DE DOUCHE

De aankoopgids

Een zacht, ontspannend zomer-
buitje of een verkwikkende 
stortvloed? Jij bepaalt de kracht 
van de waterstralen van je hoofd-
douche. 
Rond, vierkant of rechthoekig, 
aan de muur gehangen, vast of 
volledig geïntegreerd in het 
plafond voor een watervalef-
fect… je vindt vast een regen-
douche die past bij jouw smaak. 

probeer het PowderRain systeem 

van hansgrohe

muurbevestiging plafondbevestiging

30 liter  
Slechts 30 liter water voor 5 minuten 
douchen? Het kan, met een zuinige 
douchekop!

Net zoals je de vorm van je 
handdouche zelf bepaalt, 
bepaal je ook de kleur. Van 
klassiek chroom tot strak zwart.  
Of wat dacht je van goud of een 
zachte kopertint?

Met de mengkraan regel je zowel de temperatuur als de 
kracht van je water. Bij een thermostatische mengkraan kan 
je de temperatuur instellen op 38°C, zodat je je niet kan 
verbranden. 

03

04

02

neem alles in de hand

stel je grenzen

een buitje of een 
stortvloed?

Heerlijk, die ontelbare fijne waterdruppels die je helemaal omhullen. Geniet 
van water als zacht gefluister.
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Rapido SmartBox

De inbouwdouche
DE DOUCHE

Rond of vierkantig kraanwerk? Aan jou de keuze!

Rapido SmartBox
universeel thermostatisch 
inbouwlichaam, 1/2“

€82,50 _ 656936

Grohtherm Perfect Shower set
inbouwthermostaat
Rapido Smart Box
doucheset Tempesta 100
Rainshower Tempesta 210
verchroomd

€715,50 _ 203621

Onzichtbaar aanwezig voor 
ultiem comfort.

Grohtherm ronde
inbouwthermostaat
douche
2 uitgangen met ingebouwde 
afsluitkraan/omsteller
verchroomd

€413,50 _ 203459

Ensemble Grohtherm Cube 230
inbouwthermostaat

Rapido Smart Box
doucheset Euphoria Cube
Rainshower Allure 230
verchroomd

€1.213,00 _ 204092

Grohtherm Perfect Rainshower 
Cosmopolitan
inbouwthermostaat
Rapido Smart Box
doucheset Sena Stick
Rainshower Cosmopolitan 210
verchroomd

€1.099,50 _ 203103

Grohtherm vierkantige
inbouwthermostaat
douche
2 uitgangen met ingebouwde 
afsluitkraan/omsteller
verchroomd

€433,50 _ 203623
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SmartControl

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De inbouwdouche
DE DOUCHE

3D-douchen: 
drukken, draaien, 
douchen.

Wat bedoelen we met SmartControl?
Dat je moeiteloos elk onderdeel van 
je douche kan regelen, zodat je 
ontspannend kan genieten.

Rainshower 310 SmartActive - 2 stralen
hoofddouche
verchroomd

€536,50 _ 657149

Rainshower 310 Cube
hoofddouche
verchroomd

€565,50 _ 643750

Rapido SmartBox
universeel thermostatisch 
inbouwlichaam, 1/2“

€82,50 _ 656936

Inbouwthermostaat
voor 2 uitgangen, verchroomd

€569,50 _ 656920

Inbouwthermostaat
voor 2 uitgangen met 
douchehouder, verchroomd

€683,00 _ 656921

Inbouwthermostaat
voor 2 uitgangen, verchroomd

€559,00 _ 656928

Inbouwthermostaat
voor 2 uitgangen met 
douchehouder, verchroomd

€683,00 _ 656929

Ook beschikbaar met 1 of 3 uitgangen en 
met wandplaat in Moon White acrylglas.

KEUZEVRIJHEID – COMPLETE BADKAMER IN KLEUR
Een zorgvuldig geselecteerd assortiment van 9 kleuren en afwerkingen met talloze opties om je 

interieur aan te vullen. Voor inlichtingen kan je terecht in de dichtstbijzijnde Showroom.

Inbouwthermostaat
voor 3 uitgangen, verchroomd

€615,50 _ 656922

FAVOR IE T
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iBox

De inbouwdouche
DE DOUCHE

Het inbouwlichaam 
voor alle oplossingen.

Scan deze QR-code 
met je smartphone 
voor meer info.

Thermostaat 2 functies Thermostaat 3 functies

ShowerSelect S
verchroomd

€579,60 _ 509124

ShowerSelect E
verchroomd

€579,60 _ 464876

ShowerSelect E
verchroomd

€384,20 _ 467589

Ecostat E
verchroomd

€434,40 _ 509129

Ecostat S
verchroomd

€434,40 _ 509133

Inbouwlichaam
Ibox universal
universeel

€116,80 _ 141286
ShowerSelect S set
iBox
hoofddouche
handdouche met houder
verchroomd

€1.156,50 _ 725990
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De inbouwdouche
DE DOUCHE

Hoofddouche aan- en 
uitschakelen.

Handdouche aan- en uitschakelen.

Gewenste temperatuur instellen.

De ShowerSelect® thermostaten in glas.

Hoogwaardig design voor 
comfortabele douchebediening.

Douchen met een keuzemogelijkheid.

Handdouche en 
doucheslang 
naar keuze 
(afzonderlijk te 
bestellen).

De Select-knoppen in een luxueuze 
matte uitvoering vormen een fraai 
contrast met het chroomkleurig 
oppervlak. Grote symbolen staan 
garant voor een eenvoudige 
bediening.

Goed leesbare 
temperatuurindicatie.

De slanke, cilindrische greep 
zorgt voor een ergonomisch 
bedieningscomfort.

Afmetingenrozet in 
metaal 155 x 188 mm.

Gewenste 
temperatuur 
instellen.

ShowerSelect thermostaat
wit glas

€712,00 _ 845021

ShowerSelect FixFit thermostaat
met douchehouder, verchroomd

€705,90 _ 509119
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Rainfinity

De inbouwdouche
DE DOUCHE

Een topervaring.

Rainfinity:
Douchecomfort met breed assortiment.

1 straal en 3 stralen hoofddouches 30° 
kantelbaar in formaat 250 en 350. Rainfinity 
is beschikbaar in chroom en wit, alsook in 
FinishPlus. 

PowderRain

Rainfinity hoofddouche 360
3 stralen, mat wit

€1.438,40 _ 754274

Rainfinity Fixfit porter 500
douchehouder links, mat wit

€435,90 _ 315070

RainSelect inbouwthermostaat
voor 5 uitgangen, mat wit

€2.126,30 _ 754634

inbouwlichaam

€923,20 _ 736456
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De inbouwdouche
DE DOUCHE

RainStreamIntense PowderRain

De schouderdouche omhult je lichaam perfect met een brede 
PowderRain straal, zonder je haren nat te maken. Op het 
hoogwaardige opbergtablet is plaats voor douchebenodigdheden.

RainSelect inbouwthermostaat
voor 5 uitgangen, mat wit

€2.126,30 _ 754634

inbouwlichaam

€923,20 _ 736456

Rainfinity schouderdouche 500
met tablet, 1 straal, mat wit

€593,90 _ 754633
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RainSelect

De inbouwdouche
DE DOUCHE

Beschikbaar in verchroomd 
en in zwart of wit glas.

Optimaal gemak en 
elegantie

Met de RainSelect kan 
doucheplezier nu zeer comfortabel 
worden en met één enkel product 
worden geregeld. Zet de 
verschillende douchesystemen 
aan en uit met één druk op de 
knop. Regel het debiet en de 
temperatuur dankzij de 2 grepen.

RainSelect is beschikbaar voor 2 tot 5 systemen die tegelijkertijd kunnen 
functioneren. Een bad/douche voor 2 systemen is ook beschikbaar.

RainSelect Inbouwthermostaat
voor twee uitgangen, verchroomd

€1.139,20 _ 725402

inbouwlichaam

€616,10 _ 725450
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Matrix

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

DE DOUCHE

De inbouwdouche

Wend je voor de prijs 
tot de dichtstbijzijnde 
Showroom.

Rechtlijnigheid voor alle duidelijkheid.

MATRIX is een systeem van zeer flexibele en modulaire producten waarvan de 
bestanddelen, aan de hand van een klassiek sjabloon, naar hartenlust te 
combineren zijn: een zuiver en puristisch kraanwerk dat zonder compromis voor 
de samenhang van het geheel zowel de wastafel, het bad en de douche kan 
vergezellen.
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Ixmo

Design by 
Dominik 
Tesseraux

De inbouwdouche
DE DOUCHE

Minder is meer...
Het Ixmo gamma past 
strikt het basisprincipe 
toe: afmetingen 
verminderen en functies 
bundelen.

FAVOR IE T

De beschikbare 
kleuren... Aluminium Geborsteld 

brons
Roestvrij 

staal
Geborsteld 

nikkel

Geborsteld 
zwart 

verchroomd
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Ixmo Solo

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De inbouwdouche
DE DOUCHE

Minimalisme 
in de douche.

Het credo “Minder kan meer” is bij het nieuwe lid van  
de IXMO familie meer dan ooit van toepassing. 

IXMO SOLO is een echt wonder van functionaliteit:  
de indrukwekkend kleine module wordt gekenmerkt 
door de intelligente bundeling van innovatieve 
technieken in combinatie met een minimalistisch design.

Edition 400
douchestang 90 cm 
slang 160 cm - 3 stralen, 
verchroomd

€342,20 _ 844926

Ronde rozetthermostaat
verchroomd

€399,00 _ 714803

inbouwlichaam

€140,00 _ 714806

Doucheset
douchestang 88,5 cm, 
slang 160 cm, met zwenkbare planchet 
verchroomd

€281,70 _ 727026

Vierkante rozetthermostaat
verchroomd

€394,00 _ 714800

inbouwlichaam

€140,00 _ 714806
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Vaia

De inbouwdouche
DE DOUCHE

Prijs
Dark Platinium mat ensemble

€9.777,00
Prijs
verchroomd ensemble

€6.342,00 
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Raindance

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

DE DOUCHE

Raindance Air
26x26 cm
zichtbaar gedeelte, verchroomd

€408,10 _ 505914

inbouwlichaam

€94,40 _ 469005

Raindance E
40x40 cm
zichtbaar gedeelte, verchroomd

€803,10 _ 650702

inbouwlichaam

€118,20 _ 605217

Gun jezelf wat me-time naast de dagelijkse 
beslommeringen, met de RainAir straalsoort. 
Hierbij wordt het water met lucht verrijkt 
(AirPower), zodat het voller en zachter wordt en 
een nog aangenamer gevoel op je huid 
achterlaat. Een streling voor geest en lichaam – 
in je persoonlijke wellnessoase.

Een waar genot 
op elk gebied.

De regendouche
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De hoofddouche, wand- en plafondbevestiging
DE DOUCHE

Rainshower F
1 straal
25,4x25,4 cm
verchroomd

€495,00 _ 401117

Rainshower F
1 straal
50,8x50,8 cm
verchroomd

€2.059,00 _ 346515

Tempesta 210
1 straal - met arm
verchroomd

€163,00 _ 657401

Euphoria Cube 150
1 straal - met arm
15x15 cm
verchroomd

€255,00 _ 498470

Euphoria 260
3 stralen - met arm
verchroomd

€233,50 _ 657402

Tempesta 250
1 straal - met arm
verchroomd

€199,00 _ 207287

Tempesta Cube 250
1 straal - met arm
verchroomd

€199,00 _ 207288

NIEUW
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De hoofddouche, wand- en plafondbevestiging
DE DOUCHE

Rainshower Cosmopolitan 310
1 straal - met arm
verchroomd

€580,50 _ 493546

Rainshower 310 SmartActive
2 stralen - Ø 43 cm - met arm
verchroomd

€536,50 _ 657149

Rainshower 310 SmartActive 
Cube
2 stralen - 43x43 cm - met arm
verchroomd

€565,50 _ 643750

Rainshower 310 SmartActive
2 stralen - Ø 43 cm - met arm
verchroomd

€536,50 _ 657397

Inbouwlichaam
€105,50 _ 623697

Rainshower Allure 230
1 straal - met arm
verchroomd

€581,50 _ 493000

Rainshower Cosmopolitan 210
1 straal
hoofddouche

€359,00 _ 193582

arm 28,6 cm

€82,50 _ 193581

arm 38 cm

€105,00 _ 351364

Rainshower SmartConnect 
Afstandsbediening
draadloos, verchroomd

€254,50 _ 206097
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DE DOUCHE

Eenvoudige en intuïtieve 
straalwissel door één druk op de 
knop.

De hoofddouche, wand- en plafondbevestiging

Raindance Select E 300
2 stralen - 30x16 cm - met arm
wandmodel, verchroomd

€561,70 _ 437371

plafondmodel, verchroomd

€524,80 _ 437361

Croma Select S 180
2 stralen
verchroomd

€233,30 _ 915817

arm 38 cm

€89,00 _ 165827

Raindance Select S 240
PowderRain - Ø 24 cm - met 
arm
wandmodel, verchroomd

€397,50 _ 725633

plafondmodel, verchroomd

€366,70 _ 725634

Raindance Select S 300
2 stralen - Ø 30 cm - met arm
verchroomd

€544,30 _ 474749

Crometta E 240
1 straal
24x24 cm, verchroomd

€220,10 _ 593463

arm 38,9 cm

€84,80 _ 535994

Crometta S 240
1 straal
Ø 24 cm, verchroomd

€220,10 _ 644180

arm 38,9 cm

€89,00 _ 165827
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DE DOUCHE

De hoofddouche, wand- en plafondbevestiging

Rainfinity 360
1 straal - Ø 36 cm
verchroomd

€802,10 _ 748341
mat zwart

€1.042,50 _ 739542
mat wit

€1.042,50 _ 315091

3 stralen - Ø 36 cm - met arm
verchroomd

€1.107,00 _ 315090
mat zwart

€1.438,40 _ 739488
mat wit

€1.438,40 _ 754274
Ook beschikbaar in Ø 25 cm, 1 of 3 stralen.

Rainfinity schouderdouche 500
met tablet, 1 straal, mat wit

€593,90 _ 754633

Raindance E 300 Air
1 straal - 30x30 cm - met arm
verchroomd

€530,00 _ 634788

mat zwart

€741,90 _ 744058

mat wit

€741,90 _ 315080
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De douchecombinatie
DE DOUCHE

Euphoria Cube
met thermostaat - Ø 23 cm, 
verchroomd

€1.349,00 _ 507942

Euphoria XXL
met thermostaat - Ø 21 cm, 
verchroomd

€784,50 _ 546933

Euphoria 260
met thermostaat - Ø 26 cm
douche, verchroomd

€620,00 _ 657324

bad/douche, verchroomd

€754,00 _ 657394

New Tempesta Cosmopolitan 210
met thermostaat - Ø 21 cm
douche, verchroomd

€545,00 _ 647541

bad/douche, verchroomd

€662,00 _ 657393

Euphoria XXL
met thermostaat - Ø 31 cm
verchroomd

€942,50 _ 201523

Warm Sunset

€1.492,00 _ 715624

Brushed Graphite

€1.602,00 _ 657096

Hard Graphite

€1.492,00 _ 732556

Supersteel

€1.319,50 _ 657146
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De douchecombinatie
DE DOUCHE

Duw en draai 
aan de knop 
om te douchen.

Rainshower
met thermostaat - Ø 21 cm, 
verchroomd

€1.033,50 _ 295025

New Tempesta Cosmopolitan 210
met thermostaat - Ø 21 cm
douche, verchroomd

€545,00 _ 647541

bad/douche, verchroomd

€662,00 _ 657393

SmartControl Rainshower 360 Duo
met thermostaat 
handdouche Power&Soul 115, verchroomd

€1.566,00 _ 845280

SmartControl Euphoria 260
met thermostaat en handdouche 
Euphoria 110, verchroomd

€991,00 _ 200965

SmartControl Euphoria 310
met thermostaat en handdouche 
Euphoria 110, verchroomd

€1.110,50 _ 200961

Rainshower System 310
met thermostaat - Ø 31 cm, 
verchroomd

€1.216,50 _ 454683
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De douchecombinatie
DE DOUCHE

Raindance E 300 
1 straal
met ShowerTablet 350, verchroomd

€1.337,60 _ 615767

met ShowerTablet 600, verchroomd

€1.561,70 _ 725441

Rainfinity Showerpipe 360 PowderRain
1 straal - voor inbouw
met handdouche, doucheslang en 
-houder, tabletten
verchroomd

€1.268,60 _ 315076

mat wit

€1.649,10 _ 315077

PowderRain van Hansgrohe: 
ontspannend en zacht dankzij 
microfijne druppels.
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De douchecombinatie
DE DOUCHE

Raindance Select E 300 
2 stralen
met thermostaat Select, 
verchroomd

€1.600,00 _ 507054

Raindance Select E 360
1 straal
met thermostaat Select, 
verchroomd

€1.625,10 _ 915829

Raindance Select E 300 
3 stralen
met thermostaat Select,  
verchroomd

€1.910,00 _ 507084

Raindance Select S Showerpipe 240
PowderRain, 1 straal
met thermostaat, verchroomd

€918,20 _ 725636

met thermostaat, mat zwart

€1.285,00 _ 737836

met thermostaat, Polished Gold Optic

€1.345,50 _ 785305
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De douchecombinatie
DE DOUCHE

Croma 160
1 straal
met thermostaat, verchroomd

€549,40 _ 434078

Croma Select E 180
2 stralen
met thermostaat, verchroomd

€712,50 _ 511974

Croma Select S 180
2 stralen
met thermostaat, verchroomd

€712,50 _ 915819

PR I JS  KWAL I T E I T

Crometta S 240
1 straal
met thermostaat, verchroomd

€502,30 _ 580192

Crometta E 240
1 straal
met thermostaat, verchroomd

€502,30 _ 579258

Croma E 280 douche
1 straal
met thermostaat, verchroomd

€723,20 _ 730752

Croma E 280 bad/douche
1 jet
met thermostaat, verchroomd

€888,30 _ 285950



407

De douchecombinatie
DE DOUCHE

Design by 
Phoenix 
Design

Een strak cilindrisch ontwerp. 
Vertolkt door twee toetsen die de 
hand- en hoofddouche via Select 
technologie eenvoudig en 
nauwkeurig regelen. Met een 
opbergtablet gemaakt van 
hoogwaardig spiegelglas die 
geïntegreerd is in de 
opbouwthermostaat. En dan het 
hoogtepunt: bij het openen van 
de douche openbaart zich de 
nieuwste innovatie in het design 
van stralen: de PowderRain met 
zijn zacht omhullende, zijde-
achtige druppels.

Een luxueuze 
douchecombinatie.

Showerpipe 800
met thermostaat

€3.415,30 _ 725263

Verkrijgbaar in Axor FinishPlus.

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)
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Emotion WellFit

De douchecombinatie
DE DOUCHE

Gezondheid  
dankzij water.

Door te drukken op de  
wellfit-button in het midden van 
de thermostaat kan vervolgens 
een van de drie behandelings-
programma’s geselecteerd 
worden.

Het systeem biedt een volledig 
nieuwe douche-ervaring en 
laat gebruikers het genezend 
effect van water letterlijk aan 
den lijve ondervinden. Met 
individueel te kiezen 
behandelingsprogramma’s 
voldoet EMOTION Wellfit aan 
de gewenste en benodigde 
behoeften om het welzijn te 
verbeteren.

Emotion WellFit
22x36 cm, met thermostaat
wit/verchroomd

€1.584,40 _ 657344

grijs/verchroomd

€1.584,40 _ 657342

Emotion
22x36 cm, met thermostaat
wit/verchroomd

€1.256,60 _ 657343

Micra
Ø20 cm, met thermostaat, mat zwart

€905,30 _ 983901

Micra
Ø20 cm, met thermostaat, verchroomd

€511,50 _ 287106
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De douchecombinatie
DE DOUCHE

PR I JS  KWAL I T E I T

Viola
Ø21,5 cm, met mengkraan, 
verchroomd

€789,58 _ 215882

Level
20x20 cm, met thermostaat, 
verchroomd

€859,44 _ 299787

Nordica ECO
Ø20 cm, met thermostaat, 
verchroomd

€433,86 _ 434930

Moby 280
28x28 cm, met thermostaat, 
verchroomd, wit glazen tablet

€739,16 _ 657410

Nordica
Ø22,5 cm, met thermostaat, 
verchroomd

€615,66 _ 295830

Nordica
met thermostaat, verchroomd

€616,62 _ 202810

De douchecombinatie
DE DOUCHE

Light
met thermostaat, mat zwart

€755,00 _ 748279

Light
inbouwthermostaat
2 uitgangen
mat zwart

€499,00 _ 686808

Nordica
Ø22,5 cm, met thermostaat, 
mat zwart

€920,92 _ 200795

Ø22,5 cm, met thermostaat, 
mat wit

€1.053,00 _ 799735

Verkrijgbaar in mat wit.

Verkrijgbaar in mat wit.
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SmartActive

De handdouche
DE DOUCHE

Euphoria Cosmopolitan
1 straal, verchroomd

€52,50 _ 401114

Euphoria Cube
1 straal, verchroomd

€53,00 _ 434340

New Tempesta
Ø 10 cm - 2 stralen, verchroomd

€24,50 _ 411370

New Tempesta
Ø 10 cm - 3 stralen, 
verchroomd

€32,00 _ 433433

New Tempesta
Ø 10 cm - 3 stralen 
met wandhouder, 
verchroomd

€38,00 _ 433891

New Tempesta Rustic
Ø 10 cm - 4 stralen, verchroomd

€51,00 _ 657432

Euphoria 110 Champagne
3 stralen, verchroomd

€67,50 _ 346543

New Tempesta Cosmopolitan
Ø 10 cm - 3 stralen, 
verchroomd

€34,50 _ 507778

Euphoria 110 massage
3 stralen, verchroomd

€70,50 _ 201042

Wat jouw badkamerstijl ook mag zijn, je zal zeker en 
vast een perfect passende Rainshower SmartActive-
handdouche vinden, zodat jij met gemak jouw 
huidige douche kunt verfraaien. 

Kies uit twee formaten – 130 mm en 150 mm – en 
twee elegante vormen – rond en vierkant.  
De handdouche is verkrijgbaar in maar liefst elf 
moderne kleuropties en met een sproeiplaat in 
chroom of wit.

NIEUW

SmartActive
Ø 13 cm - 3 stralen, verchroomd

€82,00 _ 205271

Ø 15 cm - 3 stralen, verchroomd

€103,50 _ 205307

SmartActive Cube
13x13 cm - 3 stralen, verchroomd

€82,00 _ 205279
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De handdouche
DE DOUCHE

Slangen

Handdouche: straalsoort kiezen door een druk op de knop.

Isiflex B 1/2“
125 cm

€25,50 _ 892244

160 cm

€27,90 _ 892245

200 cm

€29,10 _ 892246

Isiflex 1/2“
met regelbaar debiet
125 cm

€44,50 _ 630301

160 cm

€46,90 _ 643664

Chroma Select S Vario
3 stralen, verchroomd/wit

€47,70 _ 915813

Croma Select E Vario
3 stralen, verchroomd/wit

€47,40 _ 915822

Croma Select S Vario Set
met houder en doucheslang  
160 cm, verchroomd/wit

€74,70 _ 915816

met houder en doucheslang  
125 cm, verchroomd/wit

€70,00 _ 915815

Starck
1 straal, verchroomd

€103,90 _ 437113

2 stralen, verchroomd

€169,90 _ 223027

Raindance Select S 120
PowderRain, 3 stralen, verchroomd

€88,00 _ 725632

Raindance Select E 120
3 stralen
verchroomd

€88,10 _ 449692

mat zwart

€123,00 _ 286766

mat wit

€123,00 _ 739200

Rainfinity 130
3 stralen
verchroomd

€96,60 _ 748335

mat zwart

€125,70 _ 732185

mat wit

€125,70 _ 315071

Rainfinity 100
1 straal
verchroomd

€81,40 _ 745060

1 straal, mat wit

€105,70 _ 315092

Isiflex B 1/2“
160 cm
mat zwart

€38,80 _ 286767

mat wit

€38,80 _ 730705
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De doucheset
DE DOUCHE

Euphoria Champagne
douchestang 60 cm 
met zeepschaal 
Ø 11 cm - 3 stralen, 
verchroomd

€121,50 _ 200097

Euphoria Massage
douchestang 90 cm 
met zeepschaal 
Ø 11 cm - 3 stralen, 
verchroomd

€119,00 _ 346536

Euphoria Cosmopolitan
douchestang 90 cm 
met zeepschaal 
1 straal, verchroomd

€188,50 _ 401112

New Tempesta
douchestang 60 cm 
met zeepschaal 
3 stralen, verchroomd

€76,50 _ 433385

New Tempesta Rustic 100
douchestang 60 cm 
met zeepschaal  
4 stralen, verchroomd

€97,50 _ 657433

New Tempesta Cosmopolitan
douchestang 60 cm 
met zeepschaal 
4 stralen, verchroomd

€90,50 _ 507767

Rainshower SmartActive
douchestang 60 cm 
met zeepschaal 
Ø 13 cm - 3 stralen, verchroomd

€175,50 _ 205273

Ø 15 cm - 3 stralen, verchroomd

€208,50 _ 205309

Rainshower SmartActive
douchestang 90 cm 
Ø 15 cm - 3 stralen, verchroomd

€214,00 _ 205331

NIEUW
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De doucheset
DE DOUCHE

Croma Select S Vario + Unica C
douchestang 90 cm 
3 stralen, wit/verchroomd

€110,30 _ 915814

Croma Select S Vario + 
Unica C
douchestang 65 cm,  
met zeepschaal 
3 stralen, wit/verchroomd

€110,30 _ 915812

Croma Select E Vario + Unica C
douchestang 90 cm 
3 stralen, wit/verchroomd

€110,30 _ 915823

Croma Select E Vario + Unica C
douchestang 65 cm,  
met zeephouder 
3 stralen, wit/verchroomd

€110,30 _ 916387

Axor One
douchestang 90 cm 
2 stralen, verchroomd

€259,40 _ 725230

Shower Set Raindance 120
douchestang 65 cm, 3 stralen 
PowderRain, verchroomd

€183,20 _ 725637

Raindance Select S 150 + Unica S Puro
douchestang 90 cm, met zeepschaal 
3 stralen, verchroomd

€231,20 _ 410098

Raindance Select S 120 + Unica S Puro
Douchestang 65 cm, met zeepschaal 
3 stralen, verchroomd

€181,00 _ 777127

Douchestang 90 cm, met zeepschaal 
3 stralen, verchroomd

€190,90 _ 470799

Unica S Puro
douchestang 90 cm, mat wit

€175,60 _ 750748

Raindance Select E120
handdouche, 3 stralen, mat wit

€123,00 _ 739200

Unica S Puro
douchestang 90 cm, mat zwart

€175,60 _ 729929

Raindance Select E120
handdouche, 3 stralen, mat zwart

€123,00 _ 286766
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De doucheset
DE DOUCHE

BasicJet
handdouche 3 stralen, 
verchroomd

€44,40 _ 649452

ActiveJet Style
handdouche 3 stralen, 
verchroomd/wit

€114,10 _ 699012

ActiveJet Style
handdouche 3 stralen met slang, verchroomd/wit

€157,60 _ 688493

BasicJet
doucheset
douchestang 65 cm , slang, 
handdouche 1 straal, 
zeephouder, verchroomd

€63,40 _ 233610

Douchestang 72 cm , slang, 
handdouche 3 stralen, 
zeephouder, verchroomd

€83,60 _ 640562

ActiveJet Style
doucheset
douchestang 97 cm, slang, 
handdouche 3 stralen, 
zeephouder, verchroomd

€261,20 _ 676250

BasicJet
doucheset
douchestang 92 cm, slang, 
handdouche, zeephouder, 
mat zwart

€189,70 _ 984206
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DE DOUCHE

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De thermostatische doucheset met mengkraan

ShowerTablet Select 300 Combi +
douchestang 90 cm 
3 stralen, verchroomd

€686,50 _ 729259

Croma Select S Vario Combi +
douchestang 65 cm 
met Ecostat Comfort thermostaat 
3 stralen, verchroomd/wit

€268,60 _ 915820

douchestang 90 cm 
met Ecostat Comfort thermostaat 
3 stralen, verchroomd/wit

€275,20 _ 915821

Croma Select E Vario Combi +
douchestang 65 cm 
met Ecostat Comfort thermostaat 
3 stralen, verchroomd/wit

€268,60 _ 521394
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DE DOUCHE

De thermostatische douchemengkraan

Ceratherm T20
douchethermostaat
verchroomd

€159,00 _ 205785

Ceratherm T20
bad/douche thermostaat
verchroomd

€210,50 _ 205840

Ceratherm T20
showerpipe met thermostaat
verchroomd

€429,00 _ 205786

Ceratherm T20 set
douchestang 60 cm, met thermostaat 
en handdouche, verchroomd

€219,00 _ 205905

afwerkingsset voor thermostaat

€50,00 _ 205787

Ceratherm T100
bad/douche thermostaat
verchroomd

€302,00 _ 205906

Ceratherm T100
douchethermostaat
verchroomd

€224,00 _ 205950

Ceratherm T50
showerpipe met thermostaat
douchestang in de hoogte verstelbaar
hoofddouche telescopisch regelbaar
verchroomd

€610,00 _ 207335
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Wit is het symbool van ultieme 
zuiverheid en pure onschuld. 
Het zet je dan ook aan om het 
beste van jezelf te geven. 
Eerlijk, ruimdenkend en 
begripvol in het leven te staan. 
Met een wit interieur geniet je 
van een zachte, rustgevende 
en beschermende cocon.

#pure 
#hygienic 
#modern 
#neutrality 
#innocent

tijdloze rust
WIT

DE DOUCHE

De trends
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DE DOUCHE

Grohtherm 2000
met tablet, verchroomd

€368,00 _ 428346

Grohtherm SmartControl
verchroomd

€385,00 _ 200968

Grohtherm 1000
verchroomd

€253,00 _ 844095

Grohtherm 1000 
Cosmopolitan
met doucheset, verchroomd

€278,50 _ 844097

De thermostatische douchemengkraan

Grohtherm Cube
verchroomd

€391,50 _ 507941

Grohtherm SmartControl
met doucheset, verchroomd

€493,50 _ 200969

Grohtherm 1000 Performance
verchroomd

€231,00 _ 206716

NIEUW
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De thermostatische douchemengkraan
DE DOUCHE

Axor 800
verchroomd

€1.242,40 _ 725259

ShowerTablet Select 300
verchroomd

€452,30 _ 475385

Ecostat E
verchroomd

€266,20 _ 733261

Ecostat comfort
verchroomd

€225,60 _ 433767

mat zwart

€317,10 _ 734203

mat wit

€317,10 _ 750746

CoolContact verhindert dat 
de thermostaatbehuizing 
heet wordt.

Axor Starck Organic
verchroomd

€774,40 _ 444192
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De thermostatische douchemengkraan
DE DOUCHE

PR I JS  KWAL I T E I T

Het Wellfit-douchesysteem: warm-
koud-waterbehandeling met één 
druk op de knop.

Level
verchroomd

€289,00 _ 435592

Nordica
verchroomd

€173,74 _ 253097

Red
verchroomd

€140,97 _ 450697

Emotion
grijs / verchroomd

€419,60 _ 657337

wit / verchroomd

€419,60 _ 657338

Emotion WellFit
grijs / verchroomd

€620,60 _ 657333

wit / verchroomd

€620,60 _ 657334

Micra
verchroomd

€201,50 _ 595753

Nordica
steel

€312,00 _ 656846

Nordica
mat zwart

€315,90 _ 200792

Life
doucheset
handdouche, douchestang, 
slang, mat zwart

€279,00 _ 200794

Nordica
doucheset
houder, slang, mat zwart

€162,00 _ 690311

Micra
mat zwart

€323,50 _ 984143

Ook verkrijgbaar in 
mat wit.Ook verkrijgbaar in mat wit.
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DE DOUCHE

Emotion WellFit
grijs / verchroomd

€620,60 _ 657333

wit / verchroomd

€620,60 _ 657334

Eurosmart
verchroomd

€101,00 _ 296786

Eurosmart Cosmopolitan
verchroomd

€106,50 _ 400875

Concetto
verchroomd

€141,50 _ 477844

Essence
verchroomd

€192,00 _ 844114

Eurostyle Cosmopolitan
verchroomd

€135,00 _ 407504

De douche-eengreepsmengkraan

Plus
verchroomd

€256,00 _ 204691

Lineare
verchroomd

€270,00 _ 621689

Micra
mat zwart

€323,50 _ 984143
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De douche-eengreepsmengkraan
DE DOUCHE

Axor Uno
verchroomd, zero greep

€373,40 _ 725218

Talis S
verchroomd

€161,20 _ 554463

Focus
verchroomd

€107,60 _ 368911

Logis
verchroomd

€89,30 _ 500349

Metropol
verchroomd

€223,60 _ 725041

Talis E
verchroomd

€155,50 _ 845359

Talis E
mat zwart

€216,90 _ 286765
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De douche-eengreepsmengkraan
DE DOUCHE

Polo Eco
verchroomd

€109,83 _ 982211

Quattro
douchemengkraan
verchroomd

€144,10 _ 233779

doucheset, verchroomd

€60,73 _ 364797

Viola
douchemengkraan
verchroomd

€109,35 _ 243141

Stick
verchroomd

€101,69 _ 203263

Elle
verchroomd

€208,00 _ 697927

Urban
verchroomd

€162,65 _ 205294

Urban
zwart mat

€193,25 _ 624272

Rock
verchroomd

€149,00 _ 204046

Blu Riviera
verchroomd

€79,03 _ 402760
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De trends
DE ACCESSOIRES
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De trends
DE ACCESSOIRES

 1. Hout  
Hout is al jarenlang goed vertegenwoordigd 
als materiaal voor badkamermeubels. Nu 
wordt het ook gebruikt voor accessoires. Zo 
krijgen ze meteen een warme en chique 
uitstraling. (Keuco - Edition Lignatur)

2.  Een matte 
afwerking 

In tegenstelling tot glanzende oppervlakken 
zorgt een matte afwerking voor een 
rustgevend, uitnodigend gevoel.  
(Inda - Indissima)

3.  Geborsteld 
messing  

Kapstokken, stangen en toiletborstels 
uitgevoerd in geborsteld messing zorgen 
voor een subtiel glamoureus effect in je 
badkamer. (Keuco - Edition 400)

4. Asymmetrisch  
Spiegels vind je tegenwoordig in allerlei 
onverwachte formaten en vormen, vaak met 
geïntegreerde verlichting. Een goed humeur 
is daarmee gegarandeerd!  
(Sanijura - Galet)

6.  Verbonden met 
de wereld  

Wie neemt zijn mobiele telefoon 
tegenwoordig niet mee naar de badkamer? 
Gelukkig zijn er ondertussen legplankjes 
ontworpen waar je hem in alle veiligheid kan 
op leggen. (Clou - Sjokker)

5. Gemak  
Doucheproducten berg je makkelijk op in 
deze minimalistische, trendy rekjes die je 
gewoon aan je douchewand kan hangen. 
Doordat je ze makkelijk kan verwijderen, zijn 
de manden eenvoudig schoon te maken. 
(Keuco - Shower Shelves)
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DE ACCESSOIRES

De aankoopgids

HOE KIES JE JE ACCESSOIRES? 
VOLG DEZE 4 STAPPEN

Een beker en een zeepdispenser zijn 
twee essentiële items voor de wastafel. 
Stem ze af op je kraanwerk en denk 
dus goed na over:

•  de kleur: chroom, wit, zwart, nikkel, 
brons,…?

• de vorm: vierkant, rond,…

• de stijl: modern of retro.

01
geef de belangrijkste items 
een persoonlijke toets

Gebruik een vergrotende spiegel voor een 

perfecte scheerbeurt of onberispelijke 

make-up. Je kan die op de wastafel 

plaatsen of aan de muur hangen.
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DE ACCESSOIRES

De aankoopgids

HOE KIES JE JE ACCESSOIRES? 
VOLG DEZE 4 STAPPEN Zorg ervoor dat je alles wat je onder de douche of 

in bad gebruikt bij de hand hebt. Zo wordt een op 
en top relaxmoment gegarandeerd! 

•  Shampoos, douchegels en andere lichaamsver-
zorgingsproducten van de hele familie zet je 
allemaal bij elkaar op een oppervlak dat 
voldoende plaats biedt.

•  Je handdoek hang je op aan een handdoek-
houder of haakje in de uitvoering die jij het 
leukst vindt. Zalig en gezellig warm na je 
douche of bad!

•  Een speciaal douchekrukje voor een  
ongeëvenaard comfort.

Laat je kleuters een opstapje 
gebruiken zodat ze op de goede 
hoogte staan om voor de lavabo hun 
tanden te poetsen of haar te kammen. 
Denk ook aan een gesloten 
vuilnisemmertje om de badkamer 
netjes en hygiënisch te houden.

Zowel een apart toilet als een WC die 
zich in de badkamer bevindt moet 
voorzien zijn van een WC-papierhou-
der. Die kan je aan de muur bevesti-
gen of eenvoudigweg op de grond 
zetten. Ook een WC-borstelhouder is 
essentieel voor een proper WC.

02 03

04

ga voor een eenvoudige routine wees praktisch

vergeet ‘het kleinste 
kamertje’ niet De juiste dosis 

Eén druk op de zeepdis-
penser geeft de ideale 
hoeveelheid zeep.
Wist je trouwens dat je zelf 
vloeibare zeep kan 
maken met Marseille-zeep 
en enkele druppels 
plantaardige olie?
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De collecties
DE ACCESSOIRES

PR I JS  KWAL I T E I T

Dubbele handdoekhouder 66 cm
verchroomd €72,30 _ 406743

Handdoekhouder 2 beweegbare 
armen
verchroomd €46,88 _ 406738

Ringhanddoekhouder
verchroomd €29,80 _ 406739

Papierhouder
verchroomd €32,70 _ 406746

Haakje
verchroomd €17,40 _ 406744

Dubbel haakje
verchroomd €19,25 _ 406745

Borstelhouder
verchroomd €45,43 _ 406737

Dubbele glashouder
verchroomd €50,85 _ 406733

Zeephouder
verchroomd €29,43 _ 406735

Tablet
verchroomd €67,23 _ 406734

Handdoekhouder 26 cm
verchroomd €29,43 _ 406740

Handdoekhouder 52 cm
verchroomd €36,73 _ 406741

Handdoekhouder 66 cm
verchroomd

€40,70 _ 406742

Glashouder
verchroomd

€27,98 _ 406732

Zeepverdeler
verchroomd

€55,58 _ 406736
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Colorella

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De collecties
DE ACCESSOIRES

PR I JS  KWAL I T E I T

Papierhouder
verchroomd

€37,00 _ 540330

Papierhouder reserve
verchroomd

€35,10 _ 184935

Borstelhouder
verchroomd

€71,80 _ 172958

Ringhanddoekhouder
verchroomd

€33,60 _ 404695

Papierhouder met deksel
verchroomd

€53,60 _ 138751

Haakje
verchroomd

€21,70 _ 540280

Rekje voor bad
verchroomd

€107,10 _ 471000

Glashouder
verchroomd

€33,70 _ 573660

Zeephouder
verchroomd

€41,80 _ 203122

Driehoekig korfje
verchroomd

€34,70 _ 384400

Handdoekhouder
2 beweegbare armen
43 cm, verchroomd

€53,60 _ 404694

Handdoekhouder
37 cm, verchroomd

€38,30 _ 180162

67 cm, verchroomd

€46,10 _ 172882

87 cm, verchroomd

€60,60 _ 154848

Dubbele handdoekhouder
67 cm, verchroomd

€89,90 _ 155532
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Essentiel

De collecties
DE ACCESSOIRES

PR I JS  KWAL I T E I T

Glashouder
glas in kristal

€14,40 _ 507355

verchroomde houder

€27,00 _ 507353

Zeephouder
schaaltje in kristal

€18,90 _ 507360

verchroomde houder

€27,00 _ 507353

Ringhanddoekhouder
verchroomd

€42,60 _ 507352

Handgreep 30 cm
verchroomd

€49,80 _ 507347

Papierhouder
verchroomd

€29,10 _ 507364

Papierhouder met deksel
verchroomd

€39,60 _ 507362

Haakje
verchroomd

€6,90 _ 507348

Borstelhouder
verchroomd

€59,00 _ 507366

Handdoekhouder
60 cm, verchroomd

€50,10 _ 507344

80 cm, verchroomd

€58,20 _ 507345

Douchemandje
verchroomd/wit

€76,50 _ 634039

Papierhouder reserve
verchroomd

€17,10 _ 507365

Papierhouder
verchroomd

€31,30 _ 628876

Dubbele handdoekhouder
60 cm, verchroomd

€87,90 _ 507346

Handdoekhouder
2 beweegbare armen
43 cm, verchroomd

€50,10 _ 507351
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One
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De collecties
DE ACCESSOIRES

Design by 
Matteo Thun 
and Antonio 
Rodriguez

Handdoekhouder 60 cm
verchroomd €54,60 _ 482971

Dubbele handdoekhouder  
60 cm
verchroomd €97,00 _ 500701

Handdoekhouder 35 cm
verchroomd €36,10 _ 485248

Handdoekhouder 2 armen
verchroomd €113,20 _ 510938

Ringhanddoekhouder
verchroomd €112,20 _ 915722

Papierhouder
verchroomd €56,60 _ 915726

Papierhouder met deksel
verchroomd €102,10 _ 915728

Papierhouder reserve
verchroomd €40,80 _ 915727

Kledinghaak
verchroomd €58,60 _ 426945

Borstelhouder
antibacterieel
grijs/verchroomd 
€103,00 _ 357423
wit/verchroomd 
€103,00 _ 318928

Dubbel haakje
verchroomd

€34,10 _ 448178

Ook verkrijgbaar in glanzend chroom zwart, glanzend chroom rosé, 
goud 24 karaat, mat wit, geborsteld nikkel, geborsteld chroom 
zwart, geborsteld rosé goud, brons en mat zwart.
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New Logic

De collecties
DE ACCESSOIRES

Dankzij het innovatief click-systeem 
wordt de plaatsing aan de wand 
kinderspel.

Zeep-/sponshouder 25 cm
verchroomd

€136,40 _ 720557

mat zwart

€156,60 _ 720558

Ringhanddoekhouder
verchroomd

€93,00 _ 720552

mat zwart

€109,10 _ 720297

Papierhouder met deksel
verchroomd

€132,40 _ 720559

mat zwart

€142,50 _ 720560

Papierhouder
verchroomd

€58,60 _ 720536

mat zwart

€74,80 _ 675035

Dubbele papierhouder
verchroomd

€125,30 _ 720298

mat zwart

€144,50 _ 720537

Haakje
verchroomd

€32,50 _ 720219

mat zwart

€44,50 _ 720176

Borstelhouder
Antibacterieel
grijs/verchroomd

€103,00 _ 357423

grijs/mat zwart

€103,00 _ 609684

Haakje
verchroomd

€42,40 _ 720538

mat zwart

€57,60 _ 720539

Handdoekhouder 
35 cm, verchroomd

€85,90 _ 720553

35 cm, mat zwart

€101,00 _ 675034

65 cm, verchroomd

€105,10 _ 720296

65 cm, mat zwart

€123,30 _ 720556

80 cm, verchroomd

€128,30 _ 720550

80 cm, mat zwart

€148,50 _ 720551

Houder
verchroomd

€53,60 _ 680503

mat zwart

€61,70 _ 720051

Glazen beker
gesatineerd

€36,40 _ 720083

Glazen schaaltje
gesatineerd

€30,60 _ 680504

Zeepverdeler
gesatineerd

€51,60 _ 720084
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Indissima

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De collecties
DE ACCESSOIRES

Haakje
verchroomd

€42,40 _ 720538

mat zwart

€57,60 _ 720539

Handdoekenrek 62 cm
geborsteld inox

€183,00 _ 415869

Papierhouder
geborsteld inox, rechts

€61,00 _ 415871

geborsteld inox, links

€61,00 _ 415872

Zeepkorf
geborsteld inox

€85,40 _ 415873

Haakje
geborsteld inox

€30,50 _ 415870
De reeks is beschikbaar in verchroomd of geborsteld inox, mat zwart of mat wit.

Handdoekhouder
geborsteld inox
40 cm

€91,50 _ 415866

60 cm

€103,70 _ 415867

80 cm

€115,90 _ 415868
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Lea

De collecties
DE ACCESSOIRES

Borstelhouder
antibacterieel,  
verchroomd

€186,00 _ 433618

Glashouder
verchroomd

€41,80 _ 656657

mat zwart

€48,00 _ 719761

Handdoekhouder 2 armen
verchroomd €101,00 _ 203208

Dubbele papierhouder
verchroomd €66,00 _ 656659
mat zwart €76,30 _ 719765

Dubbel haakje
verchroomd €25,80 _ 203221
mat zwart €29,60 _ 719758

Drievoudig haakje
verchroomd €37,10 _ 203222
mat zwart €42,70 _ 719759

Borstelhouder
verchroomd €84,60 _ 656661
mat zwart €98,00 _ 719831

Reserve papierhouder
verchroomd €39,30 _ 656660
mat zwart €45,30 _ 719766

Handdoekhouder

36 cm
verchroomd €70,10 _ 203202
mat zwart €81,40 _ 719749

51 cm
verchroomd €83,60 _ 203203
mat zwart €96,90 _ 719750

66 cm
verchroomd €95,90 _ 203204
mat zwart €110,30 _ 719751

86 cm
verchroomd €115,50 _ 203205
mat zwart €133,00 _ 719752

Ook verkrijgbaar in glanzend chroom zwart, glanzend chroom rosé, 
goud 24 karaat, mat wit, geborsteld nikkel, geborsteld chroom zwart, 
geborsteld rosé goud, brons en mat zwart.

Ringhanddoekhouder
verchroomd €74,30 _ 203209
mat zwart €85,60 _ 719755
mat wit €85,60 _ 742365

Papierhouder
verchroomd €44,50 _ 203226
mat zwart €51,20 _ 719764
mat wit €51,20 _ 678735

Haakje
verchroomd €17,80 _ 203220
mat zwart €20,40 _ 719735
mat wit €20,40 _ 720011

NIEUW

Zeephouder
verchroomd €41,80 _ 203223
mat zwart €48,00 _ 719760

Zeepverdeler
verchroomd €59,80 _ 656658
mat zwart €69,10 _ 719762

Zeepverdeler met hendel
verchroomd €67,10 _ 315303 
mat zwart €76,90 _ 791942
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Touch

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De collecties
DE ACCESSOIRES

Borstelhouder
antibacterieel,  
verchroomd

€186,00 _ 433618

Zeephouder
verchroomd

€110,10 _ 502465

Handdoekhouder 32 cm
verchroomd

€110,10 _ 502462

Handdoekhouder 121 cm
verchroomd

€138,40 _ 502459

Handdoekhouder 66 cm
verchroomd

€131,30 _ 502458

Ringhanddoekhouder
verchroomd

€94,00 _ 502463

Papierhouder
verchroomd

€79,80 _ 502456

Dubbele papierhouder
verchroomd

€139,40 _ 502455

Borstelhouder
antibacterieel
grijs/verchroomd

€103,00 _ 357423

wit/verchroomd

€103,00 _ 318928

Spiegel 5 mm
vlakke gesatineerde boord, 
40x80 cm

€127,00 _ 502470

Spiegel 3 mm
vlakke gesatineerde boord, 
35x90 cm

€119,00 _ 277940

Zeephouder voor douche
verchroomd

€168,70 _ 502454

Glashouder
verchroomd

€110,10 _ 502466

Zeepverdeler
verchroomd

€156,60 _ 502453

Haakje
verchroomd

€45,10 _ 502457
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Mito

De collecties
DE ACCESSOIRES

Een reeks geschikt voor een 
eenvoudige en elegante 
inrichting.  

Dankzij het innovatief 
click-systeem wordt de 
plaatsing aan de wand 
kinderspel.

Ook beschikbaar in mat zwart, mat wit, 
verchroomd/wit mat en geborsteld nikkel.

Borstelhouder

Antibacterieel
grijs/verchroomd €103,00 _ 357423
mat wit/verchroomd €103,00 _ 318928

Papierhouder
verchroomd

€55,60 _ 401728

verchroomd/ mat zwart

€60,60 _ 465604

verchroomd/mat wit

€60,60 _ 719285

Handdoekhouder 34 cm
verchroomd €69,70 _ 381706
verchroomd/mat zwart €76,80 _ 507382
verchroomd/mat wit €76,80 _ 200580

Haakje
verchroomd €29,70 _ 206549
mat zwart €32,90 _ 465614
mat wit €32,90 _ 200585

Dubbel haakje
verchroomd €37,00 _ 381708
mat zwart €41,30 _ 506916
mat wit €41,30 _ 200586

Handdoekhouder
verchroomd €79,80 _ 604029
verchroomd/mat zwart €95,00 _ 507385
verchroomd/mat wit €95,00 _ 603362

Handdoekhouder
2 beweegbare armen
verchroomd

€122,30 _ 428737

verchroomd/mat zwart

€159,60 _ 465601

verchroomd/mat wit

€159,60 _ 200584

Handdoekhouder 64 cm
verchroomd €78,80 _ 401725
verchroomd/mat zwart €89,90 _ 465599
verchroomd/mat wit €89,90 _ 200582
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Styl

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De collecties
DE ACCESSOIRES

Papierhouder
geborsteld inox, rechts

€33,00 _ 415712

geborsteld inox, links

€33,00 _ 415713

Glazen beker
gesatineerd

€10,80 _ 416101

Glazen schaaltje
gesatineerd

€10,80 _ 600734

geborsteld inox

€24,40 _ 415709

Handgreep 43 cm
geborsteld inox

€47,60 _ 415715

Handdoekhouder 40 cm
geborsteld inox

€40,30 _ 415705

Ringhanddoekhouder
geborsteld inox

€34,20 _ 415706

Papierhouder met deksel
geborsteld inox

€39,10 _ 415711

Papierhouder reserve
geborsteld inox

€33,00 _ 415714

Haakje
geborsteld inox

€19,60 _ 415707

Dubbel haakje
geborsteld inox

€24,40 _ 415708

Borstelhouder MyLike
geborsteld inox

€90,30 _ 415717

Zeepverdeler
gesatineerd

€54,90 _ 415710

Ook beschikbaar in glanzend inox.

Handdoekhouder
2 beweegbare armen
verchroomd

€122,30 _ 428737

verchroomd/mat zwart

€159,60 _ 465601

verchroomd/mat wit

€159,60 _ 200584

Handdoekhouder
geborsteld inox
30 cm

€42,70 _ 415669

50 cm

€46,40 _ 415700

65 cm

€50,10 _ 415701

85 cm

€54,90 _ 415702

Dubbele handdoekhouder
geborsteld inox
50 cm

€61,00 _ 415703

65 cm

€67,10 _ 415704
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Raffaella

De collecties
DE ACCESSOIRES

Ook verkrijgbaar in goudkleur.

Raffaella betekent het combineren van traditionele 
lijnen en een tijdloos design geïnspireerd door een 
ver verleden. De afwerking en de kwaliteit van de 
voorgestelde materialen zijn gebaseerd op traditie 
en benadrukken stijl en aandacht voor detail.

Borstelhouder
verchroomd 
€113,20 _ 512947
verchroomd/goudkleurig 
€113,20 _ 844122

Papierhouder
verchroomd 
€108,10 _ 889310
verchroomd/goudkleurig 
€108,10 _ 134557

Dubbel haakje
verchroomd  
€94,00 _ 167417
verchroomd/ goudkleurig 
€94,00 _ 589753

Glashouder
verchroomd  
€116,20 _ 889360
verchroomd/goudkleurig 
€116,20 _ 589757

Zeephouder
verchroomd  
€111,10 _ 889350
verchroomd/goudkleurig 
€111,10 _ 589756

Zeepmandje
verchroomd  
€135,40 _ 889300
verchroomd/goudkleurig 
€135,40 _ 136886

Tablet 72 cm
verchroomd  
€270,70 _ 889370
verchroomd/goudkleurig 
€270,70 _ 190513

Ringhanddoekhouder
verchroomd  
€98,00 _ 889320
verchroomd/goudkleurig 
€98,00 _ 184341

Handdoekhouder 60 cm
verchroomd  
€159,60 _ 500640
verchroomd/goudkleurig 
€159,60 _ 589754

Handdoekhouder 48 cm 
2 beweegbare armen
verchroomd  
€144,50 _ 889330
verchroomd/goudkleurig 
€144,50 _ 589755

Zeepverdeler
verchroomd

€130,30 _ 205384
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Moll

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De collecties
DE ACCESSOIRES

Glashouder
verchroomd €80,90 _ 505350

Zeephouder
verchroomd €89,00 _ 505356

Hoeksponshouder
verchroomd/wit  
€92,90 _ 505358
verchroomd/antraciet grijs 
€92,90 _ 505359

Handdoekhouder verchroomd
34 cm €74,60 _ 505348
45 cm €74,60 _ 505347

Handdoekhouder verchroomd
40 cm €88,90 _ 505340
60 cm €99,00 _ 505341
80 cm €113,00 _ 505342

Handdoekhouder verchroomd  
2 armen
45 cm €97,70 _ 505345

Handgreep 30 cm
verchroomd €89,90 _ 505343

Ringhanddoekhouder
verchroomd

€89,20 _ 505349

Papierhouder
verchroomd €75,00 _ 505382

Papierhouder reserve
verchroomd €32,40 _ 505383

Haakje
verchroomd €17,70 _ 505344

Borstelhouder
verchroomd €65,30 _ 505384

Douchekorf
met wisser, verchroomd/wit

€129,20 _ 505376

met wisser, verchroomd/antraciet grijs

€129,20 _ 505377

zonder wisser, verchroomd/wit

€97,20 _ 505372

zonder wisser, verchroomd/antraciet grijs

€97,20 _ 505373
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Edition 11

De collecties
DE ACCESSOIRES

Handdoekhouder 2 armen
verchroomd

€174,20 _ 477832

Vierkante handdoekhouder
verchroomd

€136,40 _ 477833

Papierhouder
verchroomd

€98,30 _ 477821

Borstelhouder
verchroomd

€135,10 _ 477835

Douchekorf
silver/verchroomd

€156,50 _ 477820

Glashouder
verchroomd

€89,30 _ 477822

Zeephouder
verchroomd

€108,70 _ 477824

Zeepverdeler
verchroomd

€158,10 _ 477823

Handdoekhouder verchroomd
60 cm

€163,20 _ 477825

80 cm

€187,30 _ 477826

100 cm 

€206,90 _ 477827

Handgreep 30 cm
verchroomd

€123,50 _ 477828

Papierhouder reserve
verchroomd

€34,20 _ 477834

Haakje
verchroomd

€18,10 _ 477829

Dubbel haakje
verchroomd

€42,50 _ 477830

EDITION 11 stelt ook metalen oppervlakken voor in warm brons, champagne-
kleurig nikkel en weelderig zwart, met een matte of glanzende afwerking.
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Edition 90

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De collecties
DE ACCESSOIRES

Douchekorf
silver/verchroomd

€156,50 _ 477820

Glashouder
verchroomd €107,90 _ 871431

Zeephouder
verchroomd €121,10 _ 871433

Zeepverdeler
verchroomd €165,00 _ 871432

Handgreep 36 cm
verchroomd €138,50 _ 727032

Handdoekhouder
60 cm, verchroomd 168,00 _ 727030
80 cm, verchroomd €193,00 _ 727031
 

Handdoekhouder
34 cm, verchroomd €98,30 _ 727037
45 cm, verchroomd €104,30 _ 727036

Papierhouder met tablet
verchroomd/smoke glas

€192,00 _ 727041

Douchekorf
met wisser, verchroomd

€197,00 _ 871434

Handdoekhouder 2 armen 45 cm
verchroomd

€165,00 _ 727035

Papierhouder
verchroomd €95,00 _ 871436

Papierhouder reserve
verchroomd €52,00 _ 727040

Haakje
verchroomd €29,50 _ 727033

Dubbel haakje
verchroomd €39,50 _ 727034

Borstelhouder
verchroomd €142,00 _ 871435

FAVOR IE T

Ringhanddoekhouder
30 cm, verchroomd €174,00 _ 727038
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Edition 400

De collecties
DE ACCESSOIRES

Glashouder
verchroomd

€99,80 _ 844404

Zeephouder
verchroomd

€112,00 _ 844606

Glashouder en zeepverdeler
verchroomd

€259,60 _ 844398

Zeepverdeler
verchroomd

€162,60 _ 844405

Glas- en zeephouder
verchroomd

€195,40 _ 844611

Hoektablet voor douche
met geïntegreerde wisser
aluminium/wit

€187,50 _ 725030

Tablet voor douche
met geïntegreerde wisser
aluminium/wit

€164,90 _ 844399

Handdoekhouder
60 cm, verchroomd

€153,90 _ 844597

80 cm, verchroomd

€178,50 _ 844598

100 cm, verchroomd

€197,50 _ 844599

Handdoekhouder
45 cm, verchroomd

€96,50 _ 844402

Handdoekhouder 2 armen
45 cm, verchroomd

€131,70 _ 844403

Papierhouder met tablet
verchroomd

€114,80 _ 725614
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De collecties
DE ACCESSOIRES

EDITION 400 stelt ook metalen oppervlakken voor in 
warm brons, champagne-kleurig nikkel en 
weelderig zwart, in matte of glanzende afwerking.

Hoektablet voor douche
met geïntegreerde wisser
aluminium/wit

€187,50 _ 725030

Papierhouder
verchroomd

€105,20 _ 844612

Handgreep 35 cm
verchroomd

€116,70 _ 844401

Papierhouder reserve
verchroomd

€35,20 _ 844613

Haakje
verchroomd

€16,60 _ 844406

Dubbel haakje
verchroomd

€45,60 _ 844600

Borstelhouder
kristal/verchroomd

€152,40 _ 844614

Handdoekenrek met tablet  
in aluminium 60 cm

glas helder truffel

€347,40 _ 725409

glas helder antraciet

€347,40 _ 725031

glas helder kasjmier

€347,40 _ 725410

glas helder wit

€347,40 _ 725032
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Plan

De collecties
DE ACCESSOIRES

Handgreep 135°
met zeephouder, rechts

€220,90 _ 725015

met zeephouder, links

€220,90 _ 725016

Handdoekenrek 60 cm
verchroomd/helder glas

€210,10 _ 725435

Glashouder
verchroomd

€113,80 _ 509338

Zeephouder
verchroomd

€111,20 _ 450029

Zeepverdeler
verchroomd/mat glas

€199,50 _ 509339
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De collecties
DE ACCESSOIRES

Handdoekhouder verchroomd
60 cm

€145,90 _ 496724

80 cm

€163,80 _ 441251

Ringhanddoekhouder
verchroomd

€174,90 _ 441249

Papierhouder
verchroomd

€79,20 _ 441250

Ringpapierhouder
verchroomd

€144,50 _ 487526

Papierhouder reserve
verchroomd

€36,80 _ 509340

Haakje
verchroomd

€12,90 _ 441253

Kledinghaak
verchroomd

€114,40 _ 509413

Handdoekhouder 2 armen
verchroomd

€159,70 _ 441252

Borstelhouder
verchroomd

€96,40 _ 487531

Douchekorf
met wisser
verchroomd/wit

€132,60 _ 725024

verchroomd/donkergrijs

€132,60 _ 725023
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Elegance

De collecties
DE ACCESSOIRES

Hoeksponshouder
verchroomd/wit

€97,00 _ 406789

verchroomd/antraciet

€97,00 _ 406790

Glashouder
verchroomd  
€99,40 _ 406782

Zeepverdeler
verchroomd  
€161,70 _ 406785

Handdoekhouder
40 cm, verchroomd €125,40 _ 406771
60 cm, verchroomd €132,00 _ 406772
80 cm, verchroomd €151,60 _ 406773
100 cm, verchroomd €171,30 _ 406774

Handdoekhouder 2 beweegbare 
armen
45 cm, verchroomd €128,60 _ 406779

Handgreep 30 cm
verchroomd  
€102,10 _ 406775

Sponshouder
verchroomd/wit 
€109,00 _ 406791

verchroomd/antraciet 
€109,00 _ 406792

Zeephouder
verchroomd

€115,20 _ 406787

Handdoekhouder
verchroomd

€106,70 _ 406781

Tablet BxD: 62x23,3 cm
verchroomd  
€426,30 _ 406797

Papierhouder
verchroomd  
€94,70 _ 406794

Haakje 3,4 cm
verchroomd  
€11,30 _ 406776

Borstelhouder
verchroomd  
€116,80 _ 406796

Haakje 5,9 cm
verchroomd  
€19,40 _ 406777
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DE ACCESSOIRES

De collecties

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

Serie 900

System 900 is het antwoord op de complexe eisen van 
barrièrevrije badkamers. De producten zijn doordacht tot in 
het kleinste detail - ze overtuigen door functionaliteit, 
duurzame kwaliteit, slimme montagetechniek en hygiënisch 
design. System 900 combineert puristisch design met een 
hoge functionaliteit en een unieke assortimentsdiepte.

Systeem 900 kan worden gebruikt om comfort te creëren.
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De collecties
DE ACCESSOIRES

Systeem 800

Papierhouder
verchroomd

€93,40 _ 365128

Borstelhouder
verchroomd/wit

€132,30 _ 365132

Glashouder
verchroomd

€103,10 _ 553506
Zeephouder
verchroomd

€113,10 _ 553508

Zeepverdeler
verchroomd

€149,20 _ 553507

Douchemand
verchroomd €190,40 _ 205489

Handdoekhouder
47 cm, verchroomd €203,00 _ 401100

Badhanddoekhouder
60 cm, verchroomd €166,10 _ 401463
90 cm, verchroomd €196,70 _ 553505

Handgreep
30 cm, verchroomd €118,30 _ 205488
60 cm, verchroomd €166,10 _ 464954

Papierhouder reserve
verchroomd €35,20 _ 381844

Haakje
5 cm, verchroomd €22,70 _ 372518
8 cm, verchroomd €29,70 _ 372519

Dubbel haakje
5 cm, verchroomd €38,10 _ 553224
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Sjokker

Zeepverdeler
verchroomd

€149,20 _ 553507

DE ACCESSOIRES

De collecties

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

Sjokker
wandplanchet telefoon/douche
mat zwart

€49,00 _ 208211

mat wit

€49,00 _ 208210

verchroomd

€49,00 _ 785386

NIEUW
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MyLove/MyWay

De collecties
DE ACCESSOIRES

Het nieuwste 
idee op vlak 
van hygiëne

ANTIBACTERIËLE BEHANDELING 

100% hygiënisch dankzij een antibacteriële 
behandeling van de onderdelen in 
polypropyleen. Het desinfecterende 
bestanddeel is rechtstreeks geïnjecteerd  
in de materie voor een oneindig durende 
behandeling. 

MyLove

antibacterieel borstelhouder
grijs/verchroomd €103,00 _ 357423
grijs/mat zwart €103,00 _ 609684
grijs/geborsteld nikkel €121,00 _ 604143
wit/verchroomd €103,00 _ 318928

Elke verpakking bevat:
• Een borstel
• een reserveborstel (enkel voor MyLove)
• een interne verwijderbare houder in 
antibacterieel ABS plastiek
• buitenkant van de houder in 
verchroomde messing.

MyWay

antibacterieel borstelhouder
verchroomd €186,00 _ 433618
geborsteld nikkel €219,00 _ 692371
mat zwart €219,00 _ 415851
mat wit €219,00 _ 415850
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DE ACCESSOIRES

 Het mandje

Zeep-/sponshouder 25 cm
HxBxD: 3x25x12 cm, verchroomd

€86,60 _ 359695

Zeephouder korfje
HxBxD: 6x20x14 cm, verchroomd

€71,10 _ 656663

Driehoekig korfje
HxBxD: 7x16x18 cm, verchroomd

€61,90 _ 203303

Mandjes

Verwijderbare  zeepmandjes

Driehoekig korfje
HxBxD: 8x20x20 cm, inox

€87,90 _ 427121

Ophangbare dubbele zeepkorf
verchroomd

€159,00 _ 204322

Zeep-/sponshouder
HxBxD: 7x26x12,5 cm, verchroomd

€89,90 _ 488833

Zeep-/sponshouder
HxBxD: 4x26x13 cm, verchroomd

€83,90 _ 713966

Driehoekig korfje
verchroomd

€73,20 _ 415756

mat zwart

€81,80 _ 415751

Zeephouder korfje
verchroomd

€79,30 _ 415757

mat zwart

€89,10 _ 415758

Driehoekig korfje
glanzend inox met 
uitneembaar bakje

€85,40 _ 415727

geborsteld inox met 
uitneembaar bakje

€94,00 _ 415729

Zeep-/sponshouder
glanzend inox met 
uitneembaar bakje

€91,50 _ 415728

geborsteld inox met 
uitneembaar bakje

€91,50 _ 415753
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Shower Shelves

Het mandje
DE ACCESSOIRES

FAVOR IE T

Zeephouder hangend
wit

€195,70 _ 727044

donkergrijs

€195,70 _ 727043

Zeephouder
wit

€103,70 _ 727046

donkergrijs

€103,70 _ 727045

De perfecte 
combinatie van 
design en 
opbergruimte.

Naast de standaardbreedtes zijn er zelfs 
doucheplanchetten verkrijgbaar met een breedte 
tot één meter. Daar kan elk verzorgingsproduct op 
bewaard worden.

Zeephouder
wit

€135,10 _ 727048

donkergrijs

€135,10 _ 727047



453453

Lignatur

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

Zeephouder
wit

€135,10 _ 727048

donkergrijs

€135,10 _ 727047

DE ACCESSOIRES

De handdoekhouder op voet

Handdoekhouder
eik/verchroomd

€389,55 _ 787557

edel notenhout/verchroomd

€447,93 _ 787558

lichte eik/verchroomd

€389,55 _ 787559

Edel notenhoutEik Lichte eik

Papier- en borstelhouder
eik/verchroomd

€512,19 _ 787563

edel notenhout/verchroomd

€589,05 _ 787564

lichte eik/verchroomd

€512,19 _ 787565

Dubbele handdoekhouder
eik/verchroomd

€481,53 _ 787560

edel notenhout/verchroomd

€553,77 _ 787561

lichte eik/verchroomd

€481,53 _ 787562

Papier- en borstelhouder
zwart/verchroomd

€293,60 _ 801000

wit/verchroomd

€293,60 _ 801001

Handdoekhouder
zwart/verchroomd

€247,00 _ 801002

wit/verchroomd

€247,00 _ 801003

Dubbele handdoekhouder
zwart/verchroomd

€347,60 _ 801004

wit/verchroomd

€347,60 _ 801005
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Free to stay

DE ACCESSOIRES

De handdoekhouder op voet

Handdoekhouder op voet
beweegbare armen
HxBxD: 88x28x55 cm, 
verchroomd

€270,70 _ 299160

Handdoekhouder op voet
beweegbare armen
HxBxD: 96x28x55 cm, 
verchroomd

€295,00 _ 471030

Handdoekhouder op voet
HxBxD: 181x33x57 cm, 
verchroomd

€592,90 _ 431330

Papierhouder reserve
hoogte: 43 cm, verchroomd

€45,50 _ 134339

Handdoekhouder op voet
HxBxD: 89x19x48 cm 
beweegbare armen, verchroomd

€270,70 _ 200587
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DE ACCESSOIRES

Het zitje en de vuilbak

Neerklapbaar zitje
37x26 cm, wit

€364,75 _ 297424

Krukje
met veiligheidshandgreep
HxBxD: 50,7x46,2x30 cm, 
verchroomd/wit 
€302,50 _ 474518

Krukje
HxD: 42x31 cm, verchroomd/wit 
€107,10 _ 429390

Verstelbaar badzitje
70-85x19x35 cm, wit 
€231,30 _ 524260

Neerklapbaar zitje
32x32 cm, wit 
€208,10 _ 756870

Vuilbakje wandmodel
38,2x31 cm, wit

€156,15 _ 234299

Vuilbakje met deksel
3L, inox

€56,60 _ 112983

3L, mat zwart

€65,70 _ 719737

5L, inox

€73,80 _ 310770

Vuilbakje met deksel
6L, inox

€60,60 _ 508895

Neerklapbaar zitje
38x35 cm
wit €244,50 _ 380725
zwart €260,60 _ 206272

Vuilbakje wandmodel
6L, wit

€199,90 _ 223400

ShowerSeat
38x32,5x20 cm, mat wit

€149,00 _ 205491

38x40x30 cm, mat wit

€205,00 _ 205490
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Ilook Move

DE ACCESSOIRES

Ronde cosmeticaspiegel wandmodel
Ø 21,2 cm

Vierkante cosmeticaspiegel 
wandmodel 20 cm

De LED-lichtbron is duurzaam en het stroomverbruik 
is minimaal. Hightech voor de beautyverzorging en 
tegelijkertijd een perfect afgerond sierstuk van 
zinnelijk-elegante uitstraling – zowel verlicht als 
onverlicht. 

De schittervrije verlichtingstechniek biedt twee 
varianten: één of twee lichtkleuren.

Perfecte begeleider voor 
de schoonheidsverzorging.

De cosmeticaspiegel

Spiegel
zonder verlichting

€297,90 _ 505334

Spiegel
met LED-verlichting, geïntegreerde 
schakelaar

€543,00 _ 725616

Spiegel
met LED-verlichting, inbouwtransformator

€612,10 _ 505335

Spiegel
met LED-verlichting, inbouwtransformator, 
draadloos

€713,60 _ 200297

Spiegel
zonder verlichting

€307,80 _ 505337

Spiegel
met LED-verlichting, geïntegreerde 
schakelaar

€570,50 _ 725617

Spiegel
met LED-verlichting, inbouwtransformator

€635,70 _ 505338

Spiegel
met LED-verlichting, inbouwtransformator, 
draadloos

€741,40 _ 200275
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MyMirror

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

DE ACCESSOIRES

De cosmeticaspiegel

Spiegel wandmodel
met beweegbare arm, Ø 20 cm
verchroomd

€109,80 _ 415723

mat zwart

€146,40 _ 415724

Spiegel wandmodel
twee beweegbare armen, 20x20 cm, 
verchroomd

€173,80 _ 415722

Spiegel wandmodel
twee beweegbare armen, dubbelzijdig,  
Ø 18 cm, verchroomd

€158,60 _ 277958

Spiegel wandmodel
met beweegbare arm en LED-verlichting,
Ø 20 cm
verchroomd

€341,60 _ 415720

mat zwart

€378,20 _ 415721

Spiegel op stang
Ø18 cm, verchroomd

€195,20 _ 415725

Spiegel op stang
18x18 cm, verchroomd

€207,40 _ 415726

Spiegel wandmodel
met beweegbare arm en LED-verlichting, 
20x20 cm

verchroomd

€390,40 _ 415718

mat zwart

€427,00 _ 415719
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De aankoopgids
HET COMFORT EN DE VEILIGHEID

Kies een vlakke en ergonomische 
lavabo en plaats hem zo dat je er 
makkelijk voor kan zitten op een krukje 
of in een rolstoel. Doe hetzelfde met 
alle andere elementen: kranen, spiegel, 
accessoires, … Selecteer die boven-
dien op gebruiksvriendelijkheid. Ook 
het toilet moet op de goede hoogte 
afgesteld worden. Zorg ervoor dat de 
ruimte makkelijk toegankelijk is voor 
rolstoelen.

01
pas de hoogte aan

HOE KIES JE JE NIVEAU VAN  

COMFORT EN VEILIGHEID? 
VOLG DEZE 3 STAPPEN

het comfort & 
de veiligheid
de aankoopgids  ...................458
de wastafel  ............................460
de WC  ....................................463
het doucheruimte .................465
het meubel  ............................466
het kraanwerk ........................467
het accessoire voor senioren ...469
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De aankoopgids
HET COMFORT EN DE VEILIGHEID

Stevige en ergonomische grepen die in de 
douche en bij de WC worden geplaatst verhogen 
je veiligheid. Ze zijn functioneel maar mogen ook 
best gezien worden. Vorm (ovaal of rond) en 
materiaal (RVS of nylon) kies je in functie van het 
interieur van je badkamer.

Een douchebak die op het niveau van de vloer is ingewerkt, 
is het meest comfortabel om moeilijke opstapjes te vermijden. 
Dankzij een inklapbaar stoeltje, dat je aan de muur bevestigt, 
komen vermoeide benen snel tot rust. Kies ten slotte een 
thermostatische kraan waarvan je de temperatuur kan 
instellen zodat jong en oud zelfstandig kunnen douchen.

02 03
geef voorrang aan autonomie plaats grepen voor meer steun

sneller en minder duur
Met een thermostatische kraan kan je de ideale 
temperatuur vooraf instellen. Het water bereikt die 
ook sneller. Zo wordt je waterverbruik aardig 
ingeperkt.
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De wastafel

Starck III
70x54,5 cm, met overloop

€443,00 _ 181539

Durastyle Vital
65x57 cm, met overloop

€426,00 _ 200442

HET COMFORT EN DE VEILIGHEID

Architec Vital Med
57,5x52 cm

€377,00 _ 223302
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De wastafel

ViCare
56x55 cm, met overloop

€248,00 _ 568433

60x55 cm, met overloop

€275,00 _ 541849

ViCare
65x55 cm, met overloop

€333,00 _ 302686

ViCare
80x55 cm, met overloop

€634,00 _ 532082

HET COMFORT EN DE VEILIGHEID

ViCare
60x49 cm, met overloop

€190,00 _ 219016
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De wastafel

Wastafel met grepen. 
Ondiepe, afgeronde waskom met 
aflegvlak in mineraalgietwerk (een  
niet-poreus oppervlak). Geïntegreerde 
grepen die dienst doen als 
handdoekhouder. Met kraangat. 
Zonder overloop.

Wastafel
100x55 cm

€673,10 _ 844153

Wastafel
60x55 cm

€576,80 _ 395257

HET COMFORT EN DE VEILIGHEID
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De WC

Het Starck 3 wandcloset +50 biedt een zithoogte van 
45 cm. Zo gaat het zitten en opstaan aanzienlijk 
eenvoudiger en comfortabeler.

Vario vloercloset Big Toilet, extra breed en 
extra diep voor een maximaal comfort.

WC vloermodel Starck 3 Big Toilet
hoogte closetpot 40 cm
closet, 42x74 cm

€447,00 _ 316532

spoelbak 2 toetsen

€376,00 _ 351621

soft closing zit

€189,00 _ 351622

WC wandmodel Durastyle Vital Rimless
closet, 37x70 cm

€568,00 _ 200440

soft closing zit

€215,00 _ 505971

WC wandmodel Starck 3 Vital
closet, 36x70 cm

€519,00 _ 221868

zit

€150,00 _ 221869

WC wandmodel Starck 3 Comfort
closet, 36x54,5 cm

€646,00 _ 314803

soft closing zit

€171,00 _ 260262

HET COMFORT EN DE VEILIGHEID
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De WC

WC vloermodel ViCare DirectFlush
hoogte closetpot 46 cm* 
met soft closing zit, 36x71 cm

€543,42 _ 296475

WC wandmodel ViCare DirectFlush
Verlengd diepspoelcloset
closet, 36x70 cm

€444,00 _ 424684

zit

€106,00 _ 414010

WC wandmodel Subway XL DirectFlush
closet, 41x58 cm

€532,00 _ 201694

soft closing zit

€192,00 _ 555104

HET COMFORT EN DE VEILIGHEID

* 6 cm hoger dan  
een standaard wc.
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Kinemagic Sérénité +

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De doucheruimte

Vervang in 1 dag je bad door 
een ruime douche!

Uitgerust met een Grohe CoolTouch 
thermostaatkraan en een vernieuwd soft 
close opklapbaar zitje, een 
ergonomische soft touch comfortsteun 
en wandbeugel. De magnetische 
handdouche kan op elke gewenste 
hoogte op de douchestang bevestigd 
worden.

Kinemagic Serenité + biedt meer comfort en veiligheid 
dankzij de douchebak met antislipbehandeling. 
Gemakkelijke toegang voor minder mobiele mensen of 
senioren dankzij de extravlakke douchebak van 3 cm.

Voor

Na

Prijs vanaf

€3.512,00

HET COMFORT EN DE VEILIGHEID
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Astral

Het meubel

Een ruimte voor 
mindervaliden 
inrichten?
Astral voldoet 
aan alle eisen.

Meubellijn ontworpen met behulp van gespecialiseerde ergotherapeuten 
voor mensen met een beperkte mobiliteit.

• Verschillende inrichtingsmogelijkheden: breedte 100, 120 of 140 cm.
• Grotere individuele vrijheid door de veelvoudige keuzemogelijkheden:

- 7 kleuren voor de meubelfronten, aangepast aan het meubellichaam,
- 5 kleuren voor het gestratifieerd wastafelblad.

Ingerichte kolomkast
uitgerust met 3 Engelse 
laden, een föhnhouder, een 
stekkerblok en een 
vergrotende spiegel. 
Dubbelzijdige spiegeldeur 
over de volledige lengte, 
spiegelbeeld bij zowel open 
of gesloten deur.

Astral
voldoet aan de ERP normen 
inzake toegankelijkheid voor 
rolstoelen.

Ergonomie
gelamineerd blad met 
rechthoekige wastafel. 
Optimaal toegankelijk.

HET COMFORT EN DE VEILIGHEID

Breedte 120 cm
- Fronten, meubellichaam en console op elkaar afgestemd,
- onderbouwmeubel 2 lades Hxbxd: 55x40x53 cm,
- gestratifieerd wastafelblad dikte 1,8 cm, bxd: 120x54 cm,
- rechthoekige half-inbouwwaskom,
- spiegel met halogeenspot Hxb: 108x80 cm,
- wandtabletten in optie.
Waskom links of rechts

€1.205,00
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HET COMFORT EN DE VEILIGHEID

Het kraanwerk

Mechanische wastafelmengkraan
met automatische lediging, 
hygiënische hendel, verchroomd

€253,00 _ 720048

Securitherm
Douchethermostaat
met anti-verbrandingsveiligheid, 
verchroomd

€428,00 _ 407604

Securitherm
Bad/douche thermostaat
met anti-verbrandingsveiligheid, 
verchroomd

€496,00 _ 532829

Mechanische wastafelmengkraan
met beweegbare uitloop, 
automatische lediging en 
hygiënische hendel, verchroomd

€205,00 _ 415858

Securitherm
Doucheset thermostaat
met anti-verbrandingsveiligheid, 
douchestang 55 cm, verchroomd

€500,00 _ 415859

Hansa MediPro
met temperatuur- en debietbegrenzer, verchroomd

€245,60 _ 761364
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Care

Clinica

Intellimix

HET COMFORT EN DE VEILIGHEID

Het kraanwerk

Care
greep 114 mm
met automatische lediging, 
verchroomd

€176,20 _ 983716

zonder automatische lediging, 
verchroomd

€162,30 _ 983717

Care
handgreep 136 mm
zonder automatische lediging, 
verchroomd

€193,90 _ 983719

Clinica
greep 111 mm
met automatische lediging, verchroomd

€191,50 _ 983703

zonder automatische lediging, verchroomd

€176,20 _ 983705

Clinica
thermostatische  
douchemengkraan
verchroomd

€293,10 _ 208042

Clinica
greep 138 mm
met automatische lediging, verchroomd

€191,70 _ 983704

zonder automatische lediging, verchroomd

€176,20 _ 983706

NIEUW

NIEUW

NIEUW

Een unieke en intelligente kraan.

Ook verkrijgbaar in zwarte afwerking.

Intellimix
verchroomd

€900,00 _ 207298

Intellimix® maakt totale hygiëne moeiteloos met 
een getimede afgifte van water en zeep uit dezelfde 
kraan. De geoptimaliseerde wascyclus, die 100% 
contactloos is, vermindert de verspreiding van 
bacteriën en virussen. De tijd van afzonderlijke 
zeepdispensers en alle onderhoudsproblemen, 
hygiënische tekortkomingen en snoezelige wastafels 
die ze veroorzaken, zijn voorbij.

De toekomst van de sanitaire ruimte is 
aangebroken: persoonlijk, praktisch en een nieuwe 
norm voor hygiene
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A100
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HET COMFORT EN DE VEILIGHEID

Het accessoire voor senioren

Borstelhouder
mat zwart

€133,64 _ 374683

Papierhouder
mat zwart

€86,01 _ 374684

Reservepapierhouder
mat zwart

€87,17 _ 374686

Opklapbare greep
70 cm, mat zwart

€555,66 _ 374687

Handgreep
60cm, mat zwart

€170,39 _ 374680

Haakje
mat zwart

€20,27 _ 374681

Douchestang
90cm, met ergonomische 
hendel, mat zwart

€213,23 _ 374682

Tablet
60 cm, mat zwart

€146,49 _ 374685

Douchezit
38,1x36,8 cm, opklapbaar, 
mat zwart

€535,71 _ 374689

Douche inhangzitje
38,1x36,8 cm, grafiet grijs

€852,09 _ 374688

Intellimix
verchroomd

€900,00 _ 207298
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HET COMFORT EN DE VEILIGHEID

Het accessoire voor senioren

Croma Select E Multi
met thermostaat,  
verchroomd

€345,30 _ 845195

Handgreep Comfort
met douchehouder en tablet, 
verchroomd/wit

€143,00 _ 724916

Douchestang Comfort
110 cm, verchroomd/wit
links

€304,90 _ 724914

rechts

€304,90 _ 724915

Voetsteun
met antislip, verchroomd

€153,50 _ 610841

Focus Care
met lange greep, verchroomd

€141,00 _ 584073

Ecostat Comfort Care
met lange grepen, 
verchroomd

€233,30 _ 424104
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Plan Care
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HET COMFORT EN DE VEILIGHEID

PLAN CARE zorgt voor een 
probleemloos gebruik van de 
badkamer.

Hoeksteun 135°
HxB: 26,6x67,3 cm, links, verchroomd

€278,90 _ 489894

Handgreep
verchroomd
30 cm

€133,40 _ 508258

40 cm

€145,70 _ 508259

50 cm

€156,20 _ 508260

60 cm

€166,70 _ 508261

Opklapbare steun voor WC
Naar boven opklapbaar.  
Papierhouder met rem, afneembaar. 
70 cm, verchroomd/grijs

€583,40 _ 508250

Hoeksteun 90°
Te gebruiken als douchestang, met 
handdoekhouder met handsproeier 
houder. 
BxH: 126,5x56,5 cm, links of rechts, 
verchroomd

€424,70 _ 509403

Klapzitting
BxD: 45x50 cm,  
donker grijs/verchroomd

€662,10 _ 458913

Het accessoire voor senioren
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Be-Line

Het accessoire voor senioren

Het vernieuwend design brengt 
esthetiek en comfort samen. 

HET COMFORT EN DE VEILIGHEID

T-vormige greep Ø 35 mm
BxH: 50x113 cm, mat wit

€240,00 _ 635262

Hoeksteun 135°
Ø 35 mm, 22x22 cm
metallic antraciet

€132,00 _ 700209

mat wit

€132,00 _ 639151

Steungreep
Ø 35 mm
30 cm, metallic antraciet

€78,00 _ 623354

30 cm, mat wit

€78,00 _ 719498

40 cm, metallic antraciet

€86,00 _ 629738

40 cm, mat wit

€86,00 _ 719499

60 cm, metallic antraciet

€102,00 _ 629740

60 cm, mat wit

€102,00 _ 635243

90 cm, metallic antraciet

€125,00 _ 624887

90 cm, mat wit

€125,00 _ 719501

Opklapbare steungreep Ø 42 mm
65 cm, metallic antraciet

€338,00 _ 415856

65 cm, aluminium mat wit

€338,00 _ 415857

Verkrijgbaar in twee aluminium 
uitvoeringen: mat wit of metallic 
antraciet. De handgrepen zijn 
praktisch in de wc, douche of 
aan het bad.
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Het accessoire voor senioren
HET COMFORT EN DE VEILIGHEID

Steungreep Ø 32 mm
30 cm, gepolijst inox

€73,00 _ 224049

60 cm, gepolijst inox

€91,00 _ 211048

Gebogen steungreep Ø 32 mm
40x40 cm, gepolijst inox

€104,00 _ 222026

Opklapbare steungreep Ø 32 mm
65 cm, gepolijst inox

€345,00 _ 200443

90 cm, gepolijst inox

€406,00 _ 514114

Opklapbaar douchezitje
BxDxH: 36x40,7x48 cm, wit

€164,00 _ 203312

Opklapbaar douchezitje
BxDxH: 46,5x43x48 cm, breed model, 
wit

€260,00 _ 476223

Steungreep Ø 32 mm
30 cm, witte nylon

€73,00 _ 427146

60 cm, witte nylon

€92,00 _ 427147

Opklapbare steungreep Ø 32 mm
90 cm, witte nylon

€382,00 _ 613603

Opklapbaar douchezitje
BxDxH: 45x44,3x48 cm, mat wit

€299,00 _ 631766

Steungreep & opklapbaar
Opklapbaar douchezitje
BxDxH: 45,5x45x9 cm, mat wit

€356,00 _ 639152
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DE KEUKEN

De trends

 1. Hygiëne     
Niemand zal het belang van hygiëne in de 
keuken ontkennen. De nieuwe elektronische 
kranen spelen daar perfect op in en 
verzekeren een onberispelijke hygiëne. De 
kers op de taart: ze zijn uitermate 
gebruiksvriendelijk. (Hansa - Alessi Sense)

 2.  Een matte 
afwerking      

Wie mee wil zijn, kan niet voorbijgaan aan 
één van de opvallendste trends van het 
moment en kiest dus voor een keuken die 
volledig in een matzwarte look is afgewerkt.  
(Franke – Active Plus)

3.  De traditie 
herzien       

In deze stijl vloeien verleden en toekomst 
samen: de troeven van zowel traditie als 
innovatie worden gecombineerd in een kraan 
die het goed doet in elk interieur – van klassiek 
tot modern en minimalistisch. (RVB - Times)

4. Kleur        
Ook de keuken ontsnapt niet aan de 
kleurrijke golf die verlichting brengt door 
middel van gouden en bronzen tinten.
(Grohe – Essence )

5. Duurzaamheid         
Vaarwel plastic of glazen flessen: met dit 
ingenieuze en intelligente systeem verandert 
kraanwater in zuiver plat of bruisend water.  
(Grohe - Blue Home)

6. Gemak         
Je tijd besteden aan wat echt telt voor jou, is 
belangrijker dan ooit. Zorg ervoor dat je alles 
bij de hand hebt om snel te koken en schoon 
te maken. Want soms is haast en spoed toch 
ook wel goed! (Franke - Box Center)
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DE KEUKEN

De aankoopgids

•  Roestvrij staal (inox): bestand 
tegen corrosie en warmte  
(tot 1 450°C), vangt schokken op 
en is erg hygiënisch doordat het 
niet poreus is. Nog een voordeel: 
inox is duurzaam en kan worden 
gerecycleerd.

•  Keramiek: ongevoelig voor hitte, 
zeer goed bestand tegen 
schokken en krassen. Keramiek is 
ook bestand tegen chemische 
producten waardoor je het 
makkelijk kan schoonmaken.

•  Kunststof: gemaakt van 80% 
kwartssteen en 20% kunsthars. 
Goede weerstand tegen krassen, 
zuren en warmte tot 280° C.

HOE KIES JE JE  

SPOELTAFEL?
VOLG DEZE 4 STAPPEN

Het oog wil natuurlijk ook wat, maar kies het materiaal van je spoeltafel zeker toch ook in functie van zijn resistentie 
en onderhoudsgemak:

01
ga voor robuustheid
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DE KEUKEN

De aankoopgids

verzonken vlakbouw onderbouw

Superpraktisch: deze  

kraan met uittrekbare  

uitloop maakt je het leven heel wat 

makkelijker!
Hou je verbruik onder controle
Met de SmartControl-technologie ga je zo van een krachtige naar  
een waterbesparende waterstraal. (Grohe)

Eén of twee wasbakken? Dat 
hangt uiteraard af van hoeveel 
plaats je hebt. Ga je voor één 
wasbak, dan kan die middelgroot 
of groot zijn. Kies je er twee, dan 
zijn die altijd even groot. Tenzij 
je de optie ‘anderhalve’ wasbak 
neemt natuurlijk. Het druiprekje 
bevindt zich rechts of links. Dat 
hangt ervan af of je rechts- of 
linkshandig bent.

Kijk hoeveel plaats je hebt onder de gootsteen. In functie daarvan kan je 
kiezen voor een inbouw- (verzonken of op hetzelfde niveau als de gootsteen) 
of opbouwmodel.

02 03
installeer je spoeltafel 
op de meest geschikte 
manier

comfort is ook belangrijk

Wie gootsteen zegt, zegt kraan. Alle 
fabrikanten brengen modellen op 
de markt die steeds makkelijker te 
bedienen zijn en waarmee je op een 
eenvoudige manier zowel de intensiteit 
van de waterstraal als de temperatuur 
van het water kan regelen. Nu nog 
kiezen welke kleur je wil: zilver, goud, 
brons, zwart, wit, rood, geel, blauw, …

04
kies de kraan die bij je 
interieurstijl past
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De spoeltafel in keramiek
DE KEUKEN

Inbouwspoeltafels

SUBWAY 80
Lxb: 1160x510 mm,  
druipvlak links, wit

€1.334,00 _ 302664

SUBWAY 60
Lxb: 1000x510 mm, druipvlak links, wit

€1.060,00 _ 296379

SILUET 60
Lxb: 1000x510 mm, omkeerbaar
wit

€1.075,00 _ 206091

mat wit

€1.075,00 _ 206090

ARCHITECTURA 60XR
Lxb: 1000x510 mm, omkeerbaar
wit

€570,75 _ 206093
mat wit

€570,75 _ 206092

ARCHITECTURA 80
Lxb: 1160x510 mm, omkeerbaar
wit

€672,75 _ 205000
mat wit

€672,75 _ 206094
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De spoeltafel in keramiek
DE KEUKEN

Opbouwspoeltafel

Manuele lediging.

O.novo
porselein
Lxb: 800x500 mm, wit

€609,00 _ 328040

afvoergarnituur

€77,00 _ 101437

O.novo
porselein
Lxb: 600x500 mm, wit

€350,00 _ 366740

Lxb: 500x400 mm, wit

€273,00 _ 147780

afvoergarnituur

€57,00 _ 120756

Tradition
hoogte: 22 cm. Lxb: 89,5x63 cm, wit

€1.590,00 _ 140786
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De spoeltafel in Fraceram
DE KEUKEN

De spoeltafels zijn 
vervaardigd uit 
Fraceram, dat zich 
door zijn bijzondere 
hardheid onderscheidt 
van traditionele 
keramiek. 
Omkeerbaar met 
afloopsysteem. 
Verkrijgbaar in 
vier kleurvaste 
accentkleuren: wit, 
magnolia, grafiet- en 
onyxzwart.

Inbouwspoeltafels

Onderbouwspoeltafels

KUBUS KBK 110 400
Lxb: 445x445 mm 
wasbak: 405x385x175 mm 
met ventiel en overloop, wit

€660,90 _ 553106

KUBUS KBK 110 500
Lxb: 545x445 mm 
wasbak: 505x385x185 mm 
met ventiel en overloop, wit

€729,53 _ 553099

MARIS MRK 651
Lxb: 1000x510 mm 
wasbakken: 350x420x200 mm - 
145x308x134 mm, wit

€855,16 _ 543969

KUBUS KBK 160 D
Lxb: 545x445 mm 
wasbakken: 375x385x185 mm - 115x385x115 mm 
met afloopsysteem, wit

€771,76 _ 547215

MARIS MRK 611
Lxb: 1000x510 mm 
wasbak: 455x420x200 mm, wit

€830,88 _ 411606
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De spoeltafel in Fragranit
DE KEUKEN

Omkeerbaar en met afloopsysteem. Beschikbaar in de kleuren grafiet, 
steengrijs, metaalwit, donkerbruin en platinum.

Inbouwspoeltafels

De Fragranit 
afwerkingen.

MARIS MRG 621
Lxb:1160x500 mm  
wasbakken: 335x425x200 mm, grafiet

€558,50 _ 339928

Champagne Metaalwit

Onyx

Platinum

Mat zwart

Steengrijs

MARIS MRG 651
Lxb: 970x500 mm 
wasbakken: 350x425x200 mm - 
160x302x130 mm, grafiet

€516,27 _ 347631

MARIS MRG 611 XL
Lxb: 970x500 mm 
wasbak: 490x425x200 mm, grafiet

€505,71 _ 564862
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De spoeltafel in Fragranit
DE KEUKEN

BASIS BFG 611
Lxb: 780x500 mm 
wasbak: 340x420x200 mm, grafiet

€419,14 _ 465746

Inbouwspoeltafels

BASIS BFG 651
Lxb: 970x500 mm 
wasbakken: 340x420x200 mm - 150x290x100 mm,  
grafiet

€462,42 _ 456208

BASIS BFG 621
Lxb: 1160x500 mm 
wasbakken: 340x420x200 mm, grafiet

€494,09 _ 605208

Omkeerbaar en met afloopsysteem. 
Beschikbaar in de kleuren grafiet, metaalwit, 
platinum en champagne.

KUBUS KBG 110 500
Lxb: 540x440 mm 
wasbak: 500x400x200 mm, grafiet

€510,98 _ 281721

KUBUS KBG 110 160
Lxb: 187x460 mm 
wasbak:160x400x130 mm,  
grafiet

€283,36 _ 600786

Onderbouwspoeltafels

KUBUS KBG 110 340
Lxb: 367x460 mm 
wasbak: 340x400x200 mm,  
grafiet

€425,51 _ 281722

KUBUS KBG 160 D
Lxb: 545x445 mm 
wasbakken: 375x385x185 mm - 115x385x115 mm,  
grafiet

€538,85 _ 282067

Met afloopsysteem. Beschikbaar in de kleuren 
grafiet, steengrijs, metaalwit, donkerbruin, platinum, 
onyx en taupe.
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Box Center 2.0

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De spoeltafel in inox
DE KEUKEN

KUBUS KBG 110 340
Lxb: 367x460 mm 
wasbak: 340x400x200 mm,  
grafiet

€425,51 _ 281722

Het ultieme kookcomfort? Snel en makkelijk een lekkere 
maaltijd klaarmaken en alles in no time opgeruimd 
hebben. Omdat we het grootste deel van onze tijd aan de 
spoelbak staan, is er nu de nieuwe Box Center om koken 
een pak eenvoudiger te maken.

Organisatie  
is alles in de keuken.

Inbegrepen accessoires zijn:
• Houten snijplank
• synthetische snijplank met 

Sanitized-behandeling: 
bacteriën kunnen zich niet 
vasthechten en 
onaangename geurtjes 
worden geneutraliseerd

• houten messenblok met drie 
messen

• afdruipbakje in roestvrij staal
• extra droogrekje voor servies.

Box Center
Lxb: 820x520 mm 
kleine wasbak: 270x480x200 mm
grote wasbak: 410x480x200 mm
Omkeerbaar

€1.325,00 _ 207250

NIEUW

FAVOR IE T
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De spoeltafel in inox
DE KEUKEN

Onderbouwspoeltafels

MYTHOS MYX 110 160
Lxb: 200x440 mm 
wasbak: 160x400x150 mm,  
zonder druipvlak

€325,00 _ 774209

MYTHOS MYX 210 500
Lxb: 512x412 mm 
wasbak: 500x400x200 mm, zonder druipvlak

€565,00 _ 207236

MYTHOS MYX 110 340
Lxb: 380x440 mm 
wasbak: 340x400x200 mm, 
zonder druipvlak

€349,00 _ 785937

MYTHOS MYX 210 340
Lxb: 352x412 mm 
wasbak: 340x400x200 mm, 
zonder druipvlak

€498,00 _ 786943

MYTHOS MYX 110 450
Lxb: 490x440 mm 
wasbak: 450x400x200 mm,  
zonder druipvlak

€395,00 _ 799684

MYTHOS MYX 210 450
Lxb: 462x412 mm 
wasbak: 450x400x200 mm, 
zonder druipvlak

€525,00 _ 777923

MYTHOS MYX 110 500
Lxb: 540x440 mm 
wasbak: 500x400x200 mm,  
zonder druipvlak

€425,00 _ 789562

MYTHOS MYX 210 550
Lxb: 562x412 mm 
wasbak: 550x400x200 mm, 
zonder druipvlak

€595,00 _ 207237

MYTHOS MYX 110 550
Lxb: 590x440 mm 
wasbak: 550x400x200 mm,  
zonder druipvlak

€465,00 _ 778739

Vlakbouwspoeltafels

MYTHOS MYX 160 34 16
Lxb: 555x430 mm 
wasbakken: 160x400x150 mm - 
340x400x200 mm, zonder druipvlak

€835,00 _ 795271

MYTHOS MYX 210 700
Lxb: 712x412 mm 
wasbak: 700x400x200 mm, 
zonder druipvlak

€645,00 _ 207238

MYTHOS MYX 160 50 16
Lxb: 725x440 mm 
wasbakken: 160x400x150 mm - 
500x400x200 mm, zonder druipvlak

€855,00 _ 770843

Met ventiel en overloop.

NIEUW

MYTHOS MYX 110 700
Lxb: 740x440 mm 
wasbak: 700x400x200 mm,  
zonder druipvlak

€515,00 _ 207235

MYTHOS MYX 120 34 34
Lxb: 745x440 mm 
wasbakken: 340x400x200 mm,  
zonder druipvlak

€895,00 _ 207239
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De spoeltafel in inox
DE KEUKEN

Inbouwspoeltafels

Met ventiel en overloop.

Vlak- of onderbouwspoeltafels

BOX BXX 210500
Lxb: 530x510 mm 
wasbak: 500x410x200 mm, zonder druipvlak

€607,06 _ 554441

BOX BXX 210-110160
Lxb: 200x450 mm 
wasbak: 160x410x140 mm,  
zonder druipvlak

€311,45 _ 411609

BOX BXX 210-110340
Lxb: 380x450 mm 
wasbak: 340x410x200 mm,  
zonder druipvlak

€332,57 _ 554447

BOX BXX 210-110450
Lxb: 490x450 mm 
wasbak: 450x410x200 mm,  
zonder druipvlak

€385,35 _ 554446

BOX BXX 210-110500
Lxb: 540x450 mm 
wasbak: 500x410x200 mm,  
zonder druipvlak

€417,03 _ 554445

BOX BXX 260-160
Lxb: 560x450 mm 
wasbakken: 340x410x200 mm - 
160x410x140 mm, zonder druipvlak

€828,77 _ 554444

BOX BXX 220-120
Lxb: 740x450 mm 
wasbakken: 340x410x200 mm, 
zonder druipvlak

€871,00 _ 554443
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De spoeltafel in inox
DE KEUKEN

Met ventiel en 
overloop.

ARIANE ARX 110.330
Lxb: 351x371 mm  
wasbak: 330x350x160 mm, zonder druipvlak

€247,05 _ 147670

ARIANE ARX 110.350
Lxb 371x456 mm  
wasbak: 350x435x180 mm, 
zonder druipvlak

€268,16 _ 147280

Onderbouwspoeltafels

Vlakbouwspoeltafels

MARIS MRX 120
Lxb: 865x440 mm 
wasbak: 400x400x180 mm, 
zonder druipvlak

€643,75 _ 719813

MARIS MRX 160 R
Lxb: 595x400 mm 
wasbakken: 190x400x130 - 
340x400x130 mm,  
zonder druipvlak

€589,00 _ 770550

MARIS MRX 110190
Lxb: 230x440 mm 
wasbak: 190x400x130 mm, 
zonder druipvlak

€229,00 _ 728240

MARIS MRX 110340
Lxb: 380x440 mm 
wasbak: 340x400x180 mm, 
zonder druipvlak

€262,65 _ 719811

MARIS MRX 110400
Lxb: 440x440 mm 
wasbak: 400x400x180 mm, 
zonder druipvlak

€283,25 _ 719812

MARIS MRX 210500
Lxb: 540x440 mm 
wasbak: 400x500x180 mm, met kraanvlak

€406,85 _ 746500

MARIS MRX 2107001
Lxb: 730x510 mm 
wasbak: 700x400x180 mm, met kraanvlak

€555,00 _ 207255

MARIS MRX 210400
Lxb: 430x510 mm 
wasbak: 400x400x180 mm, met kraanvlak

€375,95 _ 720262

MARIS MRX 110500
Lxb: 540x440 mm 
wasbak: 500x400x180 mm

€303,85 _ 670002

MARIS MRX 1107001
Lxb: 740x440 mm 
wasbak: 700x400x180 mm, 
zonder druipvlak

€455,00 _ 207254
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De spoeltafel in inox
DE KEUKEN

Inbouwspoeltafels

MYTHOS MYX 221
Lxb: 1160x520 mm 
wasbakken: 340x400x175 mm, 
druipvlak links

€775,00 _ 207251

MYTHOS MYX 211
Lxb: 860x520 mm 
wasbak: 500x400x180 mm, druipvlak links

€1.185,00 _ 207253

EPOS EOX 211
Lxb: 1000x510 mm 
wasbak: 445x390x175 mm, 
druipvlak links

€666,18 _ 401985

Lxb: 1000x510 mm 
wasbakken: 445x390x175 mm, 
druipvlak rechts

€666,18 _ 800456

EPOS EOX 251
Lxb: 1000x510 mm 
wasbakken: 160x390x120 mm - 
360x390x175 mm, druipvlak links

€773,87 _ 401989

Lxb: 1000x510 mm 
wasbakken: 160x390x120 mm - 
360x390x175 mm, druipvlak rechts

€773,87 _ 401988

EPOS EOX 221
Lxb: 1160x510 mm 
wasbakken: 360x390x175 mm - 
320x390x175 mm, druipvlak links

€817,15 _ 402043

Lxb: 1160x510 mm 
wasbakken: 360x390x175 mm - 
320x390x175 mm, druipvlak rechts

€817,15 _ 402042

MYTHOS MYX 251
Lxb: 860x520 mm 
wasbakken: 340x400x175 mm 
- 160x400x130 mm,  
druipvlak links

€875,00 _ 207252

MARIS MRX 210400
Lxb: 430x510 mm 
wasbak: 400x400x180 mm, met kraanvlak

€375,95 _ 720262



490

De spoeltafel in inox
DE KEUKEN

SMART SRX 621
Lxb: 1160x500 mm  
wasbakken: 340x400x190 mm, 
omkeerbaar

€504,65 _ 411614

SMART SRX 611
Lxb: 860x500 mm  
wasbak: 340x400x190 mm, 
omkeerbaar

€332,57 _ 411611

SMART SRX 651
Lxb: 1000x500 mm  
wasbakken: 340x400x190 mm - 
160x300x120 mm, omkeerbaar

€472,98 _ 411613

Met afvoersysteem.

Neptune NEX 651
Lxb: 1000x510 mm 
wasbakken: 360x420x195 mm - 165x306x157 mm
druipvlak links

€494,09 _ 313236

druipvlak rechts

€494,09 _ 304683

Neptune NEX 611
Lxb: 860x510 mm 
wasbak: 360x420x195 mm
druipvlak links

€365,29 _ 322423

druipvlak rechts

€365,29 _ 347628

Neptune NEX 621
Lxb: 1160x510 mm 
wasbakken: 360x420x195 mm
druipvlak links

€570,11 _ 321898

druipvlak rechts

€570,11 _ 317443

Met afvoersysteem.

Inbouwspoeltafels
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Met afvoersysteem.

SPARK SKX 651
Lxb: 1000x500 mm  
wasbakken: 340x420x160 mm - 172x320x90 mm, 
omkeerbaar

€332,57 _ 495027

SPARK SKX 211
Lxb: 860x500 mm  
wasbak: 340x420x160 mm, 
omkeerbaar

€289,28 _ 490121

SPARK SKX 621
Lxb: 1160x500 mm  
wasbakken: 340x420x160 mm, 
omkeerbaar

€365,29 _ 484986

Met afvoersysteem. 

ONDA OLX 621
Lxb: 1160x500 mm  
wasbakken: 340x400x160 mm, 
omkeerbaar

€322,01 _ 434595

ONDA OLX 651
Lxb: 1000x500 mm  
wasbakken: 340x400x160 mm - 127x320x95 mm, 
omkeerbaar

€300,89 _ 434594

Inbouwspoeltafels

De spoeltafel in inox
DE KEUKEN

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)
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Inbouwspoeltafels

ANTEA AZX 651
Lxb: 1000x500 mm  
wasbakken: 340x420x160 mm - 170x280x80 mm, 
omkeerbaar

€189,00 _ 595949

ANTEA AZX 611
Lxb: 860x500 mm  
wasbak: 340x420x160 mm, omkeerbaar

€176,00 _ 204077

ANTEA AZX 621
Lxb: 1160x500 mm  
wasbakken: 340x420x160 mm, 
omkeerbaar

€208,00 _ 204079

PR I JS  KWAL I T E I T

Afvoersysteem afzonderlijk 
te bestellen.

Met afvoersysteem.

EUROSET  ESX 611
Lxb: 860x435 mm 
wasbak: 370x340x155 mm
omkeerbaar

€106,60 _ 503490

EUROFORM EFX 614
Lxb: 780x475 mm  
wasbak: 355x395x150 mm, omkeerbaar

€171,03 _ 401541

De spoeltafel in inox
DE KEUKEN
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DE KEUKEN

Douro
in porselein, met gaten om 
een rooster te bevestigen
Lxb 445x340 mm, wit

€147,34 _ 221120

rooster

€60,00 _ 293980

Starck 3
in porselein
Lxb: 480x425 mm, wit

€255,00 _ 245294

verchroomd rooster

€102,00 _ 297679

Practic
pvc met plug, ketting, kettinghouder en 
bevestigingsmateriaal
Lxb: 495x345 mm, wit

€70,73 _ 128920

rooster

€17,65 _ 320880

BS 314
wastrog, afvoer rechts met overloopplug 
6/4”, geen consoles nodig
Lxb: 750x500 mm, inox 18/10

€575,00 _ 163050

Practic
synthetische wastrog met plug, ketting, 
kettinghouder en bevestigingsmateriaal
Lxb: 610x455 mm, wit

€187,88 _ 367470

Nicoll
multifunctionele uitgietbak 
met muurplaat, 
handdoekhouder, stang in 
inox met zeephouder, plug en 
overloop, zonder rooster
Lxb: 550x450 mm, wit

€102,85 _ 198498

Nicoll
ensemble met uitgietbak en 
kast met opbergruimte,
met afvoerplug, overloop, 
ketting en stop
regelbare poten, 
hoogte 910 - 930 mm
Lxb: 610x443 mm, wit

€407,97 _ 241609

O.novo
in keramiek
Lxb: 460x400 mm, wit

€149,00 _ 205228

rooster

€59,00 _ 205229

Agstahlform
wit geëmailleerd staal  
met rubberen rand
Lxb: 510x360 mm

€116,00 _ 287105

zwarte stalen ophangonderkast
HxBxD: 55,8x51,7x27 cm

€172,00 _ 745675

De uitgietbak
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Grohe Blue Pure

Het kraanwerk
DE KEUKEN

Grohe Blue Pure Minta
Starter Pack
met uittrekbare sproeier, SuperSteel

€549,00 _ 730819

Perfecte smaak, 
puur genot.

Voeg moeiteloos een heerlijke smaak toe aan je 
keuken met de GROHE Blue Pure kraan. Deze kraan 
vormt kraanwater om tot heerlijk smakend drinkwater 
door chloor en andere onzuiverheden weg te filteren. 
De aparte waterwegen houden gefilterd en 
ongefilterd water gescheiden. De GROHE-filter past 
gemakkelijk onder je spoelbak en de kraan biedt nog 
steeds al de gebruikelijke functies van een standaard 
keukenkraan met koud en warm leidingwater.
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Grohe Red

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

SL IM  PRODUCT

DE KEUKEN

Het kraanwerk

De nieuwe hotspot  
in je keuken.

TECHNOLOGIE WAAROP JE KAN 
VERTROUWEN
GROHE Red is tot in het kleinste detail 
ontworpen met het oog op gemak, 
duurzaamheid en veiligheid, en 
beschikt over een arsenaal aan 
intelligente en onmisbare kenmerken.

NOOIT MEER WACHTEN
Kokend water altijd beschikbaar met 
één druk op de knop, dus wachten op 
kokend heet water is verleden tijd.

MINDER VERSPILLING
Je neemt alleen de exacte hoeveelheid 
heet water die u nodig heeft, dus je 
bespaart op water en energieverbruik.

PURE, ZUIVERE SMAAK
Gefilterd water verwarmd tot 100 °C 
voor een uitzonderlijke smaakervaring.

Grohe Red Duo
Duo kokendwaterkraan 
met filterset en L-size boiler
L-uitloop 
verchroomd

€1.230,50 _ 657365

C-uitloop 
verchroomd

€1.230,50 _ 657444
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SmartControl

DE KEUKEN

In plaats van met een hendel te worstelen, kan je de 
waterstroom met slechts één druk op de knop in- en 
uitschakelen. Dit betekent dat je zelfs je elleboog of pols 
kan gebruiken. Draai aan de knop om de waterstroom 
gemakkelijk te regelen, van een ecostroom tot een 
krachtige straal. 

Om de watertemperatuur aan te passen, draai je de knop 
op de kraan voorzichtig naar links of rechts. De uittrekbare 
sproeier geeft je veel flexibiliteit bij het spoelen van de 
spoelbak of het bereiden van groenten.

Ontworpen om je leven 
gemakkelijker te maken.

Essence SmartControl
met uittrekbare sproeier, verchroomd

€525,50 _ 205260

Minta SmartControl
met uittrekbare sproeier, verchroomd

€428,50 _ 205246

SUPERIEUR DESIGN
Strak, gestroomlijnd en puristisch.

SMARTCONTROL-KNOP
Druk op de knop om de waterstroom 
te starten en stoppen.
Draai de knop met 150° van eco naar 
een krachtige straal.

UITTREKBARE LAMINAIRE STRAAL
Voor een grotere actieradius.

MAGNETIC DOCKING
Geïntegreerde magneten trekken de 
sproeikop weer perfect op zijn plaats.

TEMPERATUUR AANPASSEN
Draai de tapkraan voorzichtig naar 
links of naar rechts om de perfecte 
temperatuur te vinden.

FAVOR IE T

Het kraanwerk
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Essence

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

Het kraanwerk
DE KEUKEN

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De Essence 
Professional reeks is 
beschikbaar in een 
ruim kleurengamma.

Professional
draaibare uitloop met sproeier
verchroomd / zwart mat

€546,50 _ 197151

SuperSteel / zwart mat

€705,50 _ 197152

Met uittrekbare sproeier
2 stralen
verchroomd

€385,50 _ 549429

Beweegbare uitloop
verchroomd

€292,00 _ 546691

De gamma’s Minta en Essence zijn 
verkrijgbaar in meerdere afwerkingen.
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Minta

Minta Touch

Het kraanwerk
DE KEUKEN

Liefde bij de eerste aanraking...

Dit model wordt op een eenvoudige 
en slimme manier bediend - door een 
aanraking met de achterkant van je 
hand, pols of onderarm.

SL IM  PRODUCT

L-uitloop
met uittrekbare sproeier, 
verchroomd

€658,00 _ 505255

Draaibare uitloop, rotatie 
instelbaar
verchroomd

€234,50 _ 203277

Met uittrekbare sproeier
SuperSteel

€365,50 _ 470530

Met uittrekbare sproeier, 2 stralen
verchroomd

€349,00 _ 541057

SuperSteel

€454,00 _ 554612

Draaibare uitloop, rotatie 
instelbaar
verchroomd

€233,00 _ 500739

mat zwart

€302,00 _ 582721

Draaibare L-uitloop
verchroomd

€251,00 _ 464486

Met uittrekbare sproeier,  
2 stralen
verchroomd

€298,00 _ 204422

SuperSteel

€387,50 _ 470539



499

Concetto

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

Het kraanwerk
DE KEUKEN

Professional
Draaibare uitloop - 2 stralen
verchroomd/zwart mat

€424,50 _ 197153

SuperSteel/zwart mat

€551,50 _ 197154

Hoge uitloop
verchroomd

€203,00 _ 204225

Uittrekbare sproeier
verchroomd

€222,50 _ 204423

Uittrekbare sproeier
SuperSteel

€285,00 _ 204226
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Het kraanwerk
DE KEUKEN

Een duidelijk statement.  
Voor moderne keukens...

EuroCube
draaibare uitloop
verchroomd

€259,00 _ 421854

Eurodisc
beweegbare uitloop
verchroomd

€215,00 _ 311509

vrije uitloop
verchroomd

€301,00 _ 311510

EuroCube Professional
met uittrekbare sproeier
verchroomd

€623,00 _ 545452

Eurodisc
met uittrekbare sproeier
verchroomd

€277,00 _ 274786

EuroStyle Cosmopolitan
beweegbare uitloop
verchroomd

€142,50 _ 845273

Costa L
hoge draaibare uitloop
verchroomd

€91,50 _ 401921

met kettinghouder, verchroomd

€107,50 _ 401922
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Eurosmart

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

Het kraanwerk
DE KEUKEN

Door het gebruik van de 
mid-lift positie voor koud 
water, vermindert 
GROHE SilkMove ES de 
verspilling van warm water 
en energie.

Hoge draaibare uitloop
verchroomd

€119,00 _ 207067

Draaibare uitloop
SilkMove
verchroomd

€113,50 _ 207062

Draaibare uitloop
verchroomd

€113,50 _ 207060

Wandmodel
met draaibare hoge uitloop, 
verchroomd

€140,50 _ 207090

Draaibare uitloop
met uittrekbare sproeier, verchroomd

€167,50 _ 207063

Wandmodel
met draaibare S-uitloop
uitsprong 15 cm, verchroomd

€140,50 _ 207068

uitsprong 21,7 cm, verchroomd

€140,50 _ 207069

uitsprong 27,7 cm, verchroomd

€140,50 _ 207059
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sBox

DE KEUKEN

Het kraanwerk

De uittrekslang van de 
kraan blijft niet meer 
hangen in de onderkast.

Neemt weinig plaats in en is veilig 
opgeborgen in de onderkast.

Flexibele en praktische installatie 
voor alle types onderkasten.

Slang rolt moeiteloos op en af en 
geraakt niet verstrengeld in de 
onderkast.

SL IM  PRODUCT

NOVUS
met sBox-systeem en 
uittrekbare sproeier  
verchroomd

€222,60 _ 284713

FOCUS
met uittrekbare sproeier
mat zwart

€364,90 _ 287101
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Het kraanwerk
DE KEUKEN

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

Het kraanwerk
DE KEUKEN

Alle keukenmengkranen van Hansgrohe zijn uitgerust met de kogelmengcartouche, die indien nodig gemakkelijk kan vervangen 
of hersteld worden. Het model met de uittrekbare sproeier vrijwaart zich van kalkafzetting dankzij het rubit anti-kalksysteem.

Bij CoolStart stroomt er enkel koud water 
in de middenpositie. De greep kan niet 
naar rechts worden gedraaid. Voor 
gemengd of warm water draait u de 
greep naar links tot de gewenste 
temperatuur bereikt is.

TALIS S² VARIARC 230
draaibare uitloop, uittrekbare 
sproeier, neerklapbaar, 
verchroomd

€475,80 _ 180522

FOCUS 160
draaibare uitloop, verchroomd

€118,80 _ 362084

lage druk, verchroomd

€137,30 _ 359020

FOCUS 280
hoge uitloop, verchroomd

€193,50 _ 548941

LOGIS 160 CoolStart
draaibare uitloop, verchroomd

€110,10 _ 845350

FOCUS 240
met uittrekbare sproeier, 
verchroomd

€260,40 _ 469007

LOGIS
wandmodel, verchroomd

€142,90 _ 545530

FOCUS 260
draaibare uitloop, verchroomd

€171,50 _ 433770
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Scan de QR-code om de Select 
Metris 320 in actie te zien.

De Select-knop op de 
keukenkraan biedt een 
totale controle: één keer 
drukken - water aan, 
nogmaals drukken - water 
uit.

METRIS 320
draaibare uitloop, uittrekbare 
sproeier, verchroomd

€376,00 _ 507051

TALIS S 200
uittrekbare sproeier, 
verchroomd

€370,40 _ 845347

TALIS SELECT S 300
draaibare uitloop, 
verchroomd

€358,60 _ 845346

METRIS SELECT 320
draaibare uitloop, verchroomd

€399,00 _ 509134

TALIS SELECT 300
met sBox, uittrekbare 
sproeier, verchroomd

€477,80 _ 638376

DE KEUKEN

Het kraanwerk
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DE KEUKEN

Het kraanwerk

AXOR CITTERIO SELECT
uittrekbare sproeier, verchroomd

€584,70 _ 845351

AXOR MONTREUX
uittrekbare sproeier, verchroomd

€560,20 _ 724913

AXOR MONTREUX
semi-pro, verchroomd

€672,20 _ 724896

TALIS M54 210
met uittrekbare sproeier en sBox  
systeem, 2 stralen, verchroomd

€353,50 _ 759670

TALIS M54 U220
1 straal, verchroomd

€181,80 _ 315307 TALIS M54 270
met uittrekbare sproeier, 1 straal
mat zwart

€270,20 _ 771744

verchroomd

€207,10 _ 771548

inox

€335,40 _ 761352
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Het kraanwerk
DE KEUKEN

Spider
draaibare uitloop, verchroomd

€81,30 _ 397275

Liquido
met uittrekbare sproeier, verchroomd

€117,19 _ 335345

Atlas Neo
draaibare uitloop, verchroomd

€239,00 _ 712208

uittrekbare uitloop, verchroomd

€289,00 _ 712326

uittrekbare uitloop, industrieel zwart

€359,00 _ 416833

Ribera
uittrekbare sproeier, verchroomd

€408,58 _ 247595

Novara Eco
draaibare uitloop, verchroomd

€98,19 _ 561324
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Het kraanwerk
DE KEUKEN

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

Eos Neo
draaibare uitloop, inox

€295,00 _ 784000

met uittrekbare uitloop, inox

€395,00 _ 416832

Active Plus
draaibare uitloop, mat zwart

€448,05 _ 690289

met uittrekbare sproeier, mat zwart

€509,85 _ 656438

met uittrekbare sproeier, gun metal

€551,05 _ 719810

Active Neo
draaibare uitloop, mat zwart

€369,00 _ 763881

met uittrekbare uitloop, mat zwart

€479,00 _ 759103
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Neptune EvoPescara

Het kraanwerk
DE KEUKEN

Neptune Evo
draaibare uitloop 
verchroomd

€300,89 _ 202033

Neptune Evo
uittrekbare uitloop 
verchroomd/zwart

€365,29 _ 560688

Neptune Evo
uittrekbare sproeier 
verchroomd

€354,73 _ 560152

Bekijk de video  
over de unieke 
watervoorziening van 
de Pescara 360°.

Pescara 360° kranen gebruiken 
een metalen flexibele veerslang 
die eenvoudig te hanteren is 
en maximale flexibiliteit 
garandeert.
Wat zo uniek is aan de Pescara 
360° is de watervoorziening op 
2 manieren:
• via de metalen flexibele 

veerslang
• via de zwenkbare uitloop 

met waterbesparende 
bediening.

Pescara Semi-pro L
met uittrekbare sproeier, inox

€612,85 _ 598976

PESCARA 360°
draaibare uitloop met sproeier
verchroomd

€509,85 _ 655751

inox

€612,85 _ 658011
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Het kraanwerk
DE KEUKEN

Stela
draaibare uitloop, verchroomd

€389,70 _ 508013

Pinto
draaibare uitloop, verchroomd

€298,10 _ 623722

Primo
uittrekbare sproeier, 
verchroomd

€246,24 _ 982955

PoloPlus
Cold Start
verchroomd

€225,55 _ 982207

Polo
wandmodel, uitsprong 15 cm, 
verchroomd

€141,90 _ 612390

AlessiSense
elektronische mengkraan op netvoeding, verchroomd

€705,70 _ 982305

Designo Style
draaibare uitloop, verchroomd

€418,50 _ 982956

met sproeier, verchoomd

€465,50 _ 983872

NIEUW

Paleno
draaibare uitloop, verchroomd

€118,75 _ 983870

PoloEco
ColdStart
verchroomd

€126,15 _ 982208

lage druk, verchroomd

€189,65 _ 982209
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Ceralook

Het kraanwerk
DE KEUKEN

Ceralook combineert een elegant 
design in chroom met innovatieve 
technologieën (BlueStart®, Click 
Technology, FirmaFlow® Cartridge, 
geïntegreerde temperatuurinstelling) 
voor optimaal werkcomfort én energie- 
en waterbesparing.

Met hoge L-uitloop en handsproeier 1F
BlueStart®
verchroomd

€206,00 _ 738110

Met hoge L-uitloop en handsproeier 2F
BlueStart®
verchroomd

€237,00 _ 205954

Met uittrekbare sproeier
BlueStart®
verchroomd

€185,00 _ 205956

Semi-professioneel
met sproeier
verchroomd

€309,00 _ 205958

Met hoge L-uitloop
BlueStart®
verchroomd

€165,00 _ 205951

Met hoge L-uitloop, lage druk
BlueStart®
verchroomd

€185,00 _ 205952

Met hoge L-uitloop en 
handsproeier 1F, lage druk
BlueStart®
verchroomd

€227,00 _ 205953

Lage druk
BlueStart®
verchroomd

€165,00 _ 205955

Met hoog aangehechte 
uitloop met handsproeier 2F
BlueStart®
verchroomd

€247,00 _ 205957

“BlueStart” Technology
verchroomd

€144,00 _ 752775

De innovatieve BlueStart®-technologie zorgt voor koud water in de middelste 
stand, waardoor energie en water wordt bespaard. Heet water kan worden 
gemengd door de hendel naar links te draaien.
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Het kraanwerk
DE KEUKEN

PR I JS  KWAL I T E I T

Stick
met sproeier 
verchroomd

€205,33 _ 243074

Stick Pro
met minimale sproeier 
verchroomd

€276,58 _ 352169

Light Pro
met sproeier - 2 stralen 
verchroomd

€348,23 _ 507032

Chef
met uittrekbare sproeier 
verchroomd

€274,20 _ 586604

Chef Professional
met sproeier 
verchroomd

€376,00 _ 657310

Chef Professional
met sproeier 
verchroomd/zwart

€349,87 _ 586682

Light Pro
mat zwart

€520,00 _ 201438
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Het kraanwerk
DE KEUKEN

PR I JS  KWAL I T E I T

CERASPRINT
uittrekbare sproeier
verchroomd

€222,81 _ 252279

lage druk - verchroomd

€243,38 _ 513036

BELINDA
lange uitloop 
verchroomd

€206,11 _ 503507

RED
met uittrekbare sproeier 
verchroomd

€141,56 _ 427109

RED
wandmodel, uitsprong 12 cm 
verchroomd

€148,34 _ 577485

RIVIERA
draaibare uitloop 
verchroomd

€69,00 _ 494160

NORDICA
draaibare uitloop 
verchroomd

€160,25 _ 503473

ARTICA
draaibare uitloop met sproeier 
verchroomd

€112,00 _ 503522
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Het kraanwerk
DE KEUKEN

PR I JS  KWAL I T E I T

ARTICA
draaibare uitloop met sproeier 
verchroomd

€112,00 _ 503522

SLY
met uittrekbare sproeier 
verchroomd

€185,04 _ 203163

SLY
vlakke draaibare uitloop 
verchroomd

€174,95 _ 203160

BLU
draaibare uitloop 
verchroomd

€98,85 _ 406731

QUATTRO
draaibare uitloop 
verchroomd

€180,07 _ 234041

RINGO
draaibare uitloop
verchroomd

€154,18 _ 495143

mat zwart

€256,43 _ 668068

RINGO
draaibare uitloop met sproeier
verchroomd

€184,44 _ 474333

mat zwart

€308,37 _ 623026
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ZICH
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DE RADIATOREN

De trends

 1.  Duurzame 
schoonheid    

Radiatoren worden aangepast aan nieuwe 
energiebronnen, maar ze zien er nog steeds 
esthetisch verantwoord uit.  
(Radson - Ulow-E2 V)

2. Verticaal      
Van horizontaal naar verticaal gaan, is een  
nieuwe wind laten waaien in de trend. Maar 
perfect om ruimtegevoel te creëren, ook in 
kleinere kamers. (Radson - Faro V)

3. 3-in-1       
Kolomkast, radiator of handdoekdroger?  
Ga voor alles in één! Ruimtebesparend en 
optimaal comfort gegarandeerd in kleine 
badkamers. (Sanijura - Zéphyr)

4. Design        
Tegenwoordig mogen radiatoren gezien 
worden! Ze worden uitgevoerd in originele 
designs en nog belangrijker: zijn beschikbaar 
in een brede waaier aan kleuren.  
(Zehnder - Ribbon)

5. Infrarood        
Compact en instant comfort verzekerd: met 
een ultradunne infraroodstraler - je kunt hem 
nauwelijks zien – is de temperatuur in een 
mum van tijd behaaglijk warm.  
(Vaillant - EloMENT)

6. Kleur        
Radiatoren vind je tegenwoordig in alle 
kleuren van de regenboog. Té gewaagd 
bestaat niet meer! De enige beperking? 
Jouw fantasie! (Radson - Delta)
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DE RADIATOREN

De aankoopgids

HOE KIES JE JE   

RADIATOR?
VOLG DEZE 4 STAPPEN

Bereken je vermogen zo 
nauwkeurig mogelijk   
Met de Vermogenscalcula-
tor kan je heel nauwkeurig 
berekenen hoeveel verwar-
mingsvermogen je nodig 
hebt op basis van de 
grootte van je badkamer. 
Goed voor je comfort en 
voor je portemonnee.

https://www.radson.com/be/
producten/calculator.htm

In functie van het verwarmingssys-
teem dat je hebt gekozen, worden je 
radiatoren al dan niet aangesloten op 
de toestellen in je woning:

•  Elektriciteit: autonoom, de 
radiatoren worden eenvoudigweg op 
het elektriciteitsnet aangesloten.

•  Warm water: de radiatoren worden 
aangesloten op de centrale 
verwarming.

•  Gemengd: de radiatoren worden 
zowel op het elektriciteitsnet als op 
de centrale verwarming 
aangesloten.

Als het vermogen van 
je radiator te laag is, zal 
hij moeite hebben om 
je badkamer goed te 
verwarmen. Dat voelt niet 
erg comfortabel aan. Is het 
vermogen te hoog voor de 
grootte van de kamer, dan 
verspil je onnodig energie.

01

02

waarvoor gaat hij dienen

welk vermogen 
heb je nodig?
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DE RADIATOREN

De aankoopgids

met buizen

glad oppervlak

grafisch design

15 cm van de vloer, 6 cm 
van de vensterbank, 
minstens 1 meter van de 
badkuip of de douche: 
een elektrische radiator 
moet heel precies worden 
geïnstalleerd. Verlies ook 
je comfort niet uit het oog: 
een handdoekradiator 
plaats je bijvoorbeeld best 
zodat je je hand maar 
hoeft uit te steken om een 
lekker warme handdoek  
te nemen.

03
bepaal waar je je 
radiator best 
installeert

Je kan je radiatoren perfect laten 
aansluiten bij de interieurstijl die je 
voor je badkamer hebt gekozen. Kies 
een erg plat model, een buisradiator of 
ga voor trendy design.

04
kies een model dat bij je 
interieur past
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Oni

De decoratieve radiator
DE RADIATOREN

Eenvoud en efficiëntie verenigd tot 
absolute essentie, bevrijd van elke 
overbodigheid.

Flinterdun, heerlijk warm en een streling  
voor het oog. 
In de ultradunne aluminium voorplaat  
met optionele handdoekuitsparingen zit een 
koperen verwarmingsbuis verwerkt met minieme 
waterinhoud. 

Daardoor is deze ‘zwevende’ vlakke radiator niet 
alleen prachtig om naar te kijken, maar ook uiterst 
efficiënt en energiezuinig. Ideaal in combinatie met 
lage temperatuursystemen.
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De decoratieve radiator
DE RADIATOREN

Tijdloos, zuiver en sober design gecombineerd 
met onovertroffen gebruiksgemak.

De MULTI+ kan perfect 
gecombineerd  
worden met  
elke verticale  
designradiator.  
De stijlvolle  
handdoekbeugel, zowel  
links als rechts van  
de radiator te  
bevestigen, loopt uit in  
een breder tablet dat  
plaats biedt voor je favoriete 
spullen. Dankzij de onzichtbare 
bevestiging lijkt het alsof MULTI+ 
voor de radiator zweeft.



522

Alu-Zen

Beams

De decoratieve radiator
DE RADIATOREN

Een aluminium 
radiator met zachte 
lijnen en optimale 
warmteafgifte.

Je interieur moet elegantie en rust 
uitstralen?  
Dan vormt de geraffineerde ALU-
ZEN de perfecte bekroning. 

Zijn verfijnd karakter dankt hij aan 
het lichte aluminium, de afgeronde 
zijprofielen en de discrete verticale 
groeven. Het lijkt wel of de 
handdoekbeugels rond de radiator 
zweven, een intrigerend staaltje 
design. Behaaglijke warmte was 
nog nooit zo aangenaam om naar 
te kijken.

Samenspel van robuuste profielen  
met fijne, geometrische accessoires.

Geschikt voor lage 
temperatuursystemen.

Een Beams radiator bespaart 15% 
energie en is bovendien een veilige, 
gezinsvriendelijke radiator: het water 
vloeit door de kern en niet langs  
het oppervlak.

Beams geeft ook veel sneller warmte 
af, want hij geleidt viermaal beter dan  
een traditionele radiator.

De aluminium radiator slaat 
razendsnel de warmte op, 
want hij bevat veel minder 
water dan een klassieke 
radiator: 2 liter in plaats van 
10 liter.
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De decoratieve radiator
DE RADIATOREN

Beams Mono / Bryce Mono
Wat als je twee verticale 
designradiatoren tot de uiterste 
essentie herleidt, de aansluitingen 
volledig aan het zicht onttrekt en de 
ophangingen harmonieus integreert? 

Vasco nam de proef op de som met 
de aluminium designradiatoren Beams 
en Bryce, twee gelauwerde toppers uit 
het aluminium gamma van Vasco. 
Resultaat? Het summum van pure 
eenvoud en architecturale vrijheid.

Architecturale essentie. 
Niets meer, niets minder. Beams Mono Bryce Mono

Mogelijkheid om een 
handdoekbeugel makkelijk te 
monteren aan de achterzijde 
van de radiator. Verschillende 
versies beschikbaar: kort, 
vierkantig of rechthoekig.  
In meerdere kleuren 
verkrijgbaar: White Fine Texture, 
Jet Black en Anthracite January.
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Paros/Paros ETinos

De decoratieve radiator
DE RADIATOREN

Een dunne scheidslijn tussen radiator en kunstobject.

Vlak voorpaneel met 
rechte zijkanten. Vlak voorpaneel met 

afgeronde zijkanten.

Prijs vanaf
€394,00 

prijs vanaf
€628,00  

Paros E, de intelligente elektrische radiator met vernieuwde functies, die voldoet aan de Europese regels:

• Personaliseerbaar op het gebied van afmetingen, kleur en afwerking
• “Intelligent Temperature Control System”: bepaalt zelf wat het meest energie-efficiënte verwarmingspatroon is
• gedragsindicator: geeft feedback aan de gebruiker over zijn ‘ecologisch’ gedrag
• open raam detectie
• standby verbruik aanzienlijk verlaagd.

De Europese EcoDesign richtlijn, heeft als doel om het energieverbruik van elektrische apparaten te verminderen.  
Sinds 1 januari 2018 mogen enkel nog elektrische radiatoren geproduceerd worden die aan deze strenge normen voldoen. 
De PAROS E is een perfect voorbeeld van hoe het wel moet.

Radson biedt een kwaliteitsgarantie van 10 jaar op al haar producten.
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Muna Flores

Banga Elato

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De handdoekradiator
DE RADIATOREN

Met zijn fijne en ronde buizen, is 
Flores eenvoudigweg mooi.

Een vlakke badkamerradiator voor wie warmte en 
een strakke look wil combineren. Tegelijk past zijn 
subtiele look in vrijwel elk interieur.

Centrale verwarming
prijs vanaf
€418,00  

Elektrische versie
prijs vanaf
€709,00  

Prijs vanaf
€272,00  

Het instapmodel  
van de  
handdoekdrogers.

PR I JS  KWAL I T E I T

Met middenaansluiting
50x86,2 cm - 370 W €255,74 _ 725043
50x122,2 cm - 511 W €299,26 _ 725044
50x180,7 cm - 768 W €367,26 _ 725045
60x122,2 cm - 590 W €316,50 _ 725046
60x153,7 cm - 744 W €355,54 _ 725047
60x180,7 cm - 886 W €398,40 _ 725048
75x180,7 cm - 1056 W €456,54 _ 725049

Een 
eenvoudig 
ontwerp, 
aangepast 
aan elke 
badkamer.

Bestaat ook in een elektrische versie.

Prijs vanaf

€599,00

Een kenmerkende 
eigenschap van de Elato is 
de gestroomlijnde en 
luchtige lijn. Bovendien is 
deze handdoekradiator 
omkeerbaar.
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Zehnder SubwayZehnder Ribbon

De handdoekradiator
DE RADIATOREN

De handdoekradiator Subway verleidt door zijn zuivere vorm 
zonder compromissen. Het markante, vierkante kader en de 
ronde elementen verenigen zich in een designobject.

• Klassiek design
• geometrische uitstraling door het raamwerk rondom  

de horizontale buizen
• voldoende afstand om handdoeken op te hangen
• variant in geborsteld roestvrij staal
• modellen die als ruimteverdeler kunnen worden gebruikt.

Zehnder Subway
HxB: 1837x600 mm
wit

€538,00 _ 439348

mat wit

€607,20 _ 751423

mat zwart

€618,70 _ 503398

Zehnder Ribbon
HxB : 1823x500 mm
wit

€736,00 _ 725629

mat wit

€846,40 _ 767789

antraciet

€846,40 _ 284425

Zoals een stalen lint die de badkamerradiator omhult: 
Zehnder Ribbon overtuigt door modern design met oog 
voor het praktische. Zijn verspringende balken zijn 
geïnspireerd op architecturale bouwwerken met 
verschillende lagen. Grote uitsparingen bieden veel ruimte 
voor de hele familie om meerdere handdoeken op te 
hangen. Door deze koppeling van vorm en functie is 
Zehnder Ribbon een radiator die zorgt voor comfort en 
klasse in de badkamer. Leverbaar in alle kleuren en 
afwerkingen van de Zehnder kleurenkaart.

• Modern design met diagonale platte buizen
• comfortabel drogen van meerdere handdoeken – ideaal 
voor gezinnen
• grote afstanden tussen de buizen laten een eenvoudige 
reiniging toe
• onzichtbare muurconsole.



527

Zehnder Metropolitan

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De handdoekradiator
DE RADIATOREN

Ideaal voor de 
eigentijdse badkamer.

Optimale efficiëntie.

Zehnder Roda Air

Zehnder Metropolitan in de uitvoering Spa valt op door  
een duidelijke en heldere elegantie. Het opvallende 
rechthoekige kader past in een modern design met vlakke 
elementen.

• Innovatieve radiator met vlak design
• ideale handdoekopeningen door grote uitsparing
• afzonderlijk te positioneren design handdoekhaak in optie
• elegant opgeloste kraanintegratie op aanvraag
• hartafstand 50 mm.

De krachtige ingebouwde ventilator van Zehnder 
Roda Air fungeert als extra “booster” om de badkamer 
nog sneller te verwarmen. 

• Asymmetrisch links of rechts
• 180° draaibaar voor makkelijk onderhoud en 

toegang tot de handdoeken
• ronde collectoren met platte horizontale buizen voor 

de warmte afgifte
• beschikbaar voor centrale verwarming, elektriciteit of 

gemengd met blazer
• afwerking: 54 kleuren
• hoogte: van 901 mm tot 1771 mm
• breedte: 550 mm
• vermogen: van 429 W tot 809 W + blazer 1000 W
• materiaal: staalplaat.

Prijs vanaf
€701,00 

SL IM  PRODUCT

MEERDERE KLEUREN

Zehnder Metropolitan
HxB: 1750x600 mm
wit

€803,00 _ 439423

mat zwart

€923,45 _ 626293
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Zehnder Forma Zehnder Forma Air Zehnder  
Vitalo SPA

De handdoekradiator
DE RADIATOREN

De nieuwe standaard 
voor comfort.

Centrale verwarming
prijs vanaf
€399,00  

Elektrische versie
prijs vanaf
€565,00 

Centrale verwarming
49,6x119,8 cm - 612 W

€616,40 _ 439316

49,6x171,8 cm - 880 W

€627,00 _ 439327

Elektrische versie
49,6x122,6 cm - 750 W

€840,00 _ 366493

49,6x174,6 cm - 1000 W

€941,00 _ 363655
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Zehnder  
Vitalo SPA

Zehnder 
Vitalo BAR

Zehnder 
Zenia

Onderlijnde code = product in voorraad in onze depots en snel leverbaar - Indicatieve prijzen excl. BTW (BTW 21% of 6% indien de plaatsing gebeurt door een vakman aan een woning van minstens 10 jaar)

De handdoekradiator
DE RADIATOREN

Extreem slanke en opvallend lichte handdoekdrogers met  
een innovatieve technologie voor een efficiënte verwarming. 

Drie keer lichter dan traditionele radiatoren.

Een opvallend profiel voor  
een kenmerkende uitstraling.

Met uitsparingen Met handdoekhouder

MEERDERE KLEUREN

Dé nieuwe revolutionaire handdoekdroger 
die ook een handdoekverwarmer, 
infraroodverwarming en 
verwarmingsventilator is.

Door aanraking van het intuïtieve 
touchscreen in het glazen oppervlak, 
kunnen de belangrijkste functies snel 
worden ingesteld. 

Een ruime keuze aan verschillende 
in- en opbouwinstallaties biedt voor 
vrijwel elke situatie een passende 
oplossing.
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E.Flow Integra

De klassieke radiator
DE RADIATOREN

Radson biedt  
een kwaliteitsgarantie 

van 10 jaar  
op al haar producten.

Een nieuwe generatie radiatoren 
die efficiëntie & flexibiliteit 
combineert.

Deze radiator kan in elke situatie 
worden toegepast, ongeacht  
het temperatuurregime en  
het debiet. Met zijn  
8 aansluitingen, inclusief 
middenaansluiting, biedt de  
E.Flow Integra maximale 
flexibiliteit voor zowel renovatie als 
nieuwbouw. Bovendien is de  
E.flow Integra snel en efficiënt te 
plaatsen en wordt deze volledig 
voorgemonteerd geleverd.

SL IM  PRODUCT
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De klassieke radiator
DE RADIATOREN

Radson radiatoren

E.Flow Parada 
Vlak voorpaneel

E.Flow Ramo 
Geprofileerd voorpaneel

Radson biedt  
een kwaliteitsgarantie 

van 10 jaar  
op al haar producten.

Kos horizontaal model

Faro horizontaal model

Kos verticaal model

Faro verticaal model
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HET GROENE HUIS

het groene huis
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HET GROENE HUIS

HET
GROENE
HUIS
Hoe kan je energie besparen om zo 
niet alleen je factuur te doen dalen, 
maar tegelijkertijd ook het milieu te 
beschermen? Onze ‘Groene 
Huis’-adviseurs bieden je concrete 
oplossingen, op maat van je woning.

534



535

1.  Verwarmings- 
systemen       

Kies je voor radiatoren of vloerverwarming? 
Ontdek de voordelen van elk systeem.

2.  Condensatieketel       
Energiebesparend, performant en goed voor 
het milieu. Dat zijn de drie belangrijkste 
eigenschappen van de condensatieketel.

3.  Hernieuwbare 
energiebronnen       

Zon, lucht, aarde, water: voor de verwarming 
van je huis en je sanitair warm water kan je 
heel wat hernieuwbare energiebronnen 
gebruiken.

5.  Smart Home       
Ongeëvenaard comfort en toch substantieel 
energie besparen? Dat kan met een slimme 
thermostaat, kranen en verwarmingsketel.

6.  Smart Home  
Veiligheid       

Slimme veiligheidsoplossingen beschermen 
je tegen inbraak, brand en schade veroor-
zaakt door water en vorst.

7.  Waterbehande-
ling       

Welke voordelen heeft het om je leidingwater 
te behandelen? Meer dan je denkt!

8.  Opvangen van 
regenwater       

De tuin sproeien, schoonmaken, water voor 
de wasmachine en de wc… gebruik regen-
water, dat is gratis!

4. Ventilatie       
Een gezonde woning moet kunnen ‘ade-
men’. Maak je keuze uit 3 ventilatiesystemen.
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VERWARMINGSSYSTEMEN
De warmte die je ketel produceert, wordt door 
radiatoren of door een vloerverwarmingssys-
teem verspreid. Lees hier alles over deze twee 
soorten verwarmingssystemen.

Ongeacht hun formaat of debiet, radiatoren van de 
nieuwe generatie verspreiden hun warmte altijd op een 
efficiënte manier. Ze bestaan in verschillende 
categorieën: aangesloten op de centrale verwarming,  
op het elektriciteitsnetwerk of op beide.

Radiatoren zijn erg efficiënt en er is een ruime keuze aan 
modellen:

•  Afmetingen: van een discrete plintradiator van 20 cm 
hoog tot een indrukwekkende paneelradiator van  
90 x 300 cm.

•  Design: vlakke en gladde oppervlakken, afgeronde 
hoeken, gebogen wanden, een vintage look… keuze 
bij de vleet.

•  Kleur: kies je wit, grijs of zwart?

•  Polyvalent: de handdoekdroger verwarmt niet alleen 
je handdoeken en badlakens , maar ook je badkamer 
of toilet.

01
radiatoren

E FLOW – Radson : 
- geïntegreerd kraanwerk
- 8 aansluitingen inclusief middenaansluiting
- verhoogde efficiëntie en maximale flexibiliteit
- gegarandeerde optimale warmteafgifte
- zowel voor renovatie als nieuwbouw
- snelle en efficiënte plaatsing

PARADA – Radson : 
- minimalistisch design
- vlak voorpaneel
- volledig verborgen leidingen
- homogene warmteverdeling
- verhoogde efficiëntie

FARO – Radson : 
- design radiator
- geprofileerd voorpaneel
- strak bovenrooster
- licht gebogen zijbekleding

RAMO – Radson :
-  ultieme combinatie van design en 

techniek
-  paneelradiator met strakke horizontale 

lijnen
- verhoogde flexibiliteit
- efficiënte plaatsing

KOS H – Radson : 
- vlak voorpaneel
- licht gebogen zijbekleding
- fijnbewerkt bovenrooster
-  leidingen alsook het kraanlichaam zijn 

volledig weggewerkt

VERTICAL – Radson : 
- neemt weinig plaats in aan de wand
- geprofileerd voorpaneel
-  met afgeronde en brede 

warmwaterkanalen
- voorzien van zijbekleding
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HET GROENE HUIS

Verberg je radiatoren niet langer!
Tegenwoordig kan je kiezen voor een 
moderne en strakke vormgeving, met 
rechte of afgeronde zijkant. In wit, grijs 
en zelfs zwart.

Met een handdoekdroger combineer 
je drogen en verwarmen. Ze bestaan in 
verschillende formaten voor de 
badkamer en het toilet.

02
decoratieve radiatoren

FLORES – Radson :
- fijne, ronde buizen
- verkrijgbaar in diverse hoogte- en breedtematen
- ook beschikbaar in gebogen versie
- 10 jaar waarborg na plaatsing

TINOS – Radson :
-  de intelligente elektrische radiator die 

beantwoordt aan de Europese regels
- met ‘intelligent temperature control system’
- geeft feedback via gedragsindicator
- met open raam detectie
- een beperkt verbruik in standby modus

RODA AIR SPA – Zehnder :
-  energie-efficiënt door innovatieve “open raam 

detectie”
-  hoge energie-efficiëntie door Europese 

Ecodesign-norm
- verbeterde veiligheid dankzij toetsblokkering
- met krachtige extra verwarmingsventilator
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Ontmoet de nieuwe verticale radiator van Radson
Enkele jaren geleden lanceerde Radson de Ulow-E2,  de 
allereerste radiator op ultra lage temperatuur. Nu vind je deze 
slimme warmteleverancier ook in verticale vorm – en die brengt 
heel wat extra voordelen met zich mee. 
Maak kennis met Ulow-E2 V!

Ulow-E2 V
de verticale radiator op 
ultra lage temperatuur

Hij neemt minder plaats in
Naast deze voordelen, heeft de Ulow-E2 V ook nog het plaats-
besparende voordeel van een verticale radiator. Ideaal voor wie 
op zoek is naar een hoger warmtevermogen en dus een groter 
radiatorformaat zonder in te boeten op ruimte. De grotere 
formaten van de Ulow-E2 V zijn immers hoger, niet breder. 

Hij past in élk interieur
Net als de horizontale Ulow-E2 H is de verticale Ulow-E2 V 
beschikbaar in verschillende maten. Maar daarnaast is de 
Ulow-E2 V ook beschikbaar in meer dan 70 RAL- en metallic
kleuren!  Zo vindt hij zeker een plekje in élk interieur, van
hedendaags tot landelijk.

Touch E3 zoneregeling

Hij heeft alle voordelen van de Ulow-E2 H
De nieuwe Ulow-E2 V heeft uiteraard 
dezelfde functionaliteiten als de horizontale 
Ulow-E2 H. 
Zo is hij energie-efficiënt, compatibel met 
warmtepomp en vloerverwarming én kan je 
hem bedienen met Touch E3 zoneregeling.
Handig!

www.radson.be
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Elektrische radiatoren
werken voornamelijk met stralingswarmte, dat gekend staat als 
een hele zachte, aangename en homogene warmte.

Deze radiatoren, van hoogstaande kwaliteit, zijn gevuld met 
milieuvriendelijke, plantaardige olie die de warmte lang vasthoudt. 

Bovendien zijn ze energiezuinig, gemakkelijk te plaatsen en zorgen 
ze voor een gezond binnenklimaat.

Ontdek ons volledige aanbod op www.radson.be

Comfort
zonder 
compromissen

Zacht verwarmen
met stralingswarmte

Tot 30% lager
energieverbruik

Gemakkelijke, 
snelle installatie. 

Ideaal voor renovatie

Gezond
binnenklimaat

Duurzaam &
energiezuinig

Gecertificeerde
NF-kwaliteit

Combinatie met 
zonnepanelen

Geschikt voor 
vochtige 
ruimtes
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Design radiatoren Comfortabele ventilatie Verwarmings- en koelplafondsystemen Clean air solutions

Always the best climate for 

UNIQUE
DESIGN

Met zĳ n vintage en trendy

design, geeft

Zehnder Charleston

persoonlĳ kheid aan

jouw interieur 

www.zehnder.be
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BADKAMER
RADIATOR OP CV 

MET BLOWER

IRIS BLOWER MIXED
Hedendaagse woningen zijn tegenwoordig alsmaar beter geïsoleerd waardoor de warmtebehoefte 
afneemt. Op specifi eke plaatsen zoals de badkamer waar een hogere comforttemperatuur gewenst 
is, kan u met een semi-elektrische radiator snel inspelen op de warmtevraag. Daarom lanceert 
Vasco de Blower-unit voor watervoerende badkamerradiatoren Iris HD en Aster HF. De radiator 
wordt met het vertrouwde Vasco-designventielset incl. middenaansluiting aan de CV-installatie 
gekoppeld. Staat de verwarming uit in het tussenseizoen of is het een frissere winterdag? Dan 
zorgt de Blower met zijn extra warmteafgifte van 1000 watt (bovenop de warmteafgifte van de 
radiator zelf) ervoor dat je badkamer supersnel de gewenste temperatuur bereikt. 
Met zijn snelle reactietijd koppelt de Blower Mixed alle voordelen van elektrisch én 
CV-verwarmingscomfort in één oplossing.

WWW.VASCO.EU   RADIATOREN, VLOERVERWARMING, VENTILATIE, KOELING EN WARMTEPOMPEN

IRIS HD BLOWER MIXED ASTER HF BLOWER MIXED
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ROLLJET – Radson :
- een aangename comfortabele warmte
- energiebesparend
- is onzichtbaar en werkt geluidloos
- eenvoudige installatie
- na installatie vrijwel geen onderhoud
-  kan gecombineerd worden met 

radiatoren

12% besparen op je energiefactuur – 
spreekt dat je aan? In dat geval kan je best 
radiatoren combineren met vloerverwarming. 
Vloerverwarming is volledig in de vloer 
ingewerkt en verspreidt de warmte gelijkma-
tig over de hele ruimte, zonder dat je last 
hebt van tocht of stof. Ideaal voor de ruimtes 
waarin je het vaakst vertoeft.

03
vloerverwarming

BIOFLOOR – Comap :
- gebruiksgemak
- plaatsbesparend
- maximaal comfort
- gelijkmatige verdeling van de warmte
- superieure energie-efficiënte
- zowel voor renovatie als nieuwbouw
-  voor kleine of grote industriële 

projecten
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Het beste van beide werelden? 

Combineer dan gewoon vloerverwarming
met (elektrische) radiatoren!  
Bereken de warmtebehoefte van elke ruimte in 
je woning en kijk welk type radiator het meest
geschikt is: probeer de productcalculator
van Radson op www.radson.be

De waarheid over 
warme voetjes
Wie bouwt of verbouwt, moet op een gegeven moment  
de knoop doorhakken: kies je voor vloerverwarming?  
Of ben je beter af met good old radiatoren? 

Bespaar jezelf de keuzestress 
en ontdek hier of vloerverwarming bij jou past:

Iets voor jou als …

• je een goed geïsoleerde woning hebt en op zoek bent
 naar een systeem op lage temperatuur om duurzaam 
 te verwarmen.
• je flink wil besparen op je energieverbruik.
• je niet de ruimte hebt voor radiatoren of graag al je  

muren benut: vloerverwarming is onzichtbaar.
• je overal dezelfde warmte wil, en graag ook warme voeten.
• je voorkeur uitgaat naar een verwarmingssysteem zonder
 onderhoud.
• je je al snel stoort aan achtergrondgeluid: 

vloerverwarming is uitermate stil.
• je een warmtepomp voorziet. 

Opwarmen vanuit je luie zetel ...

Met een zoneregeling als de Touch E3 van Radson 
bedien je je verwarming van waar je maar wil.  
Ook wanneer je meerdere verwarmingssystemen 
in huis hebt (zoals vloerverwarming en radiatoren).
  
Dus ben je na het eten in de zetel beland, maar wil 
je straks nog even opruimen op zolder? Blijf gerust 
nog even zitten en warm die bovenste verdieping 
alvast op met de app op je gsm
of tablet.

Handig!
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De meest complete systemen in  
vloerverwarming,  

 
jaren ervaring ten dienste  
van uw dagelijks comfort

2018- Fête de leau - NL - COMAP.indd   1 22/12/2017   10:27:06
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Welke verwarmingsketel is zowel goed voor je portemonnee als voor het milieu? Simpel: de 
condensatieketel. Condensatieketels zijn licht, compact en intelligent. Met de huidige modellen 
bespaar je 30 tot 40% energie in vergelijking met de klassieke verwarmingsketel. En daarbij hoef je 
zeker niet in te boeten aan het comfort dat een hoogrendementsketel biedt. Integendeel: 
condensatieketels zorgen voor een hoger rendement, van 6 tot 9% (gas) en van 3 tot 5% (mazout).

Waarom zou je voor een condensatieketel kiezen? De 
huidige modellen zijn licht, compact en slim en zorgen 
er bovendien voor dat je tot 30 à 40% energie kan 
besparen tegenover een klassieke ketel. Zonder daarbij 
aan comfort in te boeten, aangezien ze een hoger 
rendement geven dan een hogerendementsketel: 3 tot 
5% meer (mazout) en zelfs 6 tot 9% meer (aardgas).

01
een condensatieketel

CALENTA ACE – Remeha :
- voor verwarming en sanitair warm water
-  supersnelle, royale levering van sanitair 

warm water aan een constante 
temperatuur

- hoog jaarrendement
-  uiterst stille werking dankzij het isolerend 

vermogen
-  bediening van de eTwist thermostaat met 

gratis app voor smartphone of tablet
- automatische bijvulling

CONDENSATIE-

VERWARMINGSKETEL

7000iw – Bosch :
-  condensatieketel met een revolutionair 

design
- uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding
-  uitgebreid gamma van vermogens 

waardoor deze ketel geschikt is voor 
alle woningen

-  laag energieverbruik dankzij de 
ingebouwde elektronicaplatform

-  verkrijgbaar als combitoestel met 
geïntegreerde warmwaterbereiding

Tzerra Ace - Remeha 
-  zeer energiezuinige condensatieketel, 

beschikbaar in verschillende 
vermogens

-  erg compact en licht, dus makkelijk te 
installeren en te onderhouden in kleine 
ruimtes

-  zeer leesbaar bedieningspaneel met 
LCD-display

-  deelbare gas/lucht unit                   
-  mogelijk om vanop afstand te 

bedienen

ThermoMaster – Bulex :
- zeer compacte ketel
-  voor verwarming en sanitair warm 

water
-  eenvoudige bediening met 

gebruiksvriendelijk display

Ecotec plus – Vaillant :
- intuïtieve bediening
- efficiënte ketel energieklasse A
- zelf optimaliserende technologie
- hoge modulatie
- ook verkrijgbaar als vloermodel
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slimste en warmste 
verwarmingsketel

+pluspunten op een rij

•  compacte gaswandketel

•  uitermate betrouwbaar & efficiënt

•  hoogwaardige componenten

•  automatisch waterbijvulsysteem

•  grote intelligentie dankzij “eSmart”

•  meerdere verwarmingskringen

•  krachtige combi & solo-toestellen

•  ecolabel verwarming A+

•  ecolabel sanitair warm water A

  

Het gevoel van warmte in huis. Elke dag opnieuw. Daar
staat Remeha voor garant. Door te investeren in innovatie, 
kwaliteit en service. De nieuwste technologieën maken uw 
verwarming bovendien klaar voor een ‘connected’ en
toekomstgerichte omgeving. Ontdek de Remeha Calenta 
Ace, dé verwarmingsketel voor de residentiële markt.

1 Excellent comfort, slim geregeld 
De Remeha Calenta Ace is een intelligente condenserende gaswand-
ketel met de ingebouwde regeling eSmart die bijdraagt aan de 
duurzaamheid en de eciëntie. Dankzij deze technologie kunt u niet 
alleen de ketel via een app vanop afstand aansturen, maar eSmart 
zorgt er ook voor dat de Calenta Ace kan communiceren met slimme 
thermostaten en andere slimme apps in huis. Zodat u in elke situatie 
het gewenste warmtecomfort heeft.

2 Altijd in topvorm 
Remeha neemt uw zorgen weg, want deze 
Ace is ook in onderhoud slim. Zo zorgt het 
automatische water(bij)vulsysteem dat de 
waterdruk in de verwarmingskring altijd op 
peil blijft. De ketel meldt dit via de eTwist 
thermostaat of eTwist app. De ketel zal 
eveneens automatisch aangeven om de 
installateur te contacteren.

3 Voor appartement of woning
Heeft u een groot appartement of een woning waar 
u bv. vloerverwarming combineert met klassieke 
radiatoren? Dan is de Calenta Ace het ideale toestel 
voor u. U kan kiezen voor een krachtig combi-toestel 
dat voor zowel uw verwarming als instant sanitair 
warm water zorgt (28 kW en 40 kW) of voor een 
solomodel dat enkel de verwarming aanstuurt 
(15 kW tot 35 kW).

LAAG

0,8
bar

4 Wij helpen u graag op weg
Wenst u meer informatie? Onze installateurs 
helpen u graag uw verwarmingscomfort te 
optimaliseren. Dankzij hun knowhow kunnen 
ze voor uw project een advies op maat geven 
waarbij aan al uw wensen is voldaan.

Contacteer vrijblijvend de Remeha installateur
in uw buurt via http://installateur.remeha.be.

Remeha nv • Koralenhoeve 10 • 2160 Wommelgem • T. +32 (0) 3 230 71 06 • F. +32 (0) 3 354 54 30 • E. info@remeha.be 

LAAG
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FLEXOCOMPACT – Vaillant :
-  green iQ-technologie: duurzaam, 

energie-efficiënt, geconnecteerd
- met ingebouwde warmwaterboiler
-  geluidsarme werking dankzij Sound Safe 

System

AROTHERM SPLIT – Vaillant :
- voor nieuwbouw of renovatie
-  stille werking - ook geschikt voor 

rijhuizen
-  hoog rendement en lage 

gebruikskosten
-  kan gecombineerd worden met een 

fotovoltaïsch systeem
- flexibele installatie
-  de buiten- en binnenunit kunnen zich 

tot 25 meter van elkaar bevinden
-  verhouding prijs-kwaliteit beter dan 

ooit

  COMPRES 6000 – Bosch :
- hoog sanitair warm watercomfort
-  reversibele warmtepomp voor actieve 

koeling
-  vanop afstand te bedienen via 

smartphone of tablet
- bijzonder laag energieverbruik
- zeer stille werking
- zeer duidelijk display

HERNIEUWBARE  

ENERGIEBRONNEN
Ligt de toekomst van de volgende generaties 
je nauw aan het hart? Bescherm onze 
planeet door voor hernieuwbare 
energiebronnen te kiezen om je woning te 
verwarmen en sanitair warm water te 
bereiden. Bovendien zal je dat ook voelen in 
je portemonnee!

Een warmtepomp haalt 75% van haar energie uit water, 
lucht of de aarde om te kunnen werken. De resterende 
25% is afkomstig van elektriciteit. Het resultaat? Weinig of 
geen gebruik van fossiele brandstoffen en een CO2-uit-
stoot die tot een absoluut minimum is herleid.

01
de warmtepomp

VIVAIR - Bulex 
-  een lucht/lucht warmtepomp om je woning 

in de winter te verwarmen en in de zomer fris 
te houden

-  maximale energie-efficiëntie aan een lagere 
kost

-  mogelijkheid om tot 4 binnenunits aan te 
sluiten op de buitenunit

-  horizontale of verticale luchtstroom voor een 
optimale verspreiding in de kamer

-  gebruikt het koelmiddel r32 dat erg 
milieuvriendelijk is (zeer lage co2-uitstoot)

-  zuivere lucht, geen geurtjes, bacteriën en 
schimmel dankzij een actieve ionisator

ALFÉA EXTENSA DUO R32 - 
Atlantic :
-  verwarming + sanitair warm water 

geïntegreerd 190 L (beschikbaar 300 L)
-  geoptimaliseerde prestaties
-  nu ook met het duurzame en energie-

efficiënter koudemiddel R32
-  hoog energie-efficiënter koudemiddel R32 

ErP-klasse voor verwarming en sanitair 
warm water

-  stillere buitenunit
-  groot sanitair comfort
-  meerdere connectiviteitsoplossingen voor een 

perfecte integratie in het huis «Smart Home»
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EXPLORER V4 – Atlantic :
- intelligent, performant en milieuvriendelijk
- verzekert optimale energiebesparing
- combineerbaar met een zonne-installatie en een 
verwarmingsketel
- geluidsniveau met respect voor uw leefwereld
- eenvoudig in gebruik dankzij de digitale bediening
- op afstand te bedienen met uw smartphone of tablet
- vlot te installeren door de draaibare luchtin- en uitlaat

De zon kan tot 50% van het warm water leveren dat nodig is om gedurende een jaar schoon te maken en met je gezin te 
douchen. Hoe wordt de andere 50% dan geproduceerd? Deze boiler wordt aangesloten op een naverwarming die het 
overneemt wanneer dat nodig is.

Deze boiler bestaat uit een 
warmtepomp en een vat 
warm water. Om water voor 
het hele gezin te verwar-
men, neemt hij warmte uit 
de omgevingslucht op. Dat 
is een hernieuwbare 
energiebron die zuiver en 
gratis is!

02

03

de thermodynami-
sche boiler

de zonneboiler

AZORRA - Remeha 
-  gebruikt buitenlucht of omgevingslucht om het water 

op te warmen
-  bespaart tot 70% energie
-  verbruikt minder elektriciteit dan een elektrische boiler
-  geïntegreerde elektrische weerstand voor wanneer de 

temperatuur van de (buiten)lucht te laag is
-  gebruiksvriendelijk dankzij de keuze uit verschillende 

instelmogelijkheden

AUROTHERM – Vaillant :
-  thermische zonnepanelen voor 

leegloop of onder druk
- lichtgewicht: amper 38 kg
-  flexibele plaatsing en aantrekkelijk 

design
- hoog rendement
- weerbestendig ontwerp
- bijzonder duurzame absorber

AUROPOWER – Vaillant :
-  brede configuratiemogelijkheden 

aangepast aan de behoeften
-  kan geïnstalleerd worden op hellende 

en platte daken
- modern design
- beheer op afstand is mogelijk
-  monitoring van opbrengsten via online 

portaal

AUROFLOW – Vaillant :
- bijzonder compact
-  kan tot 140 m² (2 x 70m²) vlakke 

thermische zonnepanelen met elkaar 
verbinden

-  verbeterde vulprocedure voor de 
zonnevloeistof

- ingebouwde ontluchtingskraan

AUROSTEP PLUS – Vaillant :
-  3 elementen: zonneboiler, thermische 

zonnepaneel en regeling
-  zonne-energie module voor 

leegloopsysteem of systeem onder druk
-  stemt zichzelf af op de behoeften en de 

weersomstandigheden
-  voor plat of schuin dak, zowel opbouw 

als inbouw
-  kan perfect gecombineerd worden met 

een wand- en vloerketel, op gas of op 
stookolie
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Budgetvriendelijke 
lucht-waterwarmtepomp.

Compress 3000

De Compress 3000 is een split lucht-waterwarmtepomp met een 
aantrekkelijk prijskaartje. Afhankelijk van je behoefte, heb je de keuze 
om enkel te verwarmen met de warmtepomp of om de Compress 3000 
te combineren met een bijkomende gas- of stookolieketel. Dit type is 
bovendien beschikbaar als wand- of als vloermodel. Het vloermodel 
beschikt over een ingebouwde boiler voor warmwaterbereiding. Dankzij 
het uitgebreide gamma vind je dus zeker een warmtepomp die past in
jouw woning.

A+++ → G

www.bosch-climate.be
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HEALTHBOX 3,0 – Renson : 
- het stilste ventilatiesysteem op de markt
- slimme ventilatie afgestemd op uw leefpatroon
- energiezuinig door de vraaggestuurde ventilatie en per
zone
- compact en hoogwaardig design
- luchtkwaliteit in één oogopslag via app op smartphone
- 3 ventilatieprofielen:
- standaard ‘Health’-profiel voor gezonde binnenlucht
- ‘Intense’ voor een snellere afvoering

DE VENTILATIE
Net zoals jij moet je woning kunnen ademhalen: gebruikte lucht 
uitstoten en frisse lucht en zuurstof opnemen. En dat in een 
permanente beweging van in- en uitademen. Lees hier meer 
over de verschillende eigenschappen van de drie soorten 
ventilatiesystemen.

Dat is een mechanisch systeem: de lucht 
wordt naar binnen gezogen via roosters (in 
droge ruimtes) of luchtroosters (in vochtige 
ruimtes) die in de ramen of muren worden 
geplaatst.

01
het ventilatiesysteem C
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Dit ventilatiesysteem wordt ‘balansventilatie’ genoemd en heeft 
warmteterugwinning: verse buitenlucht komt rechtstreeks de kamers 
binnen via toevoermonden en de muffe lucht verdwijnt via de ventilatoren. 

Een ventilator is gemonteerd in ‘silent 
blocks’ en wordt aan de muur of het 
plafond van de badkamer of het toilet 
bevestigd. Hij werkt op lage snelheid en 
aan een constant debiet. Een efficiënte 
en energiezuinige oplossing, ideaal voor 
renovaties.

COMFOAIR Q – Zehnder : 
- nog efficiënter, nog stiller en nog intelligenter
- de best mogelijke geluidsisolatiewaarden
- bijzonder laag energieverbruik
- maximaal comfort voor een optimaal binnenklimaat
- stille en energie-efficiënte werking
-   eenvoudige bediening van schakelaar tot app en bewaking  

op afstand

ECOROOM – Soler & Palau : 
- tubulaire thermische wisselaar
- aangepast debiet volgens de luchtvochtigheid
- automatische bypass voor de zomer
- manuele boost inbegrepen
- vorstbeveiliging

ENDURA DELTA – Renson :
- vraaggestuurde ventilatie
- reageert standaard op vocht, CO2 en geuren (VOC)
- energiezuinig
- rendement tot 89% mogelijk
- bestuurd via Endura Delta app
- stille werking

D400ii – Vasco : 
- voor kleinere tot middelgrote woningen
- ideaal voor nieuwbouwwoningen
- heerlijk stil en extreem zuinig
- laag verbruik dankzij warmtewisselaar
- eenvoudig te reinigen
- gezond binnenklimaat dankzij de pollenfilter
- standaard draadloze schakelaars
- vorstbeveiliging

COMFOSPOT 50 – Zehnder :
- decentrale balansventilatie-unit
- voor individuele kamers of kleine woonunits
- gebruiksvriendelijke intuïtieve bediening
- compacte enthalpiewisselaar voor warmte- en vochtrecuperatie
- standaard vorstbeveiliging
- geïntegreerd bedieningselement
- snel en eenvoudig te installeren

02 03
het ventilatiesysteem D ventilator

AIR DESIGN – Soler & Palau : 
- voor al uw renovatieprojecten
- voldoet aan de EPB-norm
- mag continu werken
- wordt geplaatst tegen een muur of in een plafond
- directe uitblaas naar buiten of via een kanaal
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Design radiatoren Comfortabele ventilatie Verwarmings- en koelplafondsystemen Clean air solutions

Altijd het  beste klimaat voor

MEER
COMFORT

Comfortabele ventilatie 
van Zehnder. 

Gezond, energie-e�  ciënt 
en innovatief. 

www.zehnder.be

Bediening met de 
ComfoControl app
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SMART HOME
Technologie ten dienste van je comfort. Met je smartphone of tablet bedien je verschillende 
slimme apparaten om verwarming, warm water en airconditioning vanop afstand in te stellen en 
te regelen.

De temperatuur van je woning instellen in 
functie van je behoeftes voor dag en nacht, 
week en weekend – dat kon al langer. 
Voortaan kan je de temperatuur ook vanop 
afstand instellen dankzij een thermostaat die 
met een eenvoudige applicatie is 
verbonden. Hiermee regel je niet alleen de 
verwarming, maar ook de airconditioning en 
de bereiding van warm water.

01
de geconnecteerde 
thermostaat

VSMART – Vaillant :
-  regelt de verwarming via de smartphone, tablet of de 

WiFi thuis
- programmering volgens uw eigen levensstijl
- opvraagbaar energie- en gasverbruik
-  geeft een waarschuwing als er iets abnormaals 

gebeurt
- houdt rekening met de buitentemperatuur

LYRIC T6 – Honeywell :
- locatiegebaseerde temperatuurregeling
-  compatibel met toonaangevende namen op het gebied 

van smart homes
-  houdt rekening met veranderende 

weersomstandigheden
- scherm licht op tijdens bediening

Evohome – Honeywell :
- draadloos
-  houdt rekening met veranderende weersomstandigheden
- vakantiefunctie
- schermverlichting
-  geschikt voor aansturing van met OpenTherm 

modulerend cv-toestel
-  verschillende ruimtes kunnen individueel 

geprogrammeerd worden

Etwist – Remeha :
- met internetverbinding
- te bedienen via een smartphone of tablet app
-  keuze uit 3 eenvoudige klokprogramma’s en 

vakantieprogramma
- gratis automatische updates, geen abonnementskosten
-  compatibel met elk type verwarmingsketel via 

OpenTherm of aan/ uit regeling

Easycontrol – Bosch :
- met aanwezigheidsdetectie
-  regeling van verschillende zones in combinatie met 

radiatorthermostaten
- weekprogramma met 6 schakelpunten per dag
-  besturing via de EasyControl-app op smartphone of 

tablet
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LINEO CONNECTE – Atlantic :
- ruimtebesparend dankzij de rechthoekige vorm
-  multi-positie, kan verticaal of horizontaal worden 

geïnstalleerd
-  5 ideale capaciteiten voor huishoudens  

van 1 tot 4 personen
-  een extra douche beschikbaar in 30 minuten 

(Boost-functie)
- beperkte kalkafzetting dankzij steatietweerstand

DANFOSS ECO – Danfoss :
- programmeerbaar volgens eigen leefritme
- klokprogramma in te stellen via een gratis App op de smartphone
- bediening via Bluetooth binnen een straal van 10 m
- controle over iedere individuele radiator
- tijdelijke handmatige verstelling mogelijk via draaiknop

THERAPRO HR90 – Honeywell :
- automatische regeling van de verwarming
- instelbereik van 8 – 28 °C
- periodieke inschakeling
- met open-raambeveiliging

Vanuit je zetel en zelfs wanneer je niet thuis 
bent, kan je:

•  Een maximale productie warm water 
opstarten.

•  De tijd nagaan die nog rest voor je je 
volgende douche kan nemen.

•  Je verbruik opvolgen.

•  Je boiler in afwezigheidsmodus zetten.

Met dit type kranen op je radiatoren kan je vanop afstand de ideale temperatuur voor elke ruimte in je woning 
afzonderlijk bepalen. Een doeltreffende en slimme manier om je energieverbruik te verminderen.

02

03

de geconnecteerde boiler

de geconnecteerde kranen
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De slimme zoneregeling voor cv-ketels, radiatoren en vloerverwarming is nu: 

• Toepasbaar met warmtepompen – de ideale keuze voor verwarmings- en 
koelingssystemen, nu en in de toekomst.

• Voorzien van temperatuurregeling voor verwarmen en koelen – Individueel te regelen 
zonecomfort: warm in de winter, koel in de zomer.

• Met gepatenteerde Specifi eke Afgifte AfstemmingTM – evohome leert automatisch de 
warmtecapaciteit van elke zone kennen en stuurt de ketel zo nog effi ciënter aan.

• Slim weersafhankelijk – op basis van de buiten-, kamer- en ingestelde temperatuur 
regelt evohome het ideale comfort per zone.

evohome – de enige slimme zoneregeling die u nodig hebt.
Kijk voor meer informatie op: getconnected.honeywellhome.com/nl-be

evohome – de slimste zoneregeling is nu nog slimmer

Toepasbaar met 
warmtepompen

Temperatuurregeling 
verwarmen en koelen

Specifi eke 
afgifte afstemming

Slim 
weersafhankelijk

evohome – de slimste zoneregeling is nu nog slimmerevohome – de slimste zoneregeling is nu nog slimmer

Slim zones regelen 
Slim verwarmen en koelen 
Slim energie besparen
Slim vernieuwd
Gewoonweg slimmer

VERNIE
UW

D
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GROHE SENSE GUARD – Grohe :
-  detecteert de aanwezigheid van 

water of een gebroken leiding
-  controleert de temperatuur en 

vochtigheid
- sluit automatisch de watertoevoer af

PONTOS – hansgrohe :
–  controleert de de leidingen continu 

op ongewoon waterverbruik, om zo 
lekken te kunnen detecteren

-  handig display waar de eventuele 
waterschade op afgebeeld wordt

-  sluit de watertoevoer automatisch af 
bij eventuele schade

-  de geïntegreerde batterij zorgt ervoor 
dat de sensor ook bij stroomuitval 
blijft werken

LYRIC C2 WIFI – Honeywell :
- intelligente geluidsdetectie
- high definition breedhoeklens
- aanpasbare waarschuwingszones
- met nachtzicht
- neemt afwijkende gebeurtenissen op
- stelt u op de hoogte bij elke vreemde beweging

SMART HOME VEILIGHEID
Gevaar kan van buitenaf komen: mensen met slechte bedoelingen die willen inbreken 
bijvoorbeeld. Maar brand, een waterlek of bevroren leidingen kunnen ook een grote impact 
hebben op je veiligheid en brengen soms dure herstellingen met zich mee. Beter voorkomen dan 
genezen dus, dankzij enkele slimme oplossingen.

Bescherm uw huis tegen waterschade met 
Grohe Sense Guard (Grohe) en Pontos 
(hansgrohe). Deze systemen dienen ertoe 
om lekken, vorst, luchtvochtigheid, ongewo-
ne temperaturen te detecteren. Bij een 
gebroken leiding wordt de watertoevoer 
automatisch afgesloten.

Bovendien kan deze sensor ook je waterver-
bruik opvolgen. 

Je kan de systemen besturen door gebruik 
te maken van de app, die je ook op de 
hoogte houdt via een alarmsignaal en 
pushberichten.

Een draadloos veiligheidssysteem, dat op je volledige woning is aangesloten, beschermt je zowel tegen inbraak als 
tegen brand. Met je smartphone bedien je vanop afstand je verwarming en kan je je alarm activeren en weer 
uitschakelen.

01

02

veiligheidssysteem 
waterschade

veiligheidssysteem tegen inbraak en brand

LYRIC W1 WIFI – Honeywell :
-  ideaal voor badkamer, kelder en 

bijkeuken, onder gootstenen of rond 
leidingen

-  thuis ontvangt u een hoorbare 
waarschuwing, buitenshuis wordt u via 
uw smartphone of tablet op de hoogte 
gebracht

-  meldingen kunnen ook worden 
ingesteld voor vrienden en familie
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VOORDAT EEN DRUPPEL 
EEN OVERSTROMING WORDT
DETECTEER EN BESCHERM MET GROHE SENSE GUARD

•  DETECTEERT LEKKEN EN MICROLEKKEN*

• SLUIT WATERTOEVOER AF BIJ LEIDINGBREUK**

• SLUIT WATER AF VANOP AFSTAND

•  MEET (ABNORMAAL) WATERVERBRUIK
EN SLUIT WATERTOEVOER AF (INDIEN NODIG)

• GROHE SENSE STUURT GROHE SENSE GUARD AAN

* Een microlekkagetest wordt elke 24 uur uitgevoerd. Leidingmateriaal, volume en andere karakteristieken van het leidingstelsel kunnen 
van invloed zijn op het resultaat. Het opsporen van microlekkages is in de meeste gevallen beperkt tot het koudwatersysteem. 
Combineer met GROHE Sense om de potentiële stijging in vochtigheid gedurende een periode op te volgen.

** Het opsporen van gesprongen leidingen is afhankelijk van het algemene waterverbruikerspro� el, en dus kan de tijd tussen opsporing 
en het afsluiten van het water signi� cant variëren. Gedurende die tijd kan er water blijven weglopen. Bereik een hogere detectiesnelheid 
door de installatie te combineren met GROHE Sense op kritische locaties. grohe.be

22500LN0

22502LN0

2002-006 5675 Adv_Sense Guard_200x270 NL.indd   1 04/02/2020   12:11
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R1 MODUL-BWT
-  duurzaam, robuust en krachtig
-  houdt alle onzuiverheden in het 

water tegen (deeltjes, slijk, zand)
-  intensieve handmatige 

terugspoeling in 2 fasen, uit te 
voeren om de twee maanden       

-  voor zowel horizontale als verticale 
installatie

-  beschikbaar met of zonder 
drukregelaar

  FILTRE E1 – BWT :
- hygiénique
- facile à entretenir
-  manomètre et régulateur  

de pression intégrés

AQATOTAL – BWT :
-  gegarandeerd anti-kalk bescherming zonder 

zoutverbruik
- calcium en magnesium blijven in het water
- vrij van onderhoud en bediening
-  patroon dient enkel om de 2 tot 3 jaar 

vervangen te worden - laag energieverbruik

AQAPERLA C – BWT :
-  voortijdige regeneratie volgens 

analyse van dagelijkse 
consumpties

-  ontsmetting van de harsen bij elke 
regeneratie

- laag zoutverbruik dankzij harsen
-  alarm bij zout tekort of slechte 

werking
-  programmeerbaar tijdstip van 

regeneratie
- met vakantieprogramme

PERLA SILK  – BWT :
-  zacht water aan een zachte 

prijs
-  de pack bevat alle onderdelen 

voor een volledige installatie
-  beperkt water- en zoutverbruik
-  volledig automatische werking
-  makkelijke programmatie 

dankzij een intuïtieve display

WATERBEHANDELING
Filters, kalkremmers en ontharders beschermen je waterleidingen. Zo verminder je 
het risico op schade en geniet je bovendien van perfect hygiënisch en zuiver 
water.

Het water filteren dat in je leidingen 
circuleert, beschermt die tegen 
schade. Je vermijdt er ook onzuiverhe-
den mee, net zoals lekkende of defecte 
kranen en verstopte zeefjes.

Deze producten stabiliseren het 
kalkgehalte maar zorgen ervoor 
dat de minerale substanties in 
het water bewaard blijven. Een 
ecologische en doeltreffende 
oplossing om je installaties te 
beschermen, zelfs bij erg hoge 
niveaus van hardheid.

Met een ontharder geef je je huid zacht en perfect hygiënisch water. Een 
ander niet te verwaarlozen voordeel: je bespaart ook op detergent, zeep en 
andere producten voor de vaatwasser en de wasmachine.

01

02 03

filters

kalkremmers de ontharders

Filter E1
3/4”

€379,18 _ 222202

AQA Total Energy
1,5 m³/u

€2.049,35 _ 238429

2,5 m³/u

€2.646,62 _ 296404

AQA Perla 5 C
1 m³/u

€2.283,17 _ 222209

AQA Perla 10 C
2 m³/u

€2.334,02 _ 222260

AQA Perla 20 C
2,5 m³/u

€2.374,70 _ 222261

Zout in tabletten Perla Tabs
10 kg

€5,64 _ 222267

25 kg

€11,69 _ 221934
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REGENWATER  
RECUPEREREN

Je wagen wassen, de tuin 
sproeien, de was doen of water 
voor de WC aanvoeren: in 60% van 
de gevallen kan je (gratis) 
regenwater gebruiken in plaats 
van het (betalende) leidingwater. 
Lees verder en ontdek hoe je dit 
blauwe goud gebruikt.

Installeer een tank die het regenwater van je dak 
en/of de terrassen van je huis opvangt. Het water 
wordt gefilterd om onzuiverheden te verwijderen. 
Daarna wordt het via een pomp in een speciaal 
circuit verdeeld. Met sommige filters kan je zelfs een 
douche van regenwater nemen...

01
hoe vang je regenwater op?

RMQ – Grundfos :
- stille werking
-  automatische of handmatige 

omschakeling
-  met niveauschakelaar voor 

regenwatertank
- LED-weergave van regenwaterniveau
-  akoestisch én visueel alarm in geval 

van storing

SBA – Grundfos :
- stille werking
- hoge betrouwbaarheid
- geïntegreerde veiligheid
- eenvoudige installatie
- drijvende aanzuigkorf
- geïntegreerde droogloopbeveiliging
- automatische herstartfunctie na drooglopen

SCALA 2 – Grundfos :
- perfecte waterdruk
- geluidsarm
-  eenvoudige installatie door alles-in-één 

oplossing, plug & pomp
- gebruiksvriendelijk bedieningspaneel
- met droogloopbeveiliging
- onderhoudsvrij
- laag energieverbruik

  TWI 5 – Wilo :
- eenvoudige installatie en inbedrijfname
- voor irrigatie, beregening of afpompen
- aanzuiging door zuigkorf
- met thermische motorbeveiliging

HIMULTI 3 – Wilo :
- eenvoudig Plug & Pump-systeem
- laag stroomverbruik
- zeer compact
- geluidsarm automatisch werkend systeem
- met droogloopbeveiliging

SCALA 1 – Grundfos 
-  volledige geïnteegreerde, alles-in-één, 

zelfaanzuigende, compacte pomp
-  ontworpen voor drukverhoging 

gezinswoningen en appartementen
-  geschikt voor grondwaterinname, drinkwater 

drukverhoging, en regenwaterhergebruik

RAIN – Wilo
-  compacte regenwaterinstallatie met diverse 

hydraulische aansluitmogelijkheden
-  intuïtieve gebruikersintrface met touchscreeen 

die leidt tot een hoog bedieningscomfort en 
eenvoudige instellingsmogelijkheden

-  eenvoudige installatie dankzij stekkerklaar 
systeem 

-  hoge betrouwbaarheid dankzij de 
geïntegreerde zelfbeschermingsroutines
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GRUNDFOS HEEFT ALLES 
WAT U NODIG HEEFT 
 
U verdient nu eenmaal het beste 
en wij kunnen u verzekeren dat 
u dit krijgt. Wij bieden premium 
oplossingen voor de volledige reeks 
van huishoudelijke toepassingen - 
van (regen)watervoorziening tot het 
verpompen van afvalwater. 
 
Ontdek de reeks op:

www.grundfos.be

THE BEST HOMES 
ARE GRUNDFOS HOMES

PREMIUM WATEROPLOSSINGEN
VOOR HUIS EN TUIN

SCALA2
Perfecte waterdruk

- ongeëvenaard comfort

RMQ
Automatische 

omschakeling tussen 
regenwaterput
en leidingwater

SBA
Onderdompelbare

booster met drijvende
aanzuig

SOLOLIFT2
Maakt de afvoer van elk 

huishoudelijk sanitair 
toestel mogelijk

UNILIFT CC
Betrouwbare  

kelder/drainagepomp
met vlakzuigfunctie

REGENWATERDISTRIBUTIE VERPOMPEN VAN AFVALWATER

Advertentie catalogus Maison Verte (FACQ) - 200x270mm - NL+FR.indd   1 19/11/2018   11:31:34
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GEBRUIK REGENWATER EN BESPAAR 
OP UW WATERFACTUUR.

Stadswater stijgt ieder jaar,
regenwater blijft gratis!

www.wilo.be

Wilo-RAIN1 Wilo-RAIN3

WILO_HiRain ad.indd   2 24/12/19   10:37
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EEN GOUDMIJN 
AAN GOEDE IDEEEN
01

Facq heeft verschillende bronnen waar 
je inspiratie kan opdoen. 

In deze catalogus, op onze website 
facq.be, via onze social media 
accounts of in onze showrooms en 
groene huizen – overal vind je een 
heleboel goede ideeën voor je woning. 
Van de inrichting van je badkamer, 
je keuken of je toilet tot oplossingen 
voor je verwarming, hernieuwbare 
energiebronnen, ventilatie of de 
beveiliging van je woning.

FACQ
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UITSTEKENDE 
ADVISEURS
02

Onze experts helpen je graag bij je keuze. 

Krijgt je project stilaan vorm, maar heb je nog 
wat professionele hulp nodig om de oplossing te 
vinden die perfect past bij je noden, eventuele 
beperkingen en natuurlijk je budget? 

Maak dan een afspraak met één van onze 
adviseurs via de website of aan het onthaal van 
onze showrooms. Natuurlijk is je installateur ook 
van harte welkom bij dat gesprek.

Online een afspraak maken? 
Dat kan heel makkelijk op facq.be,  
via de rubriek ‘Maak een afspraak’.

FACQ
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NEEM DE MATEN VAN DE RUIMTE OP:

Lengte:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Breedte: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoogte onder plafond: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MEET DE OPENINGEN:

 DEUR
Hoogte: . . . . . . . . . . . . . Breedte: . . . . . . . . . . . . .

VENSTER
Hoogte: . . . . . . . . . . . . . Breedte: . . . . . . . . . . . . .
Hoogte vanaf de grond: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Waaruit zijn de wanden gemaakt:
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

NOTEER OOK DE PLAATS VAN:

De lichtpunten

De stopcontacten

De lichtschakelaars

De watertoevoer en -afloop

Lokaliseer de zichtbare buizen

DE BOEDELBESCHRIJVING VAN JE BADKAMER

JE PROJECT BETREFT: 

Je hoofdverblijf   Je tweede verblijf

IN: 

Een huis   Een appartement 

IN HET KADER : 

Van een nieuwbouw   Van een renovatie 

DE BADKAMER DIENT VOOR:

Een gezin   Een koppel   Een persoon alleen   

Uitsluitend kinderen   Een persoon met beperkte mobiliteit

WELKE STIJL PAST BIJ JOU? 

 Industrieel    Boho Chic    Design    Scandinavisch 

 Japandi    Landelijk    Romantisch

JE WENST:

Ingebouwd kraanwerk   Zichtbaar kraanwerk

HEB JE OPBERGRUIMTE NODIG? 

Ja   Neen   

HEB JE EEN WATERVERZACHTER NODIG?

Ja   Neen   

HOE VERWARM JE DEZE RUIMTE?

Radiatoren   Vloerverwarming  Andere:

IS DE RUIMTE VERLUCHT?

 Venster   Ventilatie   Neen

HEB JE EEN GLOBAAL BUDGET VOOR OGEN?

Ja : ................................ €   Neen

HEB JE JE INSTALLATEUR GEKOZEN?

Ja   Neen   

EEN PRAKTISCHE 
GIDS
03

Gebruik deze checklist als leidraad om je gesprek met één van onze adviseurs zo goed mogelijk voor te bereiden.

FACQ
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Poelmans Hendrix.isz
Gemaakt met Innoplus. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. Maten zijn ca. maten.

Facq nv
561 Leuvensesteenweg
Zaventem

 1930

7/11/2019

In 3D
Met onze bathroomplanner op facq.be 
ontwerp je je badkamer makkelijk  
online én in 3D!

FACQ
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Facq gaat altijd voor de beste producten 
om kwaliteit, veiligheid en innovatie te 
garanderen.

• Deze producten beantwoorden aan 
de meest strenge criteria als het over 
betrouwbaarheid en veiligheid gaat.

• Innoverende oplossingen voor je 
woning maken je het leven makkelijker en 
comfortabeler. En ook mooi meegenomen: 
ze zijn goed voor je portemonnee!

• Sinds 1997 is Facq ISO 9001 gecertificeerd. 
We gaan voor 100% klantentevredenheid en 
volgen die certificatie dus nauwgezet op.

DE BESTE 
PRODUCTEN
04

Gratis levering! 
Is je bestelling afgerond? Facq neemt contact met je op om een gratis levering te 
organiseren, ook op zaterdag en overal in België.

FACQ
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DE BESTE MERKEN
Bij Facq vind je een ruime keuze aan de beste merken. Hiermee zijn kwaliteit en een lange levensduur gegarandeerd.

FACQ
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Facq brengt je in contact met een professionele installateur om je 
project tot een goed einde te brengen. 

Zo verzeker je je tijdens het hele proces van technische knowhow 
en vakkundig advies.

Kiezen voor Facq, is kiezen voor een grote speler die de 
uitdagingen van wonen in de toekomst graag aangaat. 

Onze missie? Producten vinden die op een ethische en 
verantwoorde manier zijn gemaakt, technologische oplossingen 
aanbieden die zowel energie besparen als op een duurzame 
manier met het milieu omgaan - en dit voor alle domeinen waarin 
we actief zijn: sanitair, verwarming, hernieuwbare energieën. Ten 
slotte gaan we ook altijd voor optimaal comfort, perfecte hygiëne 
en oogverblindend design en dit voor zowel nieuwbouw als 
renovaties.

Geïnteresseerd in enkele voorbeelden? Bezoek ons ‘Groen Huis’, 
dat je in de meeste van onze showrooms kan vinden.

PROFESSIONELE 
INSTALLATEURS

EEN ENGAGEMENT 
VOOR DE TOEKOMST

05

06

Extra!
Is je privé-woning ouder dan 10 jaar? Wordt je 
nieuwe installatie geleverd en geplaatst door een 
erkende onderneming? Dan betaal je slechts 6% 
BTW.

Facq is 100% duurzaam gehuisvest  
Alle gebouwen van Facq zijn uitgerust met duurzame technologieën: geothermie 
(aardwarmte), zonnepanelen, regenwaterrecuperatie, LED-verlichting, vloerverwarming, 
efficiënte isolatie en ventilatie.

FACQ
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Werken met Facq betekent ook genieten van meer dan 140 jaar 
ervaring. 

Facq is al sinds 1880 aan de slag en werkt nog altijd met dezelfde passie 
en volgens dezelfde waarden: dicht bij de klanten staan en advies op 
maat bieden. Hoe belangrijk je project of wat je budget ook is.  
Onze adviseurs zoeken samen met jou naar de beste oplossing om je 
ideeën te realiseren en van je huis een echte thuis te maken.

JARENLANGE
ERVARING TOT JE 
DIENST

07
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EUPEN

GENK

TOURNAI

MERELBEKEWAREGEM

KUURNE

BINNENKORT

WILRIJK

AALST

IEPER

WAUTHIER-BRAINE

EUPEN

SANICENTER & SHOWROOM

SANICENTER

BINNENKORT

TOUR & TAXIS

15 SHOWROOMS
& 44 SANICENTERS
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ALLEUR
Rue de Wallonie 16
4432 Alleur
04 290 41 12
alleur.showroom@facq.be

ANDERLECHT
Industrielaan 198
1070 Brussel
02 893 94 02
anderlecht.showroom@facq.be

ARLON
Route de Neufchâteau 173
6700 Arlon
063 39 20 02
arlon.showroom@facq.be

BRUGGE  
Lieven Bauwensstraat 1A 
8200 Brugge
050 89 30 22
brugge.showroom@facq.be

CHARLEROI
Chaussée de Fleurus 157
6041 Gosselies
071 49 29 02
gosselies.showroom@facq.be

DIEST
Leuvensesteenweg 202
3290 Diest
013 39 22 02
diest.showroom@facq.be

DOORNIK
Chaussée de Tournai 13
7520 Ramegnies-Chin
069 49 71 51 
tournai.showroom@facq.be 

EUPEN
Route de Herbesthal 132A
4700 Eupen
087 60 76 72
eupen.showroom@facq.be

HASSELT
Herkenrodesingel 73
3500 Hasselt
011 49 35 02
hasselt.showroom@facq.be

KUURNE
Ringlaan 24
8520 Kuurne
056 89 77 32
kuurne.showroom@facq.be 

MERELBEKE
Heidestraat 6
9820 Merelbeke
09 296 91 72
merelbeke.showroom@facq.be 

MONS
Rue des Viaducs 289
7020 Nimy
065 47 30 42
nimy.showroom@facq.be

NAMEN
Rue d’Enhaive 188
5100 Jambes
081 39 10 12
jambes.showroom@facq.be

ROESELARE  
Brugsesteenweg 552-554
8800 Roeselare
051 79 17 02 
roeselare.showroom@facq.be

ZAVENTEM
Leuvensesteenweg 536
1930 Zaventem
02 719 86 11
zaventem.showroom@facq.be

ONZE SHOWROOMS

 Van maandag tot zaterdag van 9u30 u tot 18u binnenkort Wilrijk

FACQ
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AALST
Siesegemlaan 163b
9300 Aalst
053 89 30 11
aalst@facq.be

AARSCHOT
Nijverheidslaan 16
3200 Aarschot
016 79 51 21
aarschot@facq.be

ALLEUR
Rue de Wallonie 16
4432 Alleur
04 290 41 11
alleur@facq.be

ANDERLECHT
Industrielaan 198
1070 Brussel
02 893 94 01
anderlecht@facq.be

ARLON
Route de Neufchâteau 173
6700 Arlon
063 39 20 01
arlon@facq.be

BRUGGE
Lieven Bauwensstraat 1 A
8200 Brugge
050 89 30 21 
brugge@facq.be

CHARLEROI
Chée de Fleurus 157
6041 Gosselies
071 49 29 01
gosselies@facq.be

DIEST
Leuvensesteenweg 202
3290 Diest
013 39 22 01
diest@facq.be

TOURNAI
Chaussée de Tournai 13
7520 Ramegnies-Chin
069 49 71 51 
tournai@facq.be 

ELSENE
Gangstraat 20
1050 Brussel
02 792 92 51
elsene@facq.be 

EUPEN 
Route de Herbesthal 132a 
4700 Eupen 
087 60 76 71
eupen@facq.be 

GEMBLOUX
Chaussée de Tirlemont 44
5030 Gembloux
081 39 15 91
gembloux@facq.be

GENK
Vaartstraat 15
3600 Genk
089 39 50 81 
genk@facq.be 

GENT
Koopvaardijlaan 48
9000 Gent
09 396 31 21
gent@facq.be

HALLE
Brusselsesteenweg 510
1500 Halle
02 894 92 71
halle@facq.be 

HASSELT
Herkenrodesingel 73
3500 Hasselt
011 49 35 01
hasselt@facq.be 

HUY
Quai d’Arona 23
4500 Huy
085 60 50 11
huy@facq.be

IEPER
Dehemlaan 21
8908 Ieper
057 79 55 51
ieper@facq.be 

JEMEPPE
Rue du Pont 133
4101 Jemeppe-sur-Meuse
04 290 41 41
jemeppe@facq.be

KUURNE
Ringlaan 24
8520 Kuurne
056 89 77 31
kuurne@facq.be

LEUVEN
Tiensesteenweg 69
3360 Korbeek-lo
016 79 51 11
leuven@facq.be

LIBRAMONT
L’aliénau 34
6800 Libramont-Chevigny
061 39 19 91
libramont@facq.be

LIÈGE
Bd de Froidmont 25
4030 Grivegnée
04 290 41 01
grivegnee@facq.be

MARCHE-EN-FAMENNE
Rue du Parc Industriel 25
6900 Marche en Famenne
084 39 47 91
marche@facq.be

MERELBEKE 
Heidestraat 6
9820 Merelbeke
09 296 91 71
merelbeke@facq.be

MONS
Rue des Viaducs 289
7020 Nimy
065 47 30 41
nimy@facq.be

NAMUR
Rue d’Enhaive 188
5100 Jambes
081 39 10 11
jambes@facq.be 

OOSTENDE
John Cordierlaan 7
8400 Oostende
059 55 64 31
oostende@facq.be

OUDENAARDE
Industriepark de bruwaan 27G
9700 Oudenaarde
055 89 99 81
oudenaarde@facq.be

ROESELARE
Brugsesteenweg 552-554 
8800 Roeselare
051 79 17 01
roeselare@facq.be

ST-AGATHA BERCHEM
Chaussée de Gand 1040
1082 Bruxelles
02 792 92 31
berchem@facq.be 

SINT-TRUIDEN
Rellestraat 5580 
3800 Sint-Truiden
011 49 11 01
sinttruiden@facq.be

SOUMAGNE
Rue de la clef 48b
4633 Melen
04 290 17 81
soumagne@facq.be

STROMBEEK
Nijverheidslaan 15
1853 Strombeek-Bever
02 792 92 61
strombeek@facq.be

TEMSE
Kapelanielaan 5
9410 Temse
03 303 28 41  
temse@facq.be

TIENEN
Wulmersumsesteenweg 151
3300 Tienen
016 79 50 01
tienen@facq.be

ONZE SANICENTERS

FACQ
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DE BETALING: We aanvaarden Bancontact, Visa- en Mastercard  
in al onze Sanicenters en bij de leveringen.

Facq behoudt zich het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen. Niet-contractuele foto’s. De in de catalogus 
verschafte inlichtingen worden te goeder trouw gegeven. Facq wijst elke verantwoordelijkheid voor vergissingen of 
weglating af.  © Facq, Gangstraat 20, B-1050 Brussel.

TONGEREN
Luikersteenweg 152  
3700 Tongeren
012 49 25 01  
tongeren@facq.be

TOUR & TAXIS
Havenlaan 104-106
1000 Brussel
02 792 92 11
tourtaxis@facq.be 

VILVOORDE
Mechelsesteenweg 710
1800 Vilvoorde
02 894 73 91
vilvoorde@facq.be

WAUTHIER-BRAINE
Parc Industriel 6
1440 Wauthier Braine
02 792 92 21
braine@facq.be

WAVRE
Bd. de l’Europe 105
1301 Bierges
010 39 21 01
wavre@facq.be

WONDELGEM
Industrieweg 12
9032 Wondelgem
09 396 31 01
wondelgem@facq.be

ZAVENTEM
Leuvensesteenweg 536
1930 Zaventem
02 719 86 40
zaventem@facq.be

ZELLIK
Brusselsesteenweg 464 B
1731 Zellik
02 792 92 41
zellik@facq.be

  Raadpleeg onze openingsuren 
op www.facq.bebinnenkort Waregem, Wilrijk

FACQ
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1. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeen-
komst, zijn al onze diensten en leveringen onderworpen 
aan onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, 
die voorrang genieten op al de algemene voorwaar-
den van de koper.Door het uitschrijven van een bestel-
bon en het aanvaarden van de levering van de goede-
ren of de uitvoering van de diensten, bevestigt de koper 
zijn uitdrukkelijke en uitsluitende instemming met on-
derhavige voorwaarden. Deze zullen eveneens van toe-
passing zijn op latere diensten en leveringen besteld 
door de koper, al verwijzen deze niet naar onze alge-
mene voorwaarden. De nietigheid van één of meerde-
re clausules brengt de nietigheid van het geheel van 
onderhavige voorwaarden of van de overeenkomst 
niet met zich mee.

2. Bestellingen zijn definitief wanneer ze schriftelijk beves-
tigd en door een daartoe bevoegde persoon van onze 
firma ondertekend werden. Behoudens uitdrukkelijke 
andersluidende bepaling, worden de overeenkomsten 
geacht te zijn afgesloten op de maatschappelijke zetel 
van de verkoper. Onze firma is van elke verantwoorde-
lijkheid ontheven in geval van niet-uitvoering te wijten 
aan overmacht, staking, lock-out, enz...De specificaties 
over de door de koper gewenste kwaliteit, hoeveelheid 
en uitvoeringswijze dienen duidelijk op de bestelbon te 
worden vermeld en geen enkele externe beschouwing 
of document laat de koper toe het vermelde op de be-
stelbon te wijzigen of uit te breiden. In geval van annu-
lering van de bestelling door de koper voorafgaand 
aan de levering van het (de) goed(eren) en voor zover 
dat deze annulering uitdrukkelijk aanvaardt wordt door 
de verkoper, zal het volledig voorschot niet terug be-
taald worden of door de koper verschuldigd blijven in-
dien deze nog niet werd betaald.  Bovendien zal 20 % 
van de waarde van het (de) bestelde goed(eren) die 
niet regelmatig in stock opgevolgd worden, gefactu-
reerd worden ten titel van annulatiekosten. Deze twee 
bedragen zullen eveneens verschuldigd zijn in geval 
van annulatie van de bestelling door de verkoper ten 
gevolge van de niet-naleving door de koper van van 
diens verplichtingen.

3. De leveringstermijnen worden ten indicatieve titel ge-
geven. De eventuele laattijdigheid van een levering 
kan geen aanleiding geven tot een vordering in scha-
devergoeding noch een verbreking van de overeen-
komst.

4. De goederen worden geacht in onze magazijnen te 
zijn goedgekeurd. De goederen zijn gewaarborgd te-
gen elke fabricagefout. Elk onderdeel dat als bescha-
digd wordt erkend, zal vervangen worden, maar onze 
verantwoordelijkheid beperkt zich enkel tot de eenvou-
dige vervanging van het beschadigde onderdeel. In 
geen geval kan hiervoor, om welke reden dan ook, een 
terugbetaling, schadevergoeding of schadeloosstel-
ling gevorderd worden. Ieder eventuele klacht van de 
koper dient, op straffe van nietigheid, per aangeteken-
de brief, binnen  
8 dagen na de levering van de goederen of de uitvoe-
ring van de diensten, te worden gemeld.

5. De koper neemt ontvangst van de goederen in onze 
magazijnen of op de vrachtwagen voor de werf of do-
micilie.In geval van levering voor de werf of domicilie, 
zal de plaats voor het lossen toegankelijk moeten zijn 

via een rijbaan. De koper zal er zorg voor dragen dat 
de voertuigen van FACQ NV gemakkelijk kunnen ma-
noeuvreren zowel op de toegangswegen als op de los- 
en parkeerplaatsen. Het lossen zal ter hoogte van de 
vrachtwagen gebeuren. Ingeval de koper aan de be-
stuurder van FACQ NV vraagt de openbare rijweg te 
verlaten om zich met zijn voertuig op niet aangepaste 
terreinen of wegen te begeven, is de koper voor alle 
schade die het voertuig van FACQ zou veroorzaken ver-
antwoordelijk alsmede voor de schade aan het voer-
tuig van FACQ en het materiaal dat vervoerd wordt. De 
koper ontslaat FACQ NV van elke verantwoordelijkheid 
en verbindt er zich toe FACQ NV te vrijwaren tegen elke 
vordering van een derde ten aanzien van FACQ, hetzij 
voor schadevergoedingen, boetes of andere mogelijke 
gevolgen.

6. Teruggave van de goederen wordt enkel aanvaard 
mits onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming. Bo-
vendien kunnen deze goederen slechts terug geno-
men worden indien ze regelmatig voorradig zijn, niet 
vervaardigd zijn uit elektrische of elektronische leidin-
gen, en voor zover de terugave geschiedt in perfecte 
staat en in de oorspronkelijke verpakking. Deze terug-
gaven zullen gecrediteerd worden met een korting van 
20 % en op voorwaarde dat de koper het nummer en 
de datum van de originele factuur vermeldt.

7. Wij behouden ons het recht voor de goederen te fac-
tureren naarmate ze geleverd worden, ook al gebeurt 
de levering slechts gedeeltelijk. 

8. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst 
zijn al onze facturen betaalbaar op onze zetel.

9. Het gebrek aan betaling van een factuur op de verval-
dag zal automatisch, zonder dat enige ingebrekestel-
ling noodzakelijk is, de onmiddellijke opeisbaarheid 
van alle bedragen die verschuldigd zijn voor gevolg 
hebben welke ook de betaalfaciliteiten zijn. In dit geval 
zijn we bovendien gemachtigd om onze verbintenissen 
te schorsen of de overeenkomst(en) te verbreken zon-
der enige vergoeding.

10. Voor elke laattijdige betaling worden moratoire interes-
ten aan een intrestvoet van 12 % vanaf de vervaldatum 
aangerekend, zonder dat enige ingebrekestelling 
noodzakelijk is. Daarenboven zullen desbetreffende 
facturen ten titel van forfaitaire schadevergoeding van 
rechtswege verhoogd worden met een som gelijk aan 
15% van het nog verschuldigd bedrag met een mini-
m u m  
50 EURO per factuur.

11. Eigendomsvoorbehoud: De geleverde goederen blij-
ven onze eigendom tot de volledige betaling door de 
koper van de factuur die hierop betrekking heeft. Bij 
niet-betaling binnen de vervaltermijn, behouden wij 
ons het recht voor de geleverde goederen terug te ne-
men op kosten van de koper en onverminderd de in 
deze verkoopsvoorwaarden toepasselijke bepalingen 
bij wanbetaling.

12. Alle geschillen zullen exclusief beslecht worden door  
de rechtbanken van Brussel en in het bijzonder het Vre-
degerecht van het tweede kanton van Brussel.  
De verkoopovereenkomst is onderworpen aan het Bel-
gisch recht.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
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WIE KAN WEERSTAAN
AAN ONZE
ONWEERSTAANBARE
COLLECTIES?

Design, ecologisch, technologisch, voordelig
of gewoonweg bijzonder praktisch…
onze collecties barsten van de ideeën voor
uw projecten. Dus voor de vrije geesten die
goed advies kunnen waarderen, afspraak in
één van onze vele showrooms of op facq.be

OVERZICHT
CATALOGUS 2021
Wat zijn je plannen voor dit jaar? Ga je je badkamer opnieuw 
inrichten zodat je er écht tot rust kan komen? Of ga je je woning 
energiezuiniger en comfortabeler maken door bijvoorbeeld een 
warmtepomp of slimme thermostaat te installeren? Dat is niet alleen 
goed voor het milieu maar ook voor je portemonnee!

Bij Facq hebben we al meer dan 140 jaar ervaring met de renovatie 
van woningen om je leefcomfort te verhogen. In deze catalogus 
lees je alles over vernieuwende en slimme oplossingen voor je 
keuken, badkamer, toilet, verwarming, hernieuwbare energieën, 
ventilatie, …

En dat is niet alles. Deze catalogus is ook een goudmijn aan tips en 
inspiratie; je vindt er alles in over de nieuwste interieurtrends uit de 
hele wereld om bij weg te dromen. Ideaal om plannen te maken om 
van je badkamer een herbronningsruimte te maken waar je kan 
ontsnappen aan het dagdagelijkse…

Surf daarna zeker eens naar facq.be en bezoek onze showrooms en 
ons groene huis om verschillende producten aan te raken, te zien en 
te vergelijken. Advies van een expert nodig? Heel algemene of, in 
tegendeel, erg specifieke informatie? Onze adviseurs helpen je om 
je projecten te realiseren. Of anders gezegd: om je droom 
werkelijkheid te maken.

Veel leesplezier en op naar mooie ontdekkingen!

zie pagina 453zie pagina 322
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VOOR EEN 
GROENER HUIS...

…neem een kijkje op de pagina’s 532 tot 565.
Een warmtepomp die gebruik maakt van de buitentemperatuur? Een waterverzachter 
die het leven zachter maakt? Een regenwatertank om volop van de voordelen van 
België te genieten? Een ventilatiesysteem dat oplucht? Een waterverwarmer op 
zonne-energie voor stralende gezinnen of vloerverwarming voor koude voetjes? 
Kortom, alles om uw huis groen te maken van de vloer tot aan het plafond.

Ce catalogue existe aussi en français

Aan uw zijde sinds 1880

Badkamer & verwarming

ZICH
VERWARMEN

DE
BADKAMER

HET
GROENE 
HUIS
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