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Vindt opnieuw uit en schept daardoor iets blijvends. Verrast en
fascineert: KEUCO Welt. U zit er
midden in. Ontdek voorbeeldig
ontwerp, onberispelijke kwaliteit
en een ongekende hoeveelheid
ruimte! Alleen verandering blijft
bestaan.
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EDITION 300
Karakter in plaats van willekeur
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EDITION 300

De EDITION 300 fascineert vanwege haar eigenzinnige karakter en sterke geometrische vormen.
Hieruit ontstaan ongeëvenaarde variatiemogelijkheden die de vormgeving van de badkamer elegant
benadrukken. Zo ontwikkelt de EDITION 300 haar geheel eigen charme.

8

9

EDITION 300 | Badmeubels en spiegelkasten

De lichtspiegel zorgt voor een effectvol, indirect licht en creëert zo een sfeer waarin men zich prettig voelt. Passend bij de
ronde mineraalgegoten wastafel is er het opvallende, vrijstaande armatuur in typisch EDITION-300-ontwerp. Ook bij de handdoekhouders zet de wisselwerking van ronde vormen en rechte lijnen zich voort.
Productoverzicht zie bladzijde 86 –89
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EDITION 300 | Badmeubels en spiegelkasten

De EDITION 300 toont bij uitstek aan wat men van een wastafel en de directe omgeving kan maken. Ronde en
rechthoekige opbergruimte onder de wastafel dankzij laden, kastdeuren met geïntegreerde, in hoogte verstelbare bergruimte, lichtspiegels die voor sfeer zorgen en spiegelkasten waarmee alle kleine en grote spullen in
de badkamer altijd binnen handbereik zijn.
Productoverzicht zie bladzijde 86 –89
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EDITION 300 | Badmeubels en spiegelkasten

Het uitzonderlijke ontwerp van de EDITION 300 wordt in elk detail weerspiegeld.
Er is zelfs aan een radio met een geïntegreerde contactdoos voor uw haardroger
gedacht of scheerapparaat. Het is elegant in te voegen in de ruime lade van de
wastafel-onderbouw.
Productoverzicht zie bladzijde 86 –89
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EDITION 300 | Badmeubels en spiegelkasten

Het aantal combinatiemogelijkheden van de EDITION 300 is indrukwekkend. U kunt naar wens kiezen tussen verschillende oppervlakken, spiegelkasten,
ronde of rechthoekige wastafels en lichtspiegels. Het armatuur leveren wij als eengats- of driegatsversies resp. als opbouw- of onderbouwoplossing,
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optioneel ook geïntegreerd in de spiegel of lichtspiegel. De EDITION 300 wordt vervolledigd door een aantrekkelijk aanbod aan nuttige accessoires.
Productoverzicht zie bladzijde 86 – 87
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EDITION 300 | Armatuuren

18
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EDITION 300 | Armatuuren

Het badrandarmatuur van de EDITION 300 wordt constant verder ontwikkeld. Bij de douchearmatuuren kunt u kiezen uit opbouw- of inbouwvarianten. Geheel volgens uw persoonlijke smaak en overeenkomstig de
bouwtechnische mogelijkheden.
Productoverzicht zie bladzijde 90 –91
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EDITION 300 | Accessoires

Het ontwerp van de EDITION 300 vindt in de
accessoires een eigen stijl: in de mooiste
symmetrie worden hier ronde vormen en
rechte lijnen verbonden met eenvoudige, zeer
functionele vormen.
Productoverzicht zie bladzijde 86 – 87

Een mineraalgegoten wastafel met onderbouw, vaststaande handdoekhouder, glashouder met echt kristallen glas.

Handdoekring.
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Toiletpapierhouder.
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EDITION 200
Weidsheid heeft ruimte nodig
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EDITION 200

Minimalisme en gezelligheid: EDITION 200 slaat deze brug met een
elegante eenvoud. Kenmerkend is het duidelijke lijnenspel, de rijke
gevarieerdheid in materiaal en de evenzeer subtiele als karakteristieke
aluminium verbindingen.
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EDITION 200 | Badmeubels en spiegelkasten

Ontwerp en ergonomie gaan bij de EDITION 200 hand in hand. De slimme details
zorgen voor bijzonder hoog comfort, bijvoorbeeld de naar boven klappende spiegelkast, waarin u ook in geopende toestand uw spiegelbeeld kunt blijven zien, of de
indeling in de laden van het badmeubel onder de wastafel.
Productoverzicht zie bladzijde 94 –97
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EDITION 200 | Accessoires

De perfect bewerkte accessoires zetten in EDITION 200 eigen accenten en vervolledigen zo
de uitdrukkingskracht van het ontwerp. Als veel gebruikte objecten voldoen ze ook aan de
hoogste eisen aan ergonomie en levensduur, zoals deze lotiondispenser met wandhouder.
Productoverzicht zie bladzijde 92–94
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EDITION Atelier
De nieuwe ruimtelijkheid

32
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EDITION Atelier

De traditionele voorstellingen over wonen verbleken in het licht van de
nieuwe mogelijkheden. Gevormd door de verschillende levensstijlen
worden de grenzen tussen de ruimtes opnieuw gedefinieerd. Een grotere
individualiteit heeft geheel nieuwe perspectieven nodig. De EDITION
Atelier zet hier mijlpalen op het gebied van functionaliteit en flexibiliteit.
Met een ontwerp dat net zo spannend is als het moderne leven.
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EDITION Atelier | Spiegelkastwand

De EDITION Atelier interpreteert het concept van de spiegelkast volledig
nieuw. Het resultaat: een buitengewone spiegelwandkast met een uitzonderlijk nuttige waarde, bijvoorbeeld door de vlakke spiegel waarin je
jezelf helemaal kan zien, de flexibele opbergruimte en de vele slimme
details.
Productoverzicht zie bladzijde 98 – 99
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EDITION Atelier | Armatuuren
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EDITION Atelier | Armatuuren

Men vindt hier ook weer de verfrissende helderheid van het
ontwerp terug. Het badarmatuur staat vrij, net als het wastafelarmatuur, en biedt daardoor flexibiliteit bij de inrichting. De
tijd van de stereotiepe inrichting is voorbij. Het hier afgebeelde
badarmatuur is voorzien van een eengreepsmengkraann. Bij het
wastafelarmatuur zijn de beide regelaars voor de watertoevoer
en temperatuur als beweeglijke draairingen geïntegreerd in de
kraan. Ook de markante douche-unit voegt zich naadloos naar
het ontwerpconcept.
Productoverzicht zie bladzijde 98 – 99
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EDITION Atelier | Accessoires

Duidelijke lijnen en doordachte functionaliteit tot in het toiletgarnituur en de dubbele wc-rolhouder: ook de verchroomde accessoires van
EDITION Atelier bevinden zich in een spanningsveld tussen zakelijkheid
en toekomstgericht ontwerp. De zware kwaliteit is een bijzonder haptische ervaring.
Productoverzicht zie bladzijde 98 – 99
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Vloeibare-zeepdispenser, verchroomd.

Staande lamp, verchroomd, met stoffen lampenkap.
44

Vloeibare-zeepdispenser en stapelaccessoires
(vierdelige bewaarset), verchroomd.

EDITION Atelier | Accessoires

Bijzettafel met porseleinen blad.
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EDITION Palais
Innovatie ontmoet traditie
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EDITION Palais

De behoeften van mensen veranderen en daarmee verandert ook het
karakter van een gebouw. Het goede blijft en daaraan worden nieuwe
elementen toegevoegd. De EDITION Palais creëert daarbij een verbinding tussen innovatie en traditie. Deze verbinding vormt een soeverein
understatement, een vleugje opulentie en moderne techniek – ontdek
de dimensie van tijdloosheid.
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EDITION
| Badmöbel
enPalais
spiegelkasten
EDITION Palais | Badmeubels

De elegant gewelfde designlijn van EDITION
Palais komt in alle producten terug: in de
fronten van het meubel, in het ronde zijcontour en het markante ovaal van de lichtspiegel en spiegelkast, in de armatuur en
in de accessoires. Zo ontstaat een exclusief
totaalbeeld.
Productoverzicht zie bladzijde 102 –105
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EDITION Palais | Badmeubels en spiegelkasten

Niet op de laatste plaats is het de traditierijke meubelbouwkunst die het klassiek geïnspireerde karakter van
EDITION Palais tastbaar maakt. Het kostbare handwerk
wordt bijvoorbeeld duidelijk uit de voorgespannen frontjes of de in verstek gezaagde ladekasten.
Productoverzicht zie bladzijde 103 –105
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De verschillende armatuurvarianten scheppen, net als de grote keuze accessoires, veelvoudige
mogelijkheden om individuele accenten aan te brengen. Hierboven ziet u de eengreeps wastafelmengkraan en hieronder het driegats wastafelarmatuur, geflankeerd door een glashouder met
porseleinen beker en een lotiondispenser, beide van wit porselein.

EDITION Palais | Armatuuren

Bij de inbouwvarianten van het badarmatuur met thermostaatbatterij, badinloop en handdouche, zijn de elementen elegant naast elkaar geplaatst.
Hieronder ziet u de klassieke tweegreeps badarmatuur met handdouche voor opbouwmontage. Daarnaast staat een greep uit de EDITION Palais.
Productoverzicht zie bladzijde 100 –102
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EDITION Palais | Accessoires

Badlakenhouder.

Handdoekring.

Productoverzicht zie bladzijde 100 –101

Tweedelige, draaibare handdoekhouder.
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PLAN
De evolutie van comfort
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PLAN is net zo veelzijdig als de hedendaagse leefstijlen. De rijke gevarieerdheid vervult zowel de
esthetisch als de ergonomisch zeer individuele wensen. En dankzij het vermogen er altijd weer
anders uit te zien wordt een badkamer van PLAN een investering die tientallen jaren meegaat. PLAN
past zich aan uw leven aan.
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PLAN

61

Lichtspiegel, middenkast en de wastafel met wastafelblad vormen hier een elegant ensemble.
Handig binnen handbereik: de verchroomde dubbele glashouder voor de bijpassende accessoireset
alsmede de zijdelingse handdoekstangen. Door middel van de in het wastafelblad geïntegreerde
draaiknop is de afvoergarnituur te openen en te sluiten.

PLAN | Badmeubel en lichtspiegel

Productoverzicht zie bladzijde 116 –117
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PLAN | Badmeubel en lichtspiegel

De middenkast met glazen jaloeziedeur – hier gesatineerd – is in verschillende hoogtes
verkrijgbaar. Bijzonder praktisch: voor haardrogers, elektrische scheerapparaten en andere
apparaten is de stroomaansluiting direct in de kast ingebouwd.
Productoverzicht zie bladzijde 116 –117
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PLAN | Badmeubel en
lichtspiegel

De nachtverlichting in de lichtspiegel is zowel sfeervol als praktisch. De lichtspiegel is zowel met
doorlopende nachtverlichting als zijdelingse nachtverlichting verkrijgbaar. De verlichte cosmeticaspiegel Bella Vista waarvan het licht u niet verblindt, kreeg talrijke ontwerpprijzen. Verkrijgbaar als
wandmodel of staand model.
Productoverzicht zie bladzijde 106 –107
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PLAN | Badmeubel en lichtspiegel

PLAN blijft altijd onmiskenbaar PLAN en biedt u daarbij alle mogelijkheden om uw eigen
inrichtingsstijl te verwezenlijken. De meubels zijn zowel in houtfineer-varianten als ook wit
of zwart gelakt verkrijgbaar. De jaloeziedeur van de middenkast van wit glas past helemaal
in het totaalplaatje.
Productoverzicht zie bladzijde 116 –117
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PLAN | Armatuuren

Zo puur als de vormen zijn, zo aangenaam
zijn de armatuuren in gebruik. Verchroomd,
roestvrij staal of met aluminiumfinish: het
uitstekende ontwerp en de onovertroffen
kwaliteit van de PLAN armatuuren zijn in
elk afzonderlijk armatuur terug te vinden.
Een doordacht ontwerp wordt vaak ook heel
onopvallend duidelijk: bijvoorbeeld door het
gemak waarmee het te reinigen is.
Productoverzicht zie bladzijde 114 –115
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GASTENTOILET
Ervaar gastvrijheid
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GASTENTOILET | EDITION 300

Het gastentoilet is een speciaal visitekaartje voor elk
huis. De EDITON 300, met haar hoge functionaliteit en
stijlvolle elegantie, laat ongetwijfeld een uitstekende
indruk achter bij uw gasten. Dankzij het smalle, nauwelijks uitstekende wastafelformaat kunnen ook gastentoiletten met veel charme worden ingericht. Ook de handdoekhouder en de wastafelonderbouw met frontlades en
geïntegreerde handdoekuitsparing bieden veel comfort
in kleine ruimtes.
Productoverzicht zie bladzijde 86 –89
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GASTENTOILET | PLAN

PLAN is de omvangrijkste en ook de meeste
flexibele KEUCO Collection. Dat wordt ook
duidelijk in de gastenbadkamer. De gevarieerdheid van PLAN maakt elegante oplossingen mogelijk tot in de kleinste ruimten.
Bovendien worden ook hier met de eengreeps
mengkraan, de toiletkraan en het sensorarmatuur maatstaven gesteld voor de functionaliteit.
Productoverzicht zie bladzijde 114 –115
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GASTENTOILET | JOLY

Asymmetrische vormen en de onmiskenbare multifunctionele stangen: bij de planning wordt duidelijk dat het designconcept van JOLY een groot aanpassingsvermogen heeft. Zo wordt ook een klein
gastentoilet een echt pronkstuk.
Productoverzicht zie bladzijde 118 –119
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GASTENTOILET | VISIT

Achter de subtiele elegantie van glas en aluminium biedt VISIT verrassende gedetailleerde oplossingen. Zo is
de lotiondispenser elegant in het paneel van de lichtspiegel geïntegreerd. Extra wc-papier en de toiletborstel
kunnen onopvallend worden opgeborgen in de wandbox.
Productoverzicht zie bladzijde 120 –121
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OPPERVLAKKEN
Oppervlakken fineer

ebano fineer

eik fineer

Oppervlakken lak

kersenfineer glanzend

olijf fineer

licht eiken fineer

tineo fineer

eiken-tabak fineer

antraciet

crème zijdemat

sahara

terra

wit

wit hoogglans

olijf (RAL 7003)

zwart

Oppervlakken

Oppervlakken decor

grijs decor

Oppervlakken lak

wit hoogglans decor

wit decor

bordeaux (RAL 3007)

Oppervlakken metaal

licht eiken decor
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licht notelaar decor

verchroomd

aluminium zilver-geëloxeerd
(E6 EV1) bv. aluminiumfinish

roestvrij staal bv. roestvrijstaalfinish

palladium zilver
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619 mm / 819 mm

Badlakenhouder
600 mm, 800 mm

PRODUCTOVERZICHT | EDITION 300

Oppervlak
verchroomd

Plankje
met kristallijnen glasplaat
650 x 120 mm
950 x 120 mm
1250 x 120 mm

Handdoekhaak
dubbel

Handdoekring
Ø 210 mm
Uitsprong: 212 mm

Kristallen spiegel
650 x 650 mm
950 x 650 mm
1250 x 650 mm

Kristallen spiegel
525 x 960 mm

650 mm

Wandverlichting
met mat opaalglas
(1 x 40 W)

319 mm

Handgreep
300 mm

Handdoekhouder
vaststaand
Uitsprong: 465 mm of 320 mm

Handdoekhouder
voor 6 gastendoekjes
Hoogte: 465 mm

Toiletborstelgarnituur
met kristallen inzetstuk
matte afwerking en borstel

Lichtspiegel
met omlopende verlichting, TL-lampen
(2 x 14 W T5 en 2 x 21 W T5) / 950 x 650 x 65 mm
(2 x 14 W T5 en 2 x 28 W T5) / 1250 x 650 x 65 mm

Lichtspiegel
met omlopende
verlichting, TL-lampen
(2 x 14 W T5) /
525 x 960 x 46 mm

Lichtspiegel
met omlopende verlichting, TL-lampen
(4 x 14 W T5) / 650 x 650 x 65 mm

Spiegelkast
1 zwenkdeur
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Verlichting:
• TL-lampen (2 x 14 W T5)
Uitvoering:
• Zijspiegels
• Lichtschakelaar (opbouw)
• 2 stopcontacten binnenkant
• 1 stopcontact buitenkant
• 1 verstelbare binnenspiegel (200 x 520 mm)
• 5 variabel verstelbare glazen planchetten
Afmeting (B x H x T): 650 x 650 x 160 mm

Spiegelkast
1 zwenkdeur
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Verlichting:
• TL-lampen (2 x 21 W T5)
Uitvoering:
• Zijspiegels
• Lichtschakelaar (opbouw)
• 2 stopcontacten binnenkant
• 1 stopcontact buitenkant
• 1 verstelbare binnenspiegel (200 x 520 mm)
• 5 variabel verstelbare glazen planchetten
Afmeting (B x H x T): 950 x 650 x 160 mm

Spiegelkast
1 zwenkdeur
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Verlichting:
• TL-lampen (2 x 21 W T5)
Uitvoering:
• Zijspiegels
• Lichtschakelaar (opbouw)
• 2 stopcontacten binnenkant
• 1 stopcontact buitenkant
• 1 verstelbare binnenspiegel (200 x 520 mm)
• 7 variabel verstelbare glazen planchetten
Afmeting (B x H x T): 1250 x 650 x 160 mm

Productoverzicht

Glashouder
met kristallen glas

Lotiondispenser
kristallen glas mat
Inhoud: ca. 180 ml

Zeepschaaltje
met kristallen schaaltje

Kristallen spiegel
met facetslijping
Ø 950 mm

Toiletpapierhouder
met deksel
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Rolhouder
reservetoiletpapier

Kristallen spiegel
met facetslijping
Ø 950 mm
met onderbouw en afdichtingsset
voor AP wandarmatuur

Lichtspiegel
met facetslijping
PL-verlichting (2 x 36 W)
Ø 950 mm
Lichtspiegel
met facetslijping
PL-verlichting (2 x 36 W)
Ø 950 mm
met onderbouw en afdichtingsset
voor AP wandarmatuur
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Front
eik
fineer

olijf
fineer

ebano
fineer

Lakoppervlak Front/Corpus (structuurlak)
antraciet
wit

sahara

terra

wit
hoogglans

PRODUCTOVERZICHT | EDITION 300

Oppervlak
verchroomd

Hoge kast
scharnieren optioneel rechts of links
Uitvoering:
• 5 glazen planchetten
• 6 universele planken
Afmeting (B x H x T): 350 x 1800 x 385 mm

Mineraalgegoten wastafel
met af- en overloopsysteem Clou of overloop;
optioneel zonder kraangat, met kraangat
voor 1-gats armatuuren of 3-gats armatuuren
(steekmaat 200/300 mm)
Afmeting (B x H x T): 650 x 155 x 525 mm

Wastafelonderbouw
passend bij mineraalgegoten wastafel 650 mm breed,
incl. montage-element
Afmeting (B x H x T): 650 x 155 x 525 mm

Mineraalgegoten wastafel
met af- en overloopsysteem Clou of overloop;
optioneel zonder kraangat, met kraangat
voor 1-gats armatuuren of 3-gats armatuuren
(steekmaat 200/300 mm)
Afmeting (B x H x T): 950 x 155 x 525 mm

Wastafelonderbouw
passend bij mineraalgegoten wastafel 950 mm breed,
incl. montage-element, optioneel met geïntegreerde
RDS-radio,
Afmeting (B x H x T): 950 x 155 x 525 mm

Mineraalgegoten wastafel
met af- en overloopsysteem Clou of overloop;
optioneel zonder kraangat, met kraangat
voor 1-gats armatuuren of 3-gats armatuuren
(steekmaat 200/300 mm)
Afmeting (B x H x T): 1250 x 155 x 525 mm

Wastafelonderbouw
passend bij mineraalgegoten wastafel 1250 mm breed,
incl. montage-element, optioneel met geïntegreerde
RDS-radio,
Afmeting (B x H x T): 1250 x 155 x 525 mm

Hoge kast
scharnieren optioneel rechts of links
Uitvoering:
• 3 glazen planchetten
• 1 lade
• 1 wasmand
• 6 universele planken
Afmeting (B x H x T): 350 x 1800 x 385 mm

Dubbele mineraalgegoten wastafel
met overloop, optioneel met kraangat
voor 1-gats armatuuren of 3-gats
armatuuren (steekmaat 200 mm)
Afmeting (B x H x T): 1250 x 155 x 525 mm

Onderkast
scharnieren optioneel
rechts of links
Uitvoering:
• 2 glazen planchetten
• 2 universele planken
Afmeting (B x H x T): 350 x 650 x 385 mm

Onderkast
scharnieren optioneel
rechts of links
Uitvoering:
• 2 glazen planchetten
• 2 universele planken
Afmeting (B x H x T): 500 x 650 x 385 mm

Mineraalgegoten wastafel
met overloop,
zonder kraangat,
Ø 480 mm

Wastafelonderbouw
passend bij mineraalgegoten wastafel 525 mm breed,
met frontlade, incl. montage-element
Afmeting (B x H x T): 525 x 410 x 320 mm

Mineraalgegoten wastafel
met overloop,
met kraangat rechts,
Afmeting (B x H x T): 525 x 131 x 320 mm

Wastafelonderbouw
passend bij mineraalgegoten wastafel 525 mm breed,
met frontlade en handdoekuitsparing in zijkant,
incl. montage-element,
Afmeting (B x H x T): 525 x 410 x 320 mm

Onderkast
scharnieren optioneel
rechts of links
Uitvoering:
• 1 lade
• 1 wasmand
• 2 universele planken
Afmeting (B x H x T): 350 x 650 x 385 mm

Productoverzicht

Wastafelonderbouw
Wastafel in het midden, optioneel zonder
kraangat, met kraangat links of met
kraangat rechts, passend bij de
mineraalgegoten wastafel
Ø 480 mm, plank van veiligheidsglas
wit gelakt, incl. montage-element, optioneel
met geïntegreerde RDS-radio
Afmeting (B x H x T): 950 x 168 x 525 mm
Afmeting (B x H x T): 1250 x 168 x 525 mm
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Wastafelonderbouw
wastafel links, (kraangat
links) of wastafel rechts
(kraangat rechts), passend bij de
mineraalgegoten wastafel
Ø 480 mm, plank van veiligheidsglas
wit gelakt, incl. montage-element, optioneel met
geïntegreerde RDS-radio
Afmeting (B x H x T): 1250 x 168 x 525 mm
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Oppervlak
verchroomd

Enkele mengkraan
voor de wastafel
met trekstangen afvoergarnituur, 1-gats montage,
keramische cartouche met temperatuurbegrenzing

Enkele mengkraan
voor de wastafel
met gereduceerde uitloophoogte, zonder trekstangenafvoergarnituur, 1-gats montage, keramische
cartouche met temperatuurbegrenzing

Enkele mengkraan
voor de wastafel
met verlengde uitloop, met/zonder trekstangenafvoergarnituur, 1-gats montage, keramische
cartouche met temperatuurbegrenzing

Enkele mengkraan
voor de wastafel
voor opbouwmontage, keramische cartouche
met temperatuurbegrenzing

Enkele mengkraan
voor de wastafel
voor inbouwmontage, keramische cartouche
met temperatuurbegrenzing

Enkele mengkraan
voor de wastafel
voor inbouwmontage, keramische cartouche
met temperatuurbegrenzing

Tweegreeps-badarmatuur
voor opbouwmontage,
90° bovenstuk met keramische afdichtschijven,
met automatische voorziening bad/douche

Enkele mengkraan voor het bad
voor inbouwmontage,
kant-en-klaar set passend bij Flexx Boxx EHM DN 20,
bestaande uit: greep, huls, omstelling en rozet

Driegats wastafelarmatuur
Uitvoering met rozetten, met/zonder trekstangen
afvoergarnituur, 3-gats montage, 90° bovenstuk met
keramische afdichtschijven

Enkele mengkraan
voor het bad
voor opbouwmontage, keramische cartouche
met temperatuurbegrenzing,
met automatische voorziening bad/douche

Badinloop
passend bij
inbouwarmatuuren
Uitsprong: 150, 200 mm

Eéngreeps bad- en douchemengkraan
4-gats badrandmontage, keramische cartouche
met temperatuurbegrenzing, met automatische
voorziening bad/douche, verzinkbare handdouche

Handdouchehouder, wandmodel
voor doucheslangen met conische moer

Thermostaatbatterij
voor inbouwmontage, met keramische
stop- en omstelkraan, kant-en-klaar set
passend bij Flexx Boxx THM DN 20
bestaande uit: greep, huls en rozet

Thermostaatbatterij
voor inbouwmontage, met keramische
stop- en omstelkraan, kant-en-klaar set
passend bij Flexx Boxx EHM DN 20
bestaande uit: greep, huls en rozet

Doucheslang
1250, 1600, 2000 mm

Thermostaatbatterij
voor inbouwmontage, met keramische
stopkraan, kant-en-klaar set passend bij
Flexx Boxx EHM DN 20
bestaande uit: greep, huls en rozet

Handdouche
met antikalksysteem, functies:
• Normale straal
• Soft straal
• Massagestraal

Thermostaatbatterij
voor inbouwmontage,
met keramisch afvoerventiel,
kant-en-klaar set passend bij Flexx Boxx EHM DN 20
bestaande uit: greep, huls en rozet

Tweegreeps wastafelarmatuur
met/zonder trekstangen afvoergarnituur,
1-gats montage, 90° bovenstuk met keramische
afdichtschijven

Driegats
wastafelarmatuur
Uitvoering met plaat
Steekmaat 200 mm met/zonder trekstangenafvoergarnituur, Steekmaat 300 mm met trekstangenafvoergarnituur, 3-gatsmontage, 90° bovenstuk met
keramische afdichtschijven

Enkele mengkraan voor het bad
voor inbouwmontage,
kant-en-klaar set passend bij Flexx Boxx EHM DN 20,
bestaande uit: greep, huls, omstelling en rozet

Productoverzicht

Eéngreeps bidetarmatuur
met trekstangen-afvoergarnituur, 1-gats montage,
keramische cartouche met temperatuurbegrenzing

Tweegreeps douche-armatuur
voor opbouwmontage, 90° bovenstuk met keramische
afdichtschijven

Eéngreeps douchemengkraan
voor inbouwmontage, kant-en-klaar set passend bij
Flexx Boxx EHM DN 20,
bestaande uit: greep, huls en rozet

Tweegreeps bidetarmatuur
met trekstangen afvoergarnituur, 1-gats montage, 90°
bovenstuk met keramische afdichtschijven

Eéngreeps douchemengkraan
voor opbouwmontage, keramische cartouche
met temperatuurbegrenzing

Eéngreeps douchemengkraan
voor inbouwmontage,
kant-en-klaar set passend bij Flexx Boxx EHM DN 20,
bestaande uit: greep, huls en rozet

Slangaansluiting
passend bij
inbouwarmatuuren

851 mm
Douchestang
bestaande uit:
• Doucheslang, 800 mm
• Douchegeleider
• Tegelopvulstuk
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Badlakenhouder
600 mm, 800 mm

Badlakenhouder
dubbel, 600 mm
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Oppervlak
verchroomd

720 mm

654 mm / 854 mm

Plankje
met kristallijnen glasplaat
430 x 130 mm
550 x 130 mm
800 x 130 mm
1000 x 130 mm

Rolhouder
reservetoiletpapier

Cosmeticaspiegel
op muurstang,
dreidimensionaal verstelbaar,
2,5x vergroting,
Ø 230 mm
optioneel ook voor functionele
stang (functionele stang apart
bestellen)

Wandlamp
kleine uitvoering met mat
opaalglas (1 x 24 W)

400 mm

454 mm

352 mm

Handgreep
300 mm

Handdoekhaak
dubbel

Handdoekhaak
drievoudig

Toiletborstelgarnituur
met kristallen inzetstuk
mat en borstel

Cosmeticaspiegel, verlicht
op muurstang,
dreidimensionaal verstelbaar,
2,5x-vergroting, Ø 230 mm
(1 x 7 W G 23)
optioneel ook voor
functionele stang
(functionele stang apart
bestellen)

500 mm

454 mm

Wandlamp
grote uitvoering met mat
opaalglas (1 x 36 W))

Productoverzicht

454 mm / 654 mm
854 mm / 1054 mm

Handdoekhouder
2-armig, vaststaand
Uitsprong: 466 mm

Lotiondispenser
opaalglas, mat
Inhoud: ca. 200 ml
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Handdoekring

Glashouder
met kristallen glas

Zeepschaal
met kristallen schaaltje

Rolhouder toiletpapier
met deksel

Functionele stang
met uitsparing, horizontaal of verticaal te monteren
400, 600, 800, 1000 mm

Kristallen spiegel
430 x 1050 mm
550 x 1050 mm

Handdoekhaak
voor zijdelingse bevestiging van de functionele stang

Plankje
voor functionele stang met kristallijnen glasplaat
430 x 130 mm
550 x 130 mm
800 x 130 mm
1000 x 130 mm

Handdoekhaak
voor functionele stang
horizontaal of verticaal te monteren
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Front

Corpus
wit (lak)

ebano
fineer

licht eiken
decor

licht notelaar
decor

wit

grijs
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Oppervlak
verchroomd

Spiegelkast
1 zwenkdeur
Corpus: aluminium zilver-gebeitst-geëloxeerd
Verlichting:
PL-verlichting (2 x 36 W)
Uitvoering:
• Spiegel achterwand
• Interieurverlichting
• 2 stopcontacten
• Lichtschakelaar
• 4 in hoogte verstelbare glazen planchetten
• Draaispiegel
• 1 Glashouder
• 1 Magneethouder
Afmeting (B x H x T): 1000 x 780 x 177 mm

Glashouder
met kristallen glas, voor functionele stang, horizontaal
of verticaal te monteren

Lotiondispenser
opaalglas, voor functionele stang, horizontaal of verticaal te monteren
Inhoud: ca. 200 ml

Zeepschaal
met kristallen schaal, voor functionele stang, horizontaal
of verticaal te monteren

Spiegelkast
2 Draaideuren
Corpus: aluminium zilver-gebeitst-geëloxeerd
Verlichting:
PL-verlichting (2 x 36 W)
Uitvoering:
• Spiegel achterwand
• Interieurverlichting
• 2 stopcontacten
• Lichtschakelaar
• 4 in hoogte verstelbare glazen planchetten
• 1 Glashouder
• 1 Magneethouder
Afmeting (B x H x T): 1000 x 780 x 177 mm

Productoverzicht

Spiegelkast
1 zwenkdeur
Corpus: aluminium zilver-gebeitst-geëloxeerd
Verlichting:
PL-verlichting (2 x 24 W)
Uitvoering:
• Spiegel achterwand
• Interieurverlichting
• 2 stopcontacten
• Lichtschakelaar
• 4 in hoogte verstelbare glazen planchetten
• Draaispiegel
• 1 Glashouder
• 1 Magneethouder
Afmeting (B x H x T): 800 x 780 x 177 mm
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Spiegelkast
2 Draaideuren
Corpus: aluminium zilver-gebeitst-geëloxeerd
Verlichting:
PL-verlichting (2 x 24 W)
Uitvoering:
• Spiegel achterwand
• Interieurverlichting
• 2 stopcontacten
• Lichtschakelaar
• 4 in hoogte verstelbare glazen planchetten
• 1 Glashouder
• 1 Magneethouder
Afmeting (B x H x T): 800 x 780 x 177 mm

Hoge kast
scharnieren optioneel rechts of links
2 houten deuren, onderste deur met lade
Uitvoering:
• 5 glazen planchetten
Afmeting (B x H x T):
400 x 1720 x 330 mm
Hoge kast
scharnieren optioneel rechts of links
1 glazen deur, 1 houten deur met lade
Uitvoering:
• 5 glazen planchetten
Afmeting (B x H x T):
400 x 1720 x 330 mm

95

Front
Oppervlak
verchroomd
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ebano
fineer

wit (lak)
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licht notelaar
decor

wit
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Onderkast
scharnieren optioneel
rechts of links
1 houten deur met lade
Afmeting (B x H x T):
400 x 435 x 330 mm

Hoge kast
scharnieren optioneel rechts of links
2 houten deuren
Uitvoering:
• 3 glazen planchetten
• 1 lade
• 1 wasmand
Afmeting (B x H x T):
400 x 1720 x 330 mm

Onderkast
scharnieren optioneel
rechts of links
1 houten deur
Uitvoering:
• 1 wasmand
Afmeting (B x H x T):
400 x 435 x 330 mm

Hoge kast
scharnieren optioneel rechts of links
1 glazen deur, 1 houten deur
Uitvoering:
• 3 glazen planchetten
• 1 lade
• 1 wasmand
Afmeting (B x H x T):
400 x 1720 x 330 mm

Wastafelonderbouw
passend bij mineraalgegoten wastafel 680 mm breed,
met kristallen afdekplaat wit gelakt, lade
Afmeting (B x H x T): 800 x 445 x 475 mm

Wastafelonderbouw
passend bij mineraalgegoten wastafel 800 mm breed,
met kristallen afdekplaat wit gelakt, lade
Afmeting (B x H x T): 1000 x 445 x 475 mm

Wastafelonderbouw
passend bij mineraalgegoten wastafel 680 mm breed,
met kristallen afdekplaat wit gelakt, 2 draaideuren
Afmeting (B x H x T): 800 x 445 x 475 mm

Wastafelonderbouw
passend bij mineraalgegoten wastafel 800 mm breed,
met kristallen afdekplaat wit gelakt, 2 draaideuren
Afmeting (B x H x T): 1000 x 445 x 475 mm

Productoverzicht

Middenkast
scharnieren optioneel rechts of links
2 houten deuren, onderste deur met lade
Uitvoering:
• 2 glazen planchetten
Afmeting (B x H x T): 400 x 1142 x 330 mm

Bovenkast
scharnieren optioneel
rechts of links
Uitvoering:
• 2 glazen planchetten
Afmeting (B x H x T):
400 x 575 x 180 mm

Middenkast
scharnieren optioneel rechts of links
1 glazen deur, 1 houten deur met lade
Uitvoering:
• 2 glazen planchetten
Afmeting (B x H x T): 400 x 1142 x 330 mm
Middenkast
scharnieren optioneel rechts of links
2 houten deuren
Uitvoering:
• 1 glazen planchet
• 1 lade
• 1 wasmand
Afmeting (B x H x T): 400 x 1142 x 330 mm
Middenkast
scharnieren optioneel rechts of links
1 glazen deur, 1 houten deur
Uitvoering:
• 1 glazen planchet
• 1 lade
• 1 wasmand
Afmeting (B x H x T): 400 x 1142 x 330 mm
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Mineraalgegoten wastafel
bevestigd aan de muur, met af- en overloopsysteem Clou
Afmeting (B x H x T): 680 x 165 x 500 mm
Mineraalgegoten wastafel
bevestigd aan de muur, met af- en overloopsysteem Clou
Afmeting (B x H x T): 800 x 165 x 500 mm
Kristallen plaat
voor midden- en onderkasten,
405 x 335 x 10 mm
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Oppervlakken fineer
licht eiken
fineer

Oppervlakken lak
sahara

ebano
fineer

bordeaux
(RAL 3007)

200

1400

olijf
(RAL 7003)

200

1400
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Oppervlak
verchroomd

200

1400

2150

Presenteerblad
van porselein
Ø 415 mm
Hoogte: 70 mm

2150
2150

2150

470

470

470
1400

1400

625
425

425
200

1400

200

1400

200

1400

2150

2150

2150

2150

470

470

470
625

1400
1400
425

500

425

1400

500
1400

500

200

1400

2150
2150

Wandspiegelkast
met links wastafelbank,
rechts apothekerslade

2150

Wandspiegelkast
met rechts wastafelbank,
links apothekerslade

470

Wandspiegelkast
met dwars wastafelbank,
rechts apothekerslade

2150

470

Staande lamp
met lampenkap van sits,
afwasbaar, schakelaar,
aansluitkabel,
3,50 m lang
(voor 3 x 60 W/E27 mat)
Ø lampenkap: 500 mm
Hoogte: 1825 mm

Bijzettafel
Porseleinen plaat
Ø 415 mm,
hoogte: 710 mm

Badlakenhouder
Staand model
Breedte: 800 mm
Hoogte: 850 mm

470
625

1400

1400

425

425

Productoverzicht

370 mm

460 mm

Opzetwastafel
van keramiek, alpine wit, zonder kraangat,
met overloop
Let u er a.u.b. op dat de wastafel apart
besteld dient te worden.
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Thermostaatbatterij
voor inbouwmontage,
met stop- en omstelkraan,
kant-en-klaar set passend bij
Flexx Boxx EHM DN 20
bestaande uit: greep, huls
en rozet

Stapelbare accessoires
bestaande uit:
• 3 houders met plastic
inzetstuk
• 1 deksel/schaal
Ø 103 mm, hoogte:
320 mm (gestapeld)

Vloeibare-zeepdispenser
staand model, met plastic binnenkant en pompje
Inclusief proefsetje
vloeibare zeep (2 x 500 ml)
Inhoud: ca. 150 ml

Staande wastafelarmatuur
Mengtechniek met keramische
afdichtschijven voor vrijstaande montage
zonder trekstangen – afvoergarnituur,
Uitsprong: 250 mm, hoogte: 700 mm

Enkele mengkraan
voor het bad
voor vrijstaande montage,
mengcartouche met keramische
afdichtschijven en temperatuurbegrenzing,
compleet met handdouchestang
en doucheslang
1250 mm

Douche-unit
bestaande uit:
• Schotelsproeier met regenstraal
of
• Hoofdsproeier met perlatorstraal
• Handdouchestang
• Doucheslang 1600 mm
• Sproeierhouder met verstelbare
hellingshoek

Eengreeps mengkraan
voor inbouwmontage, met
stopkraan, kant-en-klaar set
passend bij
Flexx Boxx EHM DN 20
bestaande uit: greep, huls,
omstelling en rozet

Dubbele rolhouder toiletpapier
voor 100/120 mm brede rollen

Toiletborstelgarnituur
staand model, compleet met
glazen inzetstuk, borstel en
reserve borstelkop
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626 mm / 826 mm

Badlakenhouder
600 mm, 800 mm

Oppervlak
verchroomd

Oppervlak
palladium zilver
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Handdoekhaak
dubbel

Box voor vochtige tissues
met wit porseleinen houder

Rolhouder voor toiletpapier
met deksel voor 100/120 mm brede rollen

Handdoekhouder
tweedelig, draaibaar, uitsprong: 457 mm

Kleenex-box
aan de zijkant gesloten, voor max. 150 doekjes

Rolhouder reservetoiletpapier

Glashouder
compleet met wit porseleinen beker

Lotiondispenser
Wit porselein, compleet met
houder en pomp
Inhoud: ca. 250 ml,
Doseerinhoud: ca. 0,5 ml

Enkele mengkraan voor de wastafel
met/zonder trekstangen-afvoergarnituur,
1-gats montage, keramische cartouche
met temperatuurbegrenzing

Driegats wastafelarmatuur
met/zonder trekstangen afvoergarnituur,
3-gats montage, 90° bovenstuk
met keramische afdichtschijven

Eengreeps bidetmengkraan
zonder trekstangen-afvoergarnituur,
1-gats montage, keramische cartouche
met temperatuurbegrenzing

Hoeksponskorf
van wit porselein

Tweegreeps-badarmatuur
voor opbouwmontage, 90° bovenstuk
met keramische afdichtschijven,
met automatische voorziening bad/douche

Thermostaatbatterij voor douche
voor opbouwmontage, greep met 50% mengbegrenzing, veiligheidsstop bij 38°, beveiligd
tegen terugstromen

Thermostaatbatterij
voor inbouwmontage, met keramische stopkraan,
kant-en-klaar-set passend bij Flexx Boxx THM DN 20,
bestaande uit: greep, huls en rozet

Thermostaatbatterij
voor inbouwmontage, met keramische stop- en
omstelkraan, kant-en-klaar-set passend bij
Flexx Boxx THM DN 20
bestaande uit: greep, huls en rozet

Planchetconsole, zonder planchet
700 mm, 950 mm

Toiletborstelgarnituur
met deksel, kunststof inzetstuk,
borstel met steel en reserveborstel

Kristallen glasplaat
los, zonder groene zijde
onderkant wit, zwart of crème gelakt
700 x 135 x 15 mm
950 x 135 x 15 mm
Let op: De console en de glasplaat moeten apart
besteld worden.
326 mm

Handgreep
300 mm

Handdoekring

Productoverzicht

Cosmeticaspiegel
wandmodel, verlicht, met stroomaansluiting via
wandcontactdoos, enkelzijdige spiegel, holrond,
met onderhoudsvrije lamp (1 x 8 W)
3-voudige vergroting, diameter 218 mm

Zeepschaal
compleet met wit porseleinen schaaltje
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Oppervlakken fineer
kersenfineer
glanzend

ebano
fineer

tineo
fineer

Oppervlakken lak
crème
zijdemat

wit
hoogglan

Oppervlak
verchroomd
275 mm verschuifbaar

Badinloop
passend bij inbouwarmatuuren
Uitsprong: 162, 212 mm

Handdouche
met antikalksysteem, functies:
• Regenstraal
• Naaldstraal
• Massagestraal

Handdouchehouder, wandmodel
voor doucheslangen met conische moer

Doucheslang
1250, 1600, 2000 mm
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Oppervlak
palladium zilver
400 mm verschuifbaar

Douchestang
bestaande uit:
• Doucheslang, 900 mm
• Douchegeleider
• Tegelopvulstuk

Slangaansluiting
passend bij inbouwarmatuuren

Spiegelkast
1 schuifdeur
bedoeld voor wandvoorbouw- of wandinbouwmontage
zijspiegels (alleen bij wandvoorbouw)
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Omlopende verlichting:
• 1 x 60 W
Uitvoering:
• 1 lichtschakelaar buitenkant
• 1 stopcontact buitenkant (alleen bij wandvoorbouw)
• 2 stopcontacten binnenkant
• 6 variabel verstelbare glazen planchetten
Naar keuze met geïntegreerde RDS-radio
Afmeting (B x H x T): 740 x 630 x 191 mm

Spiegelkast
1 schuifdeur
bedoeld voor wandvoorbouw- of wandinbouwmontage
zijspiegels (alleen bij wandvoorbouw)
Corpus: aluminium, zilver-gebeitst-geëloxeerd
Omlopende verlichting:
• 1 x 60 W
Uitvoering:
• 1 lichtschakelaar buitenkant
• 1 stopcontact buitenkant (alleen bij wandvoorbouw)
• 2 stopcontacten binnenkant
• 6 variabel verstelbare glazen planchetten
Naar keuze met geïntegreerde RDS-radio
Afmeting (B x H x T): 990 x 630 x 191 mm

Productoverzicht

Middenkast
scharnieren optioneel rechts of links
Uitvoering:
• 2 glazen planchetten
Afmeting (B x H x T): 350 x 835 x 330 mm
Middenkast
scharnieren optioneel rechts of links
Uitvoering:
• 1 glazen planchet
• 1 wasmand
Afmeting (B x H x T): 350 x 835 x 330 mm

Kristallen spiegel
met horizontale slijping met facetten
740 x 630 x 6 mm
990 x 630 x 6 mm

Lichtspiegel
met horizontale slijping met facetten,
omlopende verlichting met TL-lampen
1 x 60 W (sokkel 2GX13)
740 x 630 x 60 mm

Lichtspiegel
met horizontale slijping met facetten,
omlopende verlichting met TL-lampen
1 x 60 W (sokkel 2GX13)
990 x 630 x 60 mm

Middenkast
scharnieren optioneel rechts of links
Uitvoering:
• 6 houten schuiflades met demping
Afmeting (B x H x T): 350 x 970 x 330 mm
Afdekplaat
van kristalglas, passend bij de middenkast
onderkant wit, zwart of crème gelakt
365 x 326 x 15 mm
Let op: Om de middenkast te vervolledigen
is de afdekplaat nodig.
Gelieve apart te bestellen!
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Oppervlakken fineer
kersenfineer
glanzend

tineo
fineer

ebano
fineer

Middenkast
2 deuren

Middenkast
2 deuren

Uitvoering:
• 4 glazen planchetten
Afmeting (B x H x T): 700 x 835 x 360 mm

Uitvoering:
• 3 glazen planchetten
• 1 wasmand (rechte deur)
Afmeting (B x H x T): 700 x 835 x 360 mm

Oppervlakken lak
crème
zijdemat

wit
hoogglans

Oppervlak
verchroomd
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Oppervlak
palladium zilver

Afdekplaat
van kristalglas, passend bij de middenkast
onderkant wit, zwart of crème gelakt 365 x 326 x 15 mm
Let op: Om de middenkast te vervolledigen
is de afdekplaat nodig.
Gelieve apart te bestellen!

Mineraalgegoten wastafel
met af- en overloopsysteem Clou
Naar keuze voor:
1-gats armatuuren
3-gats armatuuren (steekmaat 200 mm)
Afmeting (B x H x T): 700 x 157 x 510 mm
alpine wit

Wastafelonderbouw
passend bij mineraalgegoten wastafel 700 mm breed,
2 frontlades met demping (echt hout)
Afmeting (B x H x T): 685 x 505 x 500 mm

Mineraalgegoten wastafel
met af- en overloopsysteem Clou
Naar keuze voor:
1-gats armatuuren
3-gats armatuuren (steekmaat 200 mm)
Afmeting (B x H x T): 950 x 157 x 516 mm
alpine wit

Wastafelonderbouw
passend bij mineraalgegoten wastafel 950 mm breed,
2 frontlades met demping (echt hout)
Afmeting (B x H x T): 950 x 505 x 510 mm

Wastafelplank
passend bij mineraalgegoten wastafel 700 mm breed,
compleet met 2 aan de zijkant geïntegreerde
handdoekhouders
Afmeting (B x H x T): 865 x 160 x 455 mm
Let op: Voor het vervolledigen van de
wastafelonderbouw en het wastafelboard is de
mineraalgegoten wastafel nodig.
Gelieve apart te bestellen!

Productoverzicht

Hoge kast
2 deuren
scharnieren optioneel rechts of links
Uitvoering:
• 4 glazen planchetten
Afmeting (B x H x T): 350 x 1670 x 330 mm
Hoge kast
2 deuren
scharnieren optioneel rechts of links
Uitvoering:
• 3 glazen planchetten/1 wasmand
Afmeting (B x H x T): 350 x 1670 x 330 mm
Hoge kast
2 deuren
scharnieren optioneel rechts of links
1 glazen deur (boven) dubbelzijdig wit gelakt
1 houten deur (onder)
Uitvoering:
• 4 glazen planchetten
Afmeting (B x H x T): 350 x 1670 x 330 mm
Hoge kast
2 deuren
scharnieren optioneel rechts of links
1 glazen deur (boven) dubbelzijdig wit gelakt
1 houten deur (onder)
Uitvoering:
• 3 glazen planchetten/1 wasmand
Afmeting (B x H x T): 50 x 1670 x 330 mm
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Wastafelplank
passend bij mineraalgegoten wastafel 950 mm breed,
met 2 zijdelings geïntegreerde handdoekhouders
Afmeting (B x H x T): 1115 x 160 x 455 mm
Let op: Voor het vervolledigen van de
wastafelonderbouw en het wastafelboard is de
mineraalgegoten wastafel nodig.
Gelieve apart te bestellen!
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Verchroomd
oppervlak

651 mm / 851 mm

Badlakenhouder
600 mm, 800 mm

Plankje
met kristallijnen glasplaat
220 x 100 mm
350 x 120 mm
550 x 120 mm

Handdoekhaak
met deurstop

Oppervlakken aluminium zilver-geëloxeerd
(E6 EV1) bv. aluminiumfinish

Cosmeticaspiegel, verlicht
wandmodel met
stroomaansluiting,
of met extra stekker
en spiraalkabel
3x-vergroting, Ø 218 mm
(1 x 8 Watt LED)

Handdoekhaak

Cosmeticaspiegel, verlicht
staand model met stroomkabel
(1,70 m), 3x-vergroting, Ø 218 mm
(1 x 8 Watt LED)

350 mm

Handgreep
300 mm

PRODUCTOVERZICHT | PLAN

Roestvrij staal
bv. roestvrij-staal-finish

Muurrail
met 4 haken

Zeepschaal
met kristallen schaaltje

Lotiondispenser
staand model
Inhoud: ca. 250 ml

Lotiondispenser
wandmodel
Inhoud: ca. 250 ml

Inbouw-zeepdispenser
voor inbouw in wastafel
of wastafelplaat

Produktoverzicht

Handdoekhaak

Handdoekring
grote uitvoering
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Handdoekhouder
tweedelig, draaibaar,
Uitsprong: 300 mm of 455 mm

Handdoekring
kleine uitvoering

Universele planchet
met kristalglazen plaat
210 x 115 mm

Rolhouder toiletpapier
met deksel
voor 100/120 mm brede rollen

Rolhouder toiletpapier
gesloten model, beveiligd tegen diefstal
voor 100/120 mm brede rollen

Toiletborstelgarnituur
met uitneembaar kunststof
inzetstuk, borstel met steel en
reserveborstel

Toiletborstelgarnituur
met uitneembaar kunststof
inzetstuk, borstel met steel en
reserveborstel

Rolhouder toiletpapier
open model voor 100/120 mm brede rollen

Glashouder
met kristallen glas

Rolhouder reservetoiletpapier
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Verchroomd
oppervlak

Oppervlakken aluminium zilver-geëloxeerd
(E6 EV1) bv. aluminiumfinish
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Roestvrij staal
bv. roestvrij-staal-finish

284 mm

Wandlamp
met opaalglas, mat
en lampen
(2 x 40 W E 14)

254 mm

Haardroger
met wandhouder, 230 V
Uitvoering:
• Schakelaar met controlelampje op de wandhouder
• 3 warmtestanden tot max. 1800 W
• 2 snelheidsstanden
• Knop voor koude lucht
• Beveiliging tegen oververhitting

Cosmeticaspiegel
op muurbeugel, driedimensionaal verstelbaar
2,5x vergroting, Ø 190 mm

Kruk
ook geschikt voor de douche

Spiegelkast
2 Draaideuren
Corpus: aluminium
Corpus-oppervlakken:
• verchroomd, roestvrij-staal-finish, zilver-geëloxeerd
Verlichting:
• TL-lampen
Uitvoering:
• 1 lichtschakelaar
• 3 in hoogte verstelbare glazen planchetten
• 2 stopcontacten
• Zijspiegels
Afmeting/Verlichting:
650 x 800 x 137 mm (2 x 24 W)
950 x 800 x 137 mm (2 x 39 W)

Kristallen spiegel
voor wand- of
hoekmontage
220 x 800 mm

Kristallen spiegel
350 x 850 mm
430 x 1050 mm
550 x 850 mm
550 x 1050 mm

Lichtspiegel
opgenomen in omlopende metalen frame,
verscholen lichtschakelaar onder,
met TL-lampen
Afmeting (B x H x T) / Verlichting:
400 x 800 x 56 mm (2 x 8 W)
650 x 800 x 56 mm (2 x 24 W)
950 x 800 x 56 mm (2 x 39 W)

Produktoverzicht

Front

Corpus
Kristalglas
wit

Kristalglas
rood

wit
hoogglans

wit
hoogglans

Handgrepen
verchroomd

Wastafelonderbouw

Aluminium
zilver-geëloxeerd

Afmeting (B x H x T in mm)

keramische wastafel
Fabrikant

Collectie

650 x 595 x 478

Duravit

Starck III

Breedte (mm)
700

750 x 590 x 475

Duravit

Starck III

850

950 x 590 x 475

Duravit

Starck III

1050

550 x 515 x 425

Duravit

Vero

750 x 515 x 435

Duravit

Vero

800

950 x 515 x 435

Duravit

Vero

1000

580 x 580 x 540

Keramag

Preciosa

780 x 590 x 540

Keramag

Preciosa

800

980 x 590 x 540

Keramag

Preciosa

1000

600

600

450 x 513 x 350

Keramag

Renova Plan

500

Hoge kast
scharnieren optioneel
rechts of links
Uitvoering:
• 5 glazen planchetten
Afmeting (B x H x T):
350 x 1800 x 355 mm

Middenkast
scharnieren optioneel
rechts of links
Uitvoering:
• 4 glazen planchetten
Afmeting (B x H x T):
350 x 1200 x 355 mm

550 x 515 x 430

Keramag

Renova Plan

600

600 x 515 x 430

Keramag

Renova Plan

650

780 x 515 x 430

Keramag

Renova Plan

850

950 x 515 x 430

Keramag

Renova Plan

1000

530 x 520 x 435

Villeroy & Boch

Subway

750 x 590 x 470

Villeroy & Boch

Subway

800

950 x 590 x 470

Villeroy & Boch

Subway

1000

780 x 575 x 485

Ideal Standard

Daylight

800

Hoge kast
scharnieren optioneel
rechts of links
Uitvoering:
• 3 glazen planchetten
• 1 lade binnenkant
• 1 wasmand
Afmeting (B x H x T):
350 x 1800 x 355 mm

Hoge kast
scharnieren optioneel
rechts of links
Uitvoering:
• 1 glazen planchet
• 1 lade binnenkant
• 1 wasmand
Afmeting (B x H x T):
350 x 1200 x 355 mm

Afmeting (B x H x T in mm)

Wastafelplaat
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Onderkast
scharnieren optioneel
rechts of links
Uitvoering:
• 2 glazen planchetten
Afmeting (B x H x T):
350 x 650 x 355 mm

Wastafelonderbouw / Wastafelplaat
In de tabel vindt u passende keramische wastafels
van verschillende fabrikanten.

600

keramische wastafel
Fabrikant

Collectie

800–1800 x 400

Duravit

Vero

Breedte (mm)
500, 600, 800, 1000

800–1800 x 450

Villeroy & Boch

Subway

800–1800 x 295

Villeroy & Boch

Pure Basic

800, 1000
350

800–1800 x 430

Villeroy & Boch

Pure Basic

650

800–1800 x 450

Keramag

Fora

800–1800 x 420

Keramag

Renova Plan

800–1800 x 370

Villeroy & Boch

Memento

600

800–1800 x 420

Villeroy & Boch

Memento

800

700
600, 650
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Oppervlak
verchroomd

Leverbare kleuren douchegordijnen
Wit
PLAN uni/PLAN maxxi

Oppervlakken aluminium zilver-geëloxeerd
(E6 EV1) bv. aluminiumfinish

ecru
PLAN uni

lichtgrijs
PLAN uni

382 mm, 482 mm, 582 mm,
682 mm, 782 mm, 882 mm,
982 mm, 1082 mm, 1182 mm

360 mm

Klapzitting
voor wandmontage, zitje naar boven opklapbaar,
zitvlak 360 mm breed, zitvlak in donkergrijs
of lichtgrijs

wolwit
PLAN Flame CS

PRODUCTOVERZICHT | PLAN

764 mm

464 mm

Klapzitting met rugleuning
voor wandmontage, zitje naar boven opklapbaar,
zitvlak 360 mm breed, zitvlak en rugleuning
in donkergrijs of lichtgrijs

Klapzitting met rugleuning
om in de houdgreep te hangen net als de handkraan
voor douche en bad, zitje naar boven opklapbaar,
zitvlak 360 mm breed, zitvlak en rugleuning
in donkergrijs of lichtgrijs

Douchegreep met douchestang
met sproeierhouder, rechts of links
te gebruiken, douchestang voor
vrij positioneerbare montage
600 x 600 x 1100 mm
600 x 900 x 1100 mm
900 x 600 x 1100 mm
900 x 900 x 1100 mm
900 x 1100 x 1100 mm
1100 x 900 x 1100 mm

Douchegreep met
douchestang
compleet met sproeierhouder,
rechts of links te gebruiken,
douchestang voor vrij
positioneerbare montage
600 x 1100 mm
900 x 1100 mm
1100 x 1100 mm

Handgreep
voor horizontale of verticale montage
Afmeting: 300, 400, 500, 600, 700, 800,
900, 1000, 1100 mm

Hoeksteun 90°
rechts of links te gebruiken
300 x 600 mm

Hoeksteun 90°
voor douchestang
rechts of links te gebruiken
400 x 1100 mm

Douchegordijn PLAN uni*
100% Trevira, 80 g/m2, waterdicht,
schimmeldodend, antibacterieel, antistatisch,
gekalanderd, wasbaar op 30°,
op 60° desinfecteerbaar (krimp 1–2%),
strijken mogelijk (krimp 3–5%),
getest op schadelijke stoffen volgens
Öko-Tex-Standard 100
Klare lengte: 1800, 2000 mm
Breedte: 1400, 2000, 3000 mm
Kleuren: wit, ecru of lichtgrijs

Douchegordijn PLAN Flame CS*
zwaar ontvlambaar conform DIN 4102/B1
100% Trevira, 80 g/m2, waterdicht,
schimmeldodend, antibacterieel, antistatisch,
gekalanderd, wasbaar op 30°, op 60° desinfecteerbaar
(krimp 1–2%), strijken mogelijk (krimp 3–5%),
getest op schadelijke stoffen volgens
Öko-Tex-Standard 100
Klare lengte: 1800, 2000 mm
Breedte: 1400, 2000, 3000 mm
Kleuren: wolwit

Douchegordijn PLAN maxxi*
100% Polyester, 75 g/m2, waterdicht,
schimmeldodend, antibacterieel,
wasbaar op 30° (krimp 3%), strijken
mogelijk (krimp 3–5%),
getest op schadelijke stoffen volgens
Öko-Tex-Standard 100
Klare lengte: 1800, 2000 mm
Breedte: 1400, 1800, 2000, 3000 mm
Kleuren: wit

Produktoverzicht

Douchegreep met douchestang
met sproeierhouder
rechts of links te gebruiken
400 x 400 x 1100 mm
400 x 600 x 1100 mm
600 x 400 x 1100 mm
600 x 600 x 1100 mm
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Leverbare kleuren douchegordijnen
wit
PLAN uni/PLAN maxxi

ecru
PLAN uni

lichtgrijs
PLAN uni

wolwit
PLAN Flame CS

*Opmerking voor verwerking: gezoomde zijkanten,
verstevigingsband voor ogen in roestvrij staal, afstand
van de ogen ca. 20 cm, zoom in roestvrij staal rechts
genaaid, per meter 50 g, compleet met ophangringen,
wit.

Oppervlak
verchroomd

Oppervlakken aluminium zilver-geëloxeerd
(E6 EV1) bv. aluminiumfinish

Roestvrij staal
bv. roestvrij-staal-finish

PRODUCTOVERZICHT | PLAN

Set stangen voor douchegordijn
voor rechthoekige douchebakken 1000 x 1000 mm
bestaande uit:
• 2 wandbevestigingen
• 2 douchegordijnstangen, 900 mm
• 1 buisbocht, 90°
• 2 x 10 ophangringen, wit

Set stangen voor douchegordijn
voor rechthoekige douchebakken 1200 x 1.200 mm
bestaande uit:
• 2 wandbevestigingen
• 2 douchegordijnstangen, 1.100 mm
• 1 buisbocht, 90°
• 2 x 10 ophangringen, wit

Set stangen voor douchegordijn
voor rechthoekige douchebakken 1500 x 1500 mm
bestaande uit:
• 2 wandbevestigingen
• 2 douchegordijnstangen, 1.400 mm
• 1 buisbocht, 90°
• 2 x 10 ophangringen, wit

Optioneel ook met
douchegordijn PLAN maxxi wit verkrijgbaar

Optioneel ook met
douchegordijn PLAN maxxi wit verkrijgbaar

Optioneel ook met
2 douchegordijnen PLAN maxxi wit verkrijgbaar

Opmerking voor de maten: De opgegeven maten zijn de
klare gordijnmaten. Wij raden een afstand tot de grond
aan van ca. 30 mm aan zodat het douchegordijn niet op
de bodem van het bad of de douchevloer ligt. Afstand
tussen het midden van de stang en bovenkant douchegordijn ca. 40 mm. De gordijnbreedte dient ca. 1,3- tot
1,5 keer de lengte van de gordijnstang te zijn.

Plafondbevestiging
300 – 800 mm, bestaande uit:
• 1 wandbevestiging
• 1 douchegordijnstang
• 1 verbindingsstuk

Set stangen voor douchegordijn
voor rechthoekige douchebakken 1000 x 1000 mm
bestaande uit:
• 2 wandbevestigingen
• 2 douchegordijnstangen, 900 mm
• 1 douchegordijnstang, 800 mm
• 2 buisbocht, 90°
• 3 x 10 ophangringen, wit

Set stangen voor douchegordijn
voor rechthoekige douchebakken 1200 x 1200 mm
bestaande uit:
• 2 wandbevestigingen
• 2 douchegordijnstangen, 1100 mm
• 1 douchegordijnstang, 1000 mm
• 2 buisbocht, 90°
• 3 x 10 ophangringen, wit

Set stangen voor douchegordijn
voor rechthoekige douchebakken 1500 x 1500 mm
bestaande uit:
• 2 wandbevestigingen
• 2 douchegordijnstangen, 1400 mm
• 1 douchegordijnstang, 1300 mm
• 2 buisbocht, 90°
• 3 x 10 ophangringen, wit

Set stangen voor douchegordijn
voor rechthoekige douchebakken 800 x 800 mm,
bestaande uit:
• 3 wandbevestigingen
• 2 douchegordijnstangen, 700 mm
• 1 buisbocht, 90°
• 1 plafondsteun, 400 mm
• 1 verbindingsstuk
• 2 x 10 ophangringen, wit

Set stangen voor douchegordijn
voor rechthoekige douchebakken 900 x 900 mm,
bestaande uit:
• 3 wandbevestigingen
• 2 douchegordijnstangen, 800 mm
• 1 buisbocht, 90°
• 1 plafondsteun, 400 mm
• 1 verbindingsstuk
• 2 x 10 ophangringen, wit

Set stangen voor douchegordijn
voor rechthoekige douchebakken 900 x 900 mm,
bestaande uit:
• 3 wandbevestigingen
• 2 douchegordijnstangen, 300 mm
• 1 buisbocht, 90°
• 1 plafondsteun, 400 mm
• 1 verbindingsstuk
• 2 x 10 ophangringen, wit

Optioneel ook met
2 douchegordijnen PLAN maxxi wit verkrijgbaar

Optioneel ook met
2 douchegordijnen PLAN maxxi wit verkrijgbaar

Optioneel ook met
2 douchegordijnen PLAN maxxi wit verkrijgbaar

Optioneel ook met
douchegordijn PLAN uni wit verkrijgbaar

Optioneel ook met
douchegordijn PLAN uni wit verkrijgbaar

Optioneel ook met
douchegordijn PLAN uni wit verkrijgbaar

Douchegordijn PLAN*
alle maten mogelijk als speciale bestelling
A.u.b. vermelden: Materiaal, kleur, klare lengte en
breedte

Produktoverzicht
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Oppervlak
verchroomd

Enkele mengkraan voor de wastafel
zonder trekstangen afvoergarnituur,
middelgrote uitvoering, 1-gats montage,
keramische cartouche met temperatuurbegrenzing

PRODUCTOVERZICHT | PLAN

0°70
°

Handdouchehouder, wandmodel
voor doucheslangen met conische moer

Slangaansluiting
passend bij inbouwarmatuuren
1500 - 2200

Enkele mengkraan voor de wastafel
Met/zonder trekstangen afvoergarnituur,
voor warmwaterkraan, 1-gats montage,
keramische cartouche met temperatuurbegrenzing

Roestvrij staal
bv. roestvrij-staal finish

185

1200

1047

G 1/2˝

Enkele mengkraan voor de wastafel
met/zonder trekstangen-afvoergarnituur,
1-gats montage, keramische cartouche met
temperatuurbegrenzing

Oppervlakken aluminium zilver-geëloxeerd
(E6 EV1) bv. aluminiumfinish

851 mm

IR-sensorgestuurde wastafelmengkraan Basic/Komfort
met/zonder trekstangen-afvoergarnituur, 1-gats montage,
modulair monoblock zonder onderbouw, infrarood-sensor
(automatische instelling), doorloop instelbaar
(Batterij 6 V Lithium DL 223 A)

IR-sensorgestuurde wastafelmengkraan Basic
zonder trekstangen-afvoergarnituur, 1-gats montage,
modulair monoblock zonder onderbouw,
infrarood-sensor (automatische instelling),
doorloop instelbaar (netstroom 230 V)

Toiletkraan
zonder trekstangen afvoergarnituur, 1-gats montage,
90° bovenstuk met keramische afdichtschijven

Handdouche
met antikalksysteem, functies:
• Normale straal
• Soft straal
• Massagestraal

douchestang
bestaande uit:
• Doucheslang, 800 mm
• Douchegeleider
• Tegelopvulstuk

Produktoverzicht

306

300
245

Thermostaatbatterij
voor inbouwmontage, met keramische stopkraan,
kant-en-klaar set passend bij Flexx Boxx THM DN 20,
bestaande uit: greep, huls en rozet

150 +8
-20

Doucheslang
1250, 1600, 2000 mm

Enkele mengkraan voor het bad
voor opbouwmontage, keramische cartouche
met temperatuurbegrenzing,
met automatische voorziening bad/douche
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Thermostaatbatterij voor douche
voor opbouwmontage, greep met
50% mengbegrenzing, veiligheidsstop bij 38°
met terugstroombeveiliging

Enkele mengkraan voor het bad
voor inbouwmontage, kant-en-klaar set passend
bij Flexx Boxx EHM DN 20, bestaande uit:
greep, huls, omstelling en rozet

Thermostaatbatterij
voor inbouwmontage, met keramische stop- en
omstelkraan, kant-en-klaar set
passend bij Flexx Boxx THM DN 20, bestaande uit:
greep, huls en rozet

Badinloop
passend bij inbouwarmatuuren
Uitsprong: 135, 185 mm

419

Eéngreeps douchemengkraan
voor inbouwmontage, kant-en-klaar set
passend bij Flexx Boxx EHM DN 20,
bestaande uit: greep, huls en rozet

377

Eéngreeps douchemengkraan
voor opbouwmontage, keramische cartouche
met temperatuurbegrenzing

103

Eengreeps bidetmengkraan
met trekstangen afvoergarnituur, 1-gats montage
keramische cartouche met temperatuurbegrenzing

Aquamove
Thermostaatbatterij voor douche, voor opbouwmontage,
compleet met:
• hydraulisch verstelbare douchestang
(Verstelbaar 700 mm)
• Handdouche
• Doucheslang 1600 mm
veiligheidsvergrendeling bij 38°,
met terugstroombeveiliging
Corpus: aluminium zilver-geëloxeerd (E6 EV1)
Front: Glas wit
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Corpus fineer
tineo
fineer

eiken-tabak
fineer

Corpus lak
wit
hoogglans

licht eiken
fineer

zwart

Oppervlak
verchroomd

Oppervlakken aluminium zilver-geëloxeerd
(E6 EV1) bv. aluminiumfinish

Roestvrij staal
bv. roestvrij-staal-finish

PRODUCTOVERZICHT | PLAN

Mineraalgegoten wastafel
met kraangat, incl. bevestigingsconsole,
met 2 aan de zijkant geïntegreerde handdoekstangen,
met af- en overloopsysteem Clou

Wastafelset 1
bestaande uit: mineraalgegoten wastafel
incl. bevestigingsconsole, ééngreeps-wastafelmengkraan, Af- en overloopsysteem Clou, optioneel ook
met RDS-radio (wastafelset 3)

Wastafelset 2
bestaande uit: mineraalgegoten wastafel incl. bevestigingsconsole, ééngreeps-wastafelmengkraan, aan de zijkant
geïntegreerde handdoekstangen, af- en overloopsysteem
Clou, optioneel ook met RDS-radio (wastafelset 4)

Mineraalgegoten wastafel
met kraangat, incl. bevestigingsconsole,
met af- en overloopsysteem Clou

Zijkast
Front met glazen jaloezieën
Uitvoering:
• 4 in hoogte verstelbare glazen planchetten
• 3 stopcontacten
• optioneel ook met
gekleurde verlichting (LED) en bediening
Afmeting (B x H x T): 400 x 1311 x 350 mm

Zijkast
Front met glazen jaloezieën
Uitvoering:
• 4 in hoogte verstelbare glazen planchetten
• 3 stopcontacten
• Ladekast met laden en demping
• optioneel ook met
gekleurde verlichting (LED) en bediening
Afmeting (B x H x T): 400 x 1511 x 350 mm

Zijkast
Front met glazen jaloezieën
Uitvoering:
• 4 in hoogte verstelbare
glazen planchetten
• 3 stopcontacten
• Wasmand
• optioneel met
gekleurde verlichting (LED) en bediening
Afmeting (B x H x T): 400 x 1731 x 350 mm

Lichtspiegel
combineerbaar met mineraalgegoten wastafel,
lichtschakelaar rechtsonder, met verticale verlichting
en horizontale wastafelverlichting
(2 x 21 W T5 en 2 x 8 W T5) / 700 x 950 x 50 mm

Zijkast
Front met glazen jaloezieën
Uitvoering:
• 1 in hoogte verstelbaar glazen planchet
• 3 stopcontacten
• optioneel ook met
gekleurde verlichting (LED) en bediening
Afmeting (B x H x T): 800 x 711 x 350 mm

Zijkast
Front met glazen jaloezieën
Uitvoering:
• 1 in hoogte verstelbaar glazen planchet
• 3 stopcontacten
• Ladekast met laden en demping
• optioneel met
gekleurde verlichting (LED) en bediening
Afmeting (B x H x T): 800 x 911 x 350 mm

Produktoverzicht

Wastafelblad
incl. 4 bevestigingsconsoles, in combinatie met de
wastafelset 1– 4
Afmeting (B x T): 1000 –2500 mm x 350 mm

Wastafelrand
passend bij de wastafelset 1– 4
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Universele
planchet
incl. houder
en schaalplaat

Kristallen glas
los

Dubbele glashouder
los, combineerbaar met
wastafelset 1– 4 en
mineraalgegoten wastafel

Lotiondispenser
mat kristal
Inhoud: ca. 250 ml

Lichtspiegel
combineerbaar met wastafelset 1– 4,
met geïntegreerde sensorschakelaar
optioneel ook met nachtverlichting met omlopende
verlichting, TL-lampen
(2 x 14 W T5 en 2 x 21 W T5) / 700 x 950 x 65 mm
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Oppervlak
verchroomd

Oppervlak
verchroomd/blauw

PRODUCTOVERZICHT | JOLY

Oppervlak
verchroomd/roestvrij staal

569 mm

Enkele mengkraan voor de wastafel
voor wastafel, met/zonder trekstangenafvoergarnituur, 1-gats montage, keramische
cartouche met temperatuurbegrenzing

Toiletkraan
zonder trekstangen afvoergarnituur, 1-gats montage,
90° bovenstuk met keramische afdichtschijven

462 mm

890 mm

Wastafelset
met 2 openingen voor zeepschaaltje, lotiondispenser
of potpourrischaaltje

Wastafelset
met 1 opening voor zeepschaaltje, lotiondispenser
of potpourrischaaltje

WC-set
met toiletpapierhouder, reserverolhouder
voor toiletpapier en toiletborstelgarnituur

Lichtspiegel
optioneel met decorelementen en glazen planchet,
Halogeenverlichting (2 x 35 W), 400 x 830 x 150 mm

Lichtspiegel
optioneel met decorelementen en glazen planchet,
Halogeenverlichting (2 x 35 W), 400 x 840 x 150 mm

Dekor-Set Nr. 02

Produktoverzicht

Handdoekhaak

Halfzuil
voor montage onder wastafel,
passend bij wastafel
JOLY (Keramag)

Potpourrischaaltje
kristalglas

Plankje gastenhanddoek
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Lichtspiegel
optioneel met decorelementen en glazen planchet,
Halogeenverlichting (2 x 35 W), 400 x 840 x 150 mm

Dekor-Set Nr. 07
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Oppervlak
zilver-geëloxeerd/verchroomd

Handdoekhaak
dubbel

Toiletkraan
zonder trekstangen – afvoergarnituur,
1-gats montage,
90° bovenstuk met keramische afdichtschijven,
met geïntegreerde lotiondispenser,
320 x 165 x 40 mm

Tweegreeps wastafelarmatuur
zonder trekstangen – afvoergarnituur,
1-gats montage,
90° bovenstuk met keramische afdichtschijven,
met geïntegreerde lotiondispenser,
320 x 165 x 40 mm

Montage alleen in combinatie met lichtspiegel
(uitvoering met laden) mogelijk.

Montage alleen in combinatie met lichtspiegel
(uitvoering met laden) mogelijk.

PRODUCTOVERZICHT | VISIT

Handdoekhouder
eendelig, draaibaar
Uitsprong: 285 mm

Enkele mengkraan voor de wastafel
zonder trekstangen-afvoergarnituur,
1-gats montage, keramische cartouche met
temperatuurbegrenzing, met geïntegreerde
lotiondispenser
320 x 165 x 40 mm
Rolhouder toiletpapier
optioneel rechts of links openend te monteren

Rolhouder reservetoiletpapier

Montage alleen in combinatie met lichtspiegel
(uitvoering zonder laden) mogelijk.

Handdoekring
optioneel rechts of links openend te monteren

Let op: Bij de montage van de eengreepswastafelmengkraan de montagehandleiding
voor de waterinstallatie in acht nemen!

Produktoverzicht

Fronten
Kristalglas
wit

Corpus
wit
hoogglans

Aluminium
wit

Aluminium
zilver-geëloxeerd

Boven-/onderkant
Aluminium
zilver geëloxeerd

80
ø 25

120

580
530

ø 50

Toiletborstelgarnituur
met kunststof inzetstuk,
borstel en reserve borstelkop,
optioneel rechts of links
openend te monteren
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Lichtspiegel
zonder laden
met matte verlichting
achter glas, TL-lampen
(2 x 13 W T5)
320 x 960 x 41 mm

Lichtspiegel
met laden
met 2 zijdelingse laden en
matte verlichting achter glas,
TL-lampen (2 x 13 W T5)
320 x 960 x 41 mm

WC-set
met toiletborstelgarnituur
(naar voren uittrekbaar),
Toiletpapierhouder en
rolhouder reservetoiletpapier
140 x 677 x 137/337 mm

Wastafelonderbouw
met sifonafdekking,
Uitvoering:
• 1 in hoogte verstelbaar
glazen planchet
Afmeting:
245 x 550 x 320 mm

Hoge kast
scharnieren optioneel
rechts of links,
Uitvoering:
• 6 in hoogte verstelbare
glazen planchetten
Afmeting:
245 x 1850 x 244 mm
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Verschillende modellen, verschillende afmetingen: Overzicht KEUCO spiegelkasten.
Om snel te zien welke spiegelkast in welk formaat verkrijgbaar is, kunt u in de volgende tabel kijken:

Breedte spiegelkasten

650

EDITION 300

740

800

940

1

950

1000

1

EDITION 200

1|2

1250

1400

Aantal deuren

1

1|2

EDITION Atelier

3

EDITION Palais

1

PLAN

1

2

2

Afmetingen en fabrikant

Informatie fabrikanten
Pagina

Product

Fabrikant

Collectie

Pagina

Product

Fabrikant

Collectie

9

Vasca

Bette

Starlet

76

WC

Keramag

Visit

9

WC

Duravit

Vero

78

Lavabo

Villeroy & Boch

Subway

26

WC

Keramag

Cavelle Contura

78

WC

Villeroy & Boch

Subway

26

Bidet

Keramag

Cavelle Contura

79

Lavabo

Villeroy & Boch

Pure Basic

32, 35, 41

Vasca

Hoesch

Starck 2

80

Lavabo

Keramag

Joly

42

WC

Keramag

Visit

80

WC

Keramag

Joly

48

Vasca

Bette

Starlet

82

Lavabo

Keramag

Visit

60

Piatto doccia

Bette

Plan

83

WC

Keramag

Visit
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