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Tijdloos
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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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Een huis met een verleden vertelt interessante dingen en zo’n verhaal mag je niet onderbreken. U kunt er beter nieuwe interessante dingen aan toevoegen. De EDITION Palais vertelt met
haar zachte welvingen over de grootsheid van vervlogen tijden en verbindt deze harmonisch
met het minimalisme van de huidige esthetica.
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Een badkamer vervult vele functies: elk voorwerp moet een vaste plek hebben.
Functionaliteit, ergonomie en veiligheid moeten samengaan. De EDITION Palais
maakt van deze ruimte een plaats voor esthetica en ontspanning. Een plaats die
je doet vergeten hoeveel taken het te vervullen heeft en die rustig en zonder ophef
elke wens vervult.
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Ruimte-interpretaties
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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.
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Badmeubels
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De wastafel is aan de zijkanten voorzien van geïntegreerde handdoekhouders.

De voorkant van de ladekasten van de wastafelonderbouw wordt op verstek gemaakt – dit
is slechts een voorbeeld voor perfectie tot in detail, die veel bijdraagt tot de exclusiviteit
van de EDITION Palais. De rand van de mineraalgegoten wastafel laat het karakteristieke
profiel zien dat ook weerspiegeld wordt in de armaturen en de accessoires.
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Bij de middenkast met zes houten laden zijn de handgrepen paarsgewijs
zo gerangschikt dat ze een ovaal vormen die zo kenmerkend is voor de
Edition.
Passend bij de middenkast van de Edition zijn aan de onderzijde gelakte
glazen platen in verschillende kleuren verkrijgbaar. De middenkast met
dubbele deuren is indien gewenst ook verkrijgbaar met een geïntegreerde
wasmand. Ook de hoge kast is naar keuze leverbaar met vier glazen platen
of met drie glazen platen en een wasmand.
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Armaturen

18

keuc06030_palais_RZ_NEU.indd 17-18

19

01.03.2007 10:21:36 Uhr

De verschillende armatuurvarianten scheppen, net als de grote keuze accessoires, veelzijdige
mogelijkheden om persoonlijke accenten aan te brengen. Hierboven ziet u de eengreepswastafelmengkraan en hieronder ziet u de driegatswastafelarmatuur, geflankeerd door een glashouder met porseleinen beker en een lotiondispenser, beide van wit porselein.

Bij de inbouwvarianten van de badarmatuur met thermostaatbatterij, badinloop en handdouche zijn de elementen elegant naast elkaar geplaatst.
Hieronder ziet u de klassieke tweegreepsbadarmatuur met handdouche voor opbouwmontage.
Daarnaast staat een greep uit de EDITION Palais.
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Lichtspiegel en spiegelkast
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De binnenkant van de spiegelkast is door middel van variabel te plaatsen
schappen flexibel in te richten. Omdat de glazen platen te verschuiven zijn, is er
ook plaats voor grote flessen verzorgingsproducten. Op de porseleinen schaal
liggen de kleine cosmetische producten voor dagelijks gebruik altijd binnen
handbereik.
Bij de spiegelkast van de Edition is ook een passende RDS-radio verkrijgbaar,
die als een schap geïntegreerd is.

De lichtspiegel en de spiegelkast verenigen de basisvormen van de Edition: de
gewelfde lijn van het contour en het verlichte ovaal. De indirecte verlichting schept
een sfeer en verlicht de wand rond de spiegel.
De spiegelkast is verkrijgbaar als wandinbouw of als klassieke wandvoorbouw: de
deuren zijn zowel naar rechts als naar links open te schuiven, waarbij het ovaal
op de voorkant verlicht blijft.
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Accessoires
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Badlakenhouder.

Handdoekring.
Tweedelige, draaibare handdoekhouder.
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De EDITION Palais wordt verrijkt door nuttige, exquisiete
accessoires. Bijvoorbeeld de beker en de lotiondispenser
van het fijnste porselein met handgeschilderd gouden
randje, de mooie Kleenex-box of de elegante planchetconsole met kristallen glasplaat, die qua kleur perfect is
afgestemd op de platen van de middenkast.
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Oppervlakken
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Dankzij de vele oppervlakvarianten laat de EDITION Palais zich gepast
integreren in verschillende omgevingen. En geeft het u de vrijheid om zelf
accenten aan te brengen.

Glanzend kersenfineer

Crème zijdematlak

Wit hoogglanslak
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Ebano fineer

Tineo fineer

37

01.03.2007 10:22:35 Uhr

Alle metaaloppervlakken van de armatuur en de accessoires
zijn verchroomd en verkrijgbaar in palladium zilver.

Oppervlak verchroomd.
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Oppervlak palladium zilver.
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Oppervlak
verchroomd

54002
Enkele mengkraan voor de wastafel
met/zonder trekstangenafvoergarnituur 1 1/4 duim
Eengatsmontage met snelmontagesysteem
Cartouche met keramische
afdichtschijven en temperatuurbegrenzing
Perlator M24 x 1, cache
Drukslangen 420 mm G 3/8 duim

Oppervlak
palladium zilver

54015
Driegatswastafelarmatuur
met/zonder trekstangenafvoergarnituur 1 1/4 duim
Driegatsmontage, 90° bovenstuks met keramische
afdichtschijven
Perlator M24 x 1, cache
Drukslangen 420 mm G 3/8 duim

54009
Eengreepsbidetmengkraan
met trekstangenafvoergarnituur 1 1/4 duim
Eengatsmontage met snelmontagesysteem
Cartouche met keramische afdichtschijven
en temperatuurbegrenzing, met kogelgewricht
Perlator M 22x1
Drukslangen 420 mm G 3/8 duim

54045
Badinloop DN 20
passend bij al de UP-armatuur (artikel: 54073/54074)
Uitspringing: 162 mm/212 mm

54091
Wanddouchekophouder
voor doucheslangen met conische moer

54085
Sproeierstang
bestaand uit:
• wandstang 900 mm met doucheschuif,
in hoogte verstelbaar met greep,
hellingshoek traploos verstelbaar
• met tegelegalisatieschijf (5 mm)

54026
Thermostaatbatterij DN 15 voor sproeier
voor AP-montage, greep met ecostopknop
veiligheidsvergrendeling bij 38°, met MTC-cartouche,
steekmaat 150 +/- 16 mm, kogel S-aansluiting,
met terugstroombeveiliging

54073/54074
Thermostaatbatterij DN 15/DN 20
met afvoerventiel/met stop- en omstelkraan
Artikel met thermo-element bestaande uit:
greep, huls, rozet, functieblok met regelvoorziening
passend bij i-box universeel (artikel: 54970)

54080
Handdouche
met antikalksysteem
3 straalsoorten:
regenstraal, naaldstraal, massagestraal,
ook geschikt voor geisers

54995
Doucheslang
met metaaleffect en antiknikbescherming, zeer flexibel
aan beide zijde voorzien van een conische moer DN 15,
aan de kant van de douchekop
beschermd tegen verdraaien
1250 mm, 1600 mm, 2000 mm

54047
slangaansluiting DN 15
met terugstroombeveiliging passend op al de
UP-armatuur (artikel: 54073, 54074)

Productoverzicht

54022
Tweegreepsbadarmatuur DN 15
voor AP-montage
90° oppervlak met keramische
afdichtschijven, met automatische
voorziening bad/douche
slangaansluiting DN 15
met terugstroombeveiliging
steekmaat 150 +/- 14 mm
geschikt voor geisers
Perlator M24 x 1, cache
Waterdoorlaat ca. 22 l /min.
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626 mm/826 mm
Oppervlak
verchroomd

40001
Badlakenhouder
600 mm, 800 mm

326 mm

40010
Planchetconsole, zonder planchet
700 mm, 950 mm

Oppervlak
palladium zilver

40015
Handdoekhaak, dubbel

40067
Papierbox voor vochtig papier
met wit porseleinen houder

40050
Glashouder
compleet met wit porseleinen beker

40018
Handdoekhouder
tweedelige, draaibaar, uitspringing: 457 mm

40077
Kleenex-box
aan de zijkant gesloten, voor max. 150 doekjes

40052
Lotiondispenser
Wit porselein, compleet met houder en pomp
Inhoud: ca. 250 ml, doseerinhoud: ca. 0,5 ml

40060
Toiletpapierrolhouder
met deksel voor rolbreedte:
100 mm, 120 mm

40064
Toiletborstelgarnituur
met deksel, kunststof inzetstuk, borstel met steel
en reserveborstelkop

40010
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: console en glasplaat zijn
apart te bestellen.

40007
Greep
300 mm

Productoverzicht

40021
Handdoekring

17640
Cosmeticaspiegel
verlicht, wandmodel met stroomaansluiting via
wandcontactdoos, éénzijdige spiegel, holrond
1 x 8 Watt (onderhoudsvrije verlichting)
3-voudige vergroting, diameter 218 mm
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40055
Zeepbakje
compleet met wit porseleinen schaaltje

40058
Sponshoekmandje
van wit porselein

40063
Toiletpapierreserverolhouder
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Fronten (fineer)
Glanzende
kersenfineer

Ebano
fineer

Tineo
fineer

Fronten (lak)
Crème
zijdematlak

Wit
hoogglanslak

Combinatie van fronten
Tineo fineer
Crème zijdematlak

Oppervlak
verchroomd

275 mm verschuifbaar

40095
Kristalspiegel
met horizontale slijping met facetten
Buitenmaat: 740 x 630 x 6 mm
990 x 630 x 6 mm

40096
Lichtspiegel
met horizontale slijping met facetten, omlopende
verlichting met tl-lampenverlichting
1 x 60 Watt (sokkel 2GX13)
Buitenmaat: 740 x 630 x 60 mm

40096
Lichtspiegel
met horizontale slijping met facetten, omlopende
verlichting met tl-lampenverlichting
1 x 60 Watt (sokkel 2GX13)
Buitenmaat: 990 x 630 x 60 mm

Oppervlak
palladium zilver

400 mm verschuifbaar

40201
Spiegelkast
bedoeld voor wandvoorbouw- of wandinbouwmontage
1 schuifdeur uit spiegelglas, met omlopende
verlichting (1 x 60 Watt), zijspiegels (alleen bij
wandvoorbouw)

40202
Spiegelkast
bedoeld voor wandvoorbouw- of wandinbouwmontage
1 schuifdeur uit spiegelglas, met omlopende
verlichting (1 x 60 Watt), zijspiegels (alleen bij
wandvoorbouw)

Uitrusting binnenzijde:
• 1 lichtschakelaar buitenkant
• 1 stopcontact buitenkant (alleen bij wandvoorbouw)
• 2 stopcontacten binnenkant
• 6/8 variabel verstelbare glazen planchetten
• 1 universele porseleinen schaal
Naar keuze met geïntegreerde RDS-radio
Buitenmaat: 740 x 630 x 191 mm
Corpus zilver-gebeitst-geëloxeerd

Uitrusting binnenzijde:
• 1 lichtschakelaar buitenkant
• 1 stopcontact buitenkant (alleen bij wandvoorbouw)
• 2 stopcontacten binnenkant
• 6/8 variabel verstelbare glazen planchetten
• 1 universele porseleinen schaal
Naar keuze met geïntegreerde RDS-radio
Buitenmaat: 990 x 630 x 191 mm
Corpus zilver-gebeitst-geëloxeerd

Radio:
• Glazen bedieningspaneel met touch-sensoren
• RDS-functie
• Geïntegreerde luidspreker in de middenzuil
van de spiegelkast
• Digitale klok
• Voorprogrammeren van 3 zenders
• Aansluiting voor een externe audiobron
(bv. Apple iPod)

Productoverzicht

40310
Middenkast
1-deur, links/rechts opgehangen
Uitrusting binnenzijde:
• 2 glazen planchetten
Buitenmaat: 350 x 835 x 330 mm
40311
Middenkast
1-deur, links/rechts opgehangen
Uitrusting binnenzijde:
• 1 glazen planchet
• 1 wasmand
Buitenmaat: 350 x 835 x 330 mm
40312
Middenkast
6 houten schuiflades met demping
Buitenmaat: 350 x 970 x 330 mm
40328
Afdekplaat van kristalglas
passend bij middenkast 40310, 40311, 40312,
onderkant wit, zwart of crème gelakt
365 x 326 x 15 mm

40313
Middenkast
2-deuren

40314
Middenkast
2-deuren

Uitrusting binnenzijde:
• 4 glazen planchetten
Buitenmaat: 700 x 835 x 360 mm

Uitrusting binnenzijde:
• 3 glazen planchetten
• 1 wasmand (rechte deur)
Buitenmaat: 700 x 835 x 360 mm
40329
Afdekplaat
passend bij middenkast 40313, 40314
onderkant wit, zwart of crème gelakt
365 x 326 x 15 mm
Let op: Voor het compleet te maken van
de middenkast is de afdekplaat 40329
nodig. Gelieve apart te bestellen!

Let op: Voor het compleet te maken van de
middenkast is de afdekplaat 40328 nodig.
Gelieve apart te bestellen!
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Fronten (fineer)
Glanzend
kersenfineer

Ebano
fineer

Tineo
fineer

Fronten (lak)
Crème
zijdematlak

Wit
hoogglanslak

Combinatie van fronten
Tineo fineer
Crème zijdematlak

Oppervlak
verchroomd

Oppervlak
palladium zilver

40320
Hoge kast
2-deur, links/rechts opgehangen
Uitrusting binnenzijde:
• 4 glazen planchetten
Buitenmaat: 350 x 1670 x 330 mm
40321
Hoge kast
2-deur, links/rechts opgehangen
Uitrusting binnenzijde:
• 3 glazen planchetten/1 wasmand
Buitenmaat: 350 x 1670 x 330 mm

40360
Mineraalgegoten wastafel
compleet met af- en overloopsysteem Clou
Naar keuze voor:
1-gats armaturen
3-gats armaturen (steekmaat 200 mm)
Buitenmaat: 700 x 157 x 510 mm
wit alpine

40361
Wastafelonderbouw
passend bij mineraalgegoten wastafel artikelnr. 40360,
2 frontlades met demping (echt hout)
Buitenmaat: 685 x 505 x 500 mm

40370
Mineraalgegoten wastafel
compleet met af- en overloopsysteem Clou
Naar keuze voor:
1-gats armaturen
3-gats armaturen (steekmaat 200 mm)
Buitenmaat: 950 x 157 x 516 mm
wit alpine

40371
Wastafelonderbouw
passend bij mineraalgegoten wastafel artikelnr. 40370,
2 frontlades met demping (echt hout)
Buitenmaat: 950 x 505 x 510 mm

40362
Wastafelplank
passend bij mineraalgegoten wastafel artikelnr. 40360,
compleet met 2 aan de zijkant geïntegreerde handdoekhouders
Buitenmaat: 865 x 160 x 455 mm
Let op: Voor het compleet te maken van de
wastafelonderbouw en het wastafelboard is de
mineraalgegoten wastafel 40360 nodig.
Gelieve apart te bestellen!

Productoverzicht

40322
Hoge kast
2-deur, links/rechts opgehangen
1 glazen deur (boven) dubbelzijdig wit gelakt,
1 houten deur (onder)
Uitrusting binnenzijde:
• 4 glazen planchetten
Buitenmaat: 350 x 1670 x 330 mm
40323
Hoge kast
2-deur, links/rechts opgehangen
1 glazen deur (boven) dubbelzijdig wit gelakt,
1 houten deur (onder)
Uitrusting binnenzijde:
• 3 glazen planchetten/1 wasmand
Buitenmaat: 350 x 1670 x 330 mm
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40372
Wastafelplank
passend bij mineraalgegoten wastafel artikelnr. 40370,
compleet met 2 aan de zijkant geïntegreerde handdoekhouders
Buitenmaat: 1115 x 160 x 455 mm
Let op: Voor het compleet maken van de
wastafelonderbouw en het wastafelboard is de
mineraalgegoten wastafel 40370 nodig.
Gelieve apart te bestellen!
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