
SANITAIR & TEGELWERK



Luxe, kleurrijk, of juist een badkamer en toiletruimte(s) met 
aardse tinten? Wat jouw stijl ook is, met het assortiment van 
Homestudios kun je persoonlijke accenten aanbrengen in de 
uitstraling van de badkamer en toiletruimte(s) in jouw  
toekomstige thuis. 

Ter voorbereiding op het gesprek met de woonadviseur vind je in 
deze brochure alle mogelijkheden om het sanitair en tegelwerk in 
jouw woning aan te passen aan jouw wensen. Tijdens het gesprek 
met de woonadviseur kun je straks in het Homestudios experience 
center jouw wensen kenbaar maken; bekijk samen de mogelijkheden 
voor jouw specifieke woningtype en maak persoonlijke keuzes voor 
het sanitair en de tegels in de badkamer en toiletruimte(s).

Let op: wat voor jouw specifieke woning mogelijk is, verschilt per 
project; de woonadviseur zal je hier tijdens het woonadviesgesprek 
meer over vertellen. 

Inbegrepen in de vrij-op-naamprijs
Benieuwd welk sanitair en tegelwerk in de basis van jouw woning  
is opgenomen? Bekijk dan de technische omschrijving van jouw 
woning. De indeling, afmetingen en aansluitpunten van de badkamer 
en toiletruimte(s) vind je terug op de verkooptekeningen van jouw 
woning.

Disclaimer
Deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld; toch kan het voorkomen dat de informatie niet juist of onvolledig is. Aan de inhoud van deze brochure, 

zoals de productinformatie, beelden en kleurweergaves van de diverse producten, kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde (sfeer)beelden van de badkamers 
zijn slechts impressies; het is mogelijk dat hier sanitair, tegelwerk, accessoires, etc. op worden getoond die niet worden aangeboden door Homestudios. Houd er daarnaast 

rekening mee dat tegels niet strokend gelegd kunnen worden. De informatie in deze brochure kan op ieder moment zonder aankondiging gewijzigd worden.

HOMESTUDIOS ASSORTIMENT 
SANITAIR EN TEGELWERK
MAAK VAN JE HUIS EEN THUIS



Assortiment tegelwerk

TEGELWERK

De ideale badkamer is voor iedereen 
anders. Daarom hebben we diverse 
upgrades ontwikkeld waarmee je het 
tegelwerk in jouw badkamer en toilet-
ruimte(s) op jouw wensen, budget en  
persoonlijke woonstijl kunt afstemmen.  

Grotere tegels, accentwanden en diverse 
trendy én tijdloze kleuren. En, niet onbe-
langrijk: het tegelwerk in de badkamer 
en toiletruimte(s) is klaar op het moment 
dat je de sleutel van je nieuwe woning 
krijgt overhandigd!



1. Ga voor grotere tegels in basiskleuren

2.  Perfecte tegelcombinaties van Motto by Mosa  
voor een sfeervolle badkamer en toiletruimte(s)

3. Casco oplevering van badkamer en/of toiletruimte(s)

Optie 1 •  vloertegel: 44,5 x 44,5 cm in zwart of donkergrijs
 •  wandtegel: 19,8 x 39,8 cm in mat of glanzend wit

Optie 2 •   vloertegel: 59,8 x 59,8 cm in zwart of donkergrijs
 •  wandtegel: 29,8 x 59,8 cm in mat of glanzend wit

Laat je inspireren door de ontwerpers van Mosa en kies voor 
de mooie designtegels uit het ruime assortiment van Motto 
by Mosa.

Kun je geen keuze maken uit het assortiment? Kies dan  
voor een casco opleving van het (sanitair en) tegelwerk  
in de badkamer en/of toiletruimte(s).

KIES UIT DRIE MOGELIJKHEDEN

Assortiment tegelwerk Drie mogelijkheden



1.  GA VOOR GROTERE TEGELS  
IN BASISKLEUREN  

  Voor de liefhebber van een tijdloze donkergrijze of zwarte vloertegel in 
combinatie met een matte of glanzende witte wandtegel bieden we twee 
mogelijkheden aan. De afmetingen van zowel de vloer- als wandtegels 
maken het verschil bij deze twee.

Disclaimer De tegels die in deze badkamer zijn gebruikt, verschillen van de tegels die we aanbieden in de genoemde basiskleuren. 
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Merk 
Rako

Omschrijving
• 44,5 x 44,5 cm
• zwart of donkergrijs 

Merk 
Rako

Omschrijving
• 19,8 x 39,8 cm
• mat of glanzend wit 

Merk 
Rako

Omschrijving
• 59,8 x 59,8 cm
• zwart of donkergrijs 

Merk 
Rako

Omschrijving
• 29,8 x 59,8 cm 
• mat of glanzend wit 

Waamb104 Mat Wit

Waav4104 Mat Wit

DAR4H725 Black

DAR 63725 Black

DAR4H724 Dark Grey

DAR63724 Dark Grey

Waamb000Glans Wit

Waav4000 Glans Wit 

Vloertegel 

Vloertegel 

Wandtegel

Wandtegel

Optie 1

Optie 2

Grotere tegels in basiskleuren
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COMBINEER MET ACCESSOIRES  
EN MEUBELS 
Een zwarte of donkergrijze vloertegel met een witte wandtegel saai?  
Absoluut niet! Combineer deze tegels met kleuren en materialen van zowel 
accessoires als meubels, en creëer een sfeer die past bij jouw woonstijl. 
Inspiratie nodig? Onze interior designer heeft alvast een voorzetje gedaan.

Grotere tegels in basiskleuren



Disclaimer In deze brochure worden verschillende sfeerbeelden getoond; deze dienen ter inspiratie.  
Diverse getoonde producten biedt Homestudios niet aan. Houd er daarnaast rekening mee dat tegels 
níet strokend worden aangebracht. 

Assortiment tegelwerk

2.  PERFECTE TEGELCOMBINATIES  
VAN MOTTO BY MOSA VOOR  
EEN SFEERVOLLE BADKAMER EN  
TOILETRUIMTE(S)

  Motto by Mosa biedt designtegels voor verschillende  
interieurstijlen en budgetten, waarbij keuzegemak centraal 
staat. Zo zijn voor de badkamer en toiletruimte(s) perfecte  
tegelcombinaties beschikbaar, samengesteld door de  
ontwerpers van het gerenommeerde tegelmerk Mosa. 

  De ontwerpers hebben zes sferen samengesteld: Serene,  
Espressive, Noble, Natural, Cosy en Royal. Binnen zo’n sfeer  
kun je kiezen voor verschillende tegels, die samen perfecte 
combinaties vormen. Zo kun je nooit de verkeerde keuze  
maken. En elke sfeer heeft drie prijsstappen waardoor jij de 
regie hebt over jouw budget.

Serene

Minimalistisch wit
met een twist

Fris geheel met 
zachte kleuren

Strak lijnenspel 
van koele grijstinten

Diepe kleurtonen met 
ruimtelijk effect

Warmte door 
rijke aardetinten

Harmoni van  
verschillende  
zandkleuren

Natural

Espressive

Cosy

Noble

Royal

Tegelcombinaties van Motto by Mosa
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Prijsstap 1
€
• Vloertegels van 30 x 30 cm*
• Witte wandtegels van 15 x 15 cm

Prijsstap 2
€ €
• Vloertegels van 45 x 45 cm**
• Witte wandtegels van 22,5 x 45 cm
• Tegels accentwand van 15 x 45 cm

Prijsstap 3
€ € €
• Vloertegels van 60 x 60 cm
• Witte wandtegels van 30 x 60 cm
• Tegels accentwand van 10 x 20 cm

Tegelcombinaties van Motto by Mosa

DRIE PRIJSSTAPPEN 
Nadat je een keuze hebt gemaakt voor een sfeer, kies je voor de door jou 
gewenste prijsstap.

We bieden per sfeer drie prijsstappen met verschillende afmetingen 
in zowel de vloer- als wandtegels. In de online configurator van Motto 
by Mosa ontdek je welke tegels je per prijsstap kunt kiezen én maak je 
 eenvoudig een persoonlijk ontwerp. De configurator bereik je via de 
 volgende link: mottobymosa.com/projecten/homestudios.

Maak en bewaar jouw ontwerp(en) in de online configurator. Tijdens 
de afspraak met de woonadviseur kan hij of zij aan de hand van jouw 
ontwerp(en) een offerte voor je maken.

* In prijsstap 1 zijn bij de sfeer Expressive ook vloertegels van 15 x 15 cm mogelijk.
** In prijsstap 2 zijn bij de sfeer Expressive ook vloertegels van 30 x 30 cm mogelijk.

Maak en bewaar jouw ontwerp(en) in de online configurator van Motto by Mosa: 
mottobymosa.com/projecten/homestudios



Assortiment tegelwerk Tegelcombinaties van Motto by Mosa

KLEURIDEEËN
De sferen van Motto by Mosa hangen samen met het kleurgebruik 
in je badkamer en toiletruimte(s). Door kleur slim toe te passen in je 
badkamer en toiletruimte(s) zorg je voor balans en wordt de ruimte  
één geheel.

Of je nou speelt met contrasten of juist kiest voor een kleurenpalet in 
verschillende tinten van dezelfde kleur: de keuze is aan jou. We zetten de 
vier belangrijkste kleurbeslissingen op een rij met daarbij de bijpassende 
sfeer van Motto by Mosa. Dat is nog eens makkelijk kiezen!

Wit
Wit is tijdloos en licht. Het brengt rust en ruimte in je badkamer. Een 
praktische en neutrale basis voor je badkamer, die je makkelijk integreert 
in elke woonstijl. Of je nou gaat voor modern of klassiek. Glanzende witte 
tegels ademen luxe, terwijl een matte finish heel puur oogt. Door witte 
wandtegels te combineren met een donkere vloer lijkt de ruimte breder. 
Maar je kunt ook op andere manieren contrast aanbrengen. Want waar 
lichte voegen voor een zachte en minimalistische uitstraling zorgen, 
hebben contrasterende donkere voegen een grafisch effect. Bijpassende 
sfeer: Serene

Kleur
Kleur zorgt voor vrolijkheid en geeft je badkamer karakter. Een gewaagde 
keuze die zich zeker terugbetaalt in uniekheid. Wil je kleur maar ook een 
frisse en lichte uitstraling? Houd het dan bij pasteltinten. De ontwerpers 
van Mosa volgen de kleurtrends op de voet en vertalen ze naar eigen-
tijdse tegels voor je badkamer en toiletruimte(s). Ze lieten zich inspireren 
door de kleuren van water, huid en cosmetica. Dat leidde tot wandtegels 
in lichtblauw, - roze en -groen. Voor de echte kleurliefhebbers zijn er 
bijpassende vloertegels die net wat harder zijn van kleur, waardoor je een 
ton-sur-ton effect krijgt. Bijpassende sfeer: Expressive

Grijs en antraciet
Naast wit is grijs een heel populaire kleur voor de badkamer. Met al zijn 
tinten en texturen is grijs verre van saai. De gouden combinatie van stoere 
materialen en grijstinten geeft je badkamer een industriële uitstraling.  
De koele tegelkleuren lenen zich perfect voor een strak lijnenspel. En hoe 
verder je naar donkere tinten gaat zoals antraciet, hoe intiemer en chiquer 
de sfeer. De ontwerpers van Mosa kozen antracietkleurige tegels die een 
beetje naar blauw neigen om die specifieke sfeer nog eens extra te 
versterken. Door deze donkere tegels te combineren met wit behoud je 
toch een gevoel van ruimte in je badkamer. Voor de industriële look heeft 
Motto by Mosa mat grijze tegels geïnspireerd op zand en beton in diverse 
formaten. Bijpassende sferen: Noble en Royal 

Natuurlijke tinten
In een badkamer die gekenmerkt wordt door harmonie en warmte kom je 
echt tot rust. Je bereikt dit effect met natuurlijke tinten. Kies voor verfijnd 
en rustiek met lichte zandkleuren. Of ga voor robuust met aardse kleuren 
zoals die van klei en baksteen. De natuur vormt een grote inspiratiebron 
voor de ontwerpers. Zo vertaalden ze bijvoorbeeld de eigenschappen van 
zand in een tegel met subtiele spikkels. Door zandkleuren en aardetinten 
te combineren met witte tegels ontstaat een mooie balans tussen warm 
en koel. Bijpassende sferen: Naturel en Cosy

Maak en bewaar jouw ontwerp(en) in de online configurator van Motto by Mosa: 
mottobymosa.com/projecten/homestudios



Tegelcombinaties van Motto by Mosa

SERENE

Witte tegels zijn licht en helder. Ze brengen 
rust en ruimte in je badkamer en toiletruim-
te(s). Of je nou gaat voor modern of klassiek:  
Wit is altijd een goede keuze.

Disclaimer In deze brochure worden verschillende sfeerbeelden getoond; deze dienen ter inspiratie.  
Diverse getoonde producten biedt Homestudios niet aan. Houd er daarnaast rekening mee dat tegels 
níet strokend worden aangebracht. 

  Maak en bewaar jouw persoonlijke Serene combinatie  
in de configurator van Motto by Mosa.



Tegelcombinaties van Motto by Mosa

EXPRESSIVE

Gekleurde tegels zorgen voor vrolijkheid en 
geven je badkamer en toiletruimte(s) karakter. 
Doordat de tegelkleuren zacht zijn, blijft de 
uitstraling van de ruimte fris en licht.

 Maak en bewaar jouw persoonlijke Expressive combinatie 
in de configurator van Motto by Mosa. 

Disclaimer In deze brochure worden verschillende sfeerbeelden getoond; deze dienen ter inspiratie.  
Diverse getoonde producten biedt Homestudios niet aan. Houd er daarnaast rekening mee dat tegels 
níet strokend worden aangebracht. 



Tegelcombinaties van Motto by Mosa

NOBLE

De gouden combinatie van stoere materialen 
en grijstinten geven je badkamer en toilet-
ruimte(s) een industriële uitstraling. De koele 
tegelkleuren lenen zich perfect voor een strak 
lijnenspel. 

Maak en bewaar jouw persoonlijke Noble combinatie 
in de configurator van Motto by Mosa. 

Disclaimer In deze brochure worden verschillende sfeerbeelden getoond; deze dienen ter inspiratie.  
Diverse getoonde producten biedt Homestudios niet aan. Houd er daarnaast rekening mee dat tegels 
níet strokend worden aangebracht. 



Tegelcombinaties van Motto by Mosa

NATURAL

Lichte zandkleuren zorgen voor harmonie in  
je interieur. Door deze bescheiden en verfijnde 
tegelkleuren krijgen je badkamer en toilet-
ruimte(s) een rustiek karakter.

Maak en bewaar jouw persoonlijke Naturel combinatie 
in de configurator van Motto by Mosa. 

Disclaimer In deze brochure worden verschillende sfeerbeelden getoond; deze dienen ter inspiratie.  
Diverse getoonde producten biedt Homestudios niet aan. Houd er daarnaast rekening mee dat tegels 
níet strokend worden aangebracht. 



Tegelcombinaties van Motto by Mosa

COSY

Omring jezelf met rijke aardse kleuren. De  
tegels geven je badkamer en toiletruimte(s) 
een robuust karakter en maken de ruimte 
warm en vertrouwd.

Maak en bewaar jouw persoonlijke Cosy combinatie 
in de configurator van Motto by Mosa. 

Disclaimer In deze brochure worden verschillende sfeerbeelden getoond; deze dienen ter inspiratie.  
Diverse getoonde producten biedt Homestudios niet aan. Houd er daarnaast rekening mee dat tegels 
níet strokend worden aangebracht. 



Tegelcombinaties van Motto by Mosa

ROYAL

Als je van uitgesproken houdt, zijn donker- 
gekleurde tegels de perfecte keuze voor jouw 
badkamer en toiletruimte(s). De diepe kleur- 
tonen zijn zorgvuldig geselecteerd en geven  
een gevoel van luxe.

 Maak en bewaar jouw persoonlijke Royal combinatie 
in de configurator van Motto by Mosa. 

Disclaimer In deze brochure worden verschillende sfeerbeelden getoond; deze dienen ter inspiratie.  
Diverse getoonde producten biedt Homestudios niet aan. Houd er daarnaast rekening mee dat tegels 
níet strokend worden aangebracht. 



Aan de slagAssortiment tegelwerk

3. CASCO OPLEVERING  
  Wil je bij een andere showroom het (sanitair en) tegelwerk aanschaffen? 

Dan kun je kiezen voor een casco oplevering van de badkamer en/of 
toiletruimte(s). Op Mijn Homestudios voor jouw project lees je meer over 
deze mogelijkheid en tref je de voorwaarden die wij hanteren.

AAN DE SLAG!
We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken:  
een goede voorbereiding is het halve werk! 

1  Denk daarom alvast na over jouw wensen, budget  
en de mogelijkheden die wij bieden.

2  Wanneer je oog is gevallen op één van de sferen van  
Motto by Mosa kun je aan de slag met de Homestudios 
configurator van Motto by Mosa. 

3  Maak en bewaar jouw persoonlijke ontwerp(en) en  
bespreek ze tijdens het gesprek met de woonadviseur.  
Hij of zij kan jou vervolgens vertellen hoe het  
bijbehorende kostenplaatje eruitziet.

4  Heb je vragen? Schrijf ze op en neem ze mee naar het  
gesprek met jouw woonadviseur. Hij of zij kan jou tevens 
meer vertellen over de voorwaarden die wij hanteren.

Casco oplevering van badkamer en/of toiletruimte(s)

 Bij een casco oplevering zijn geen (installatie)wijzigingen mogelijk. Houd er 
daarnaast rekening mee dat wanneer je kiest voor een casco oplevering 
van de badkamer en/of toiletruimte(s) je pas ná oplevering van jouw 
woning het (sanitair en) tegelwerk kunt (laten) aanbrengen. 
 
Of een casco oplevering van de badkamer en/of toiletruimte(s) in jouw 
toekomstige woning mogelijk is, is afhankelijk van het woningtype en het 
project.



‘Een badkamer voor  
het hele gezin.’



Assortiment sanitair

SANITAIR

In samenwerking met Ideal Standard, 
Duravit, Royal Douche en hansgrohe 
bieden we een divers en compleet  
assortiment aan. Van wastafelmeubel tot 
wandcloset en van kraan tot kolomkast; 
samen met de woonadviseur kun je in 
het Homestudios experience center de 
mogelijkheden bekijken om vervolgens 
een keuze te maken voor het sanitair  
dat past bij jouw persoonlijke woonstijl. 
Niet onbelangrijk: het sanitair in de 
badkamer en toiletruimte(s) is klaar op 
het moment dat je de sleutel van jouw 
nieuwe woning krijgt overhandigd!



Assortiment sanitair

Ideal Standard Tiempo

Ideal Standard Tiempo

Ideal Standard Tiempo

Ideal Standard Tiempo

E066801

E3240WG

E3240OS

E3240LG

• Ideal Standard Tiempo wastafel
• 61 centimeter
• één kraangat met overloop
• kleur: wit

• Ideal Standard Tiempo wastafelmeubel
• 60 centimeter
• twee lades met softclosing
• kleur: wit

• Ideal Standard Tiempo wastafelmeubel
• 60 centimeter
• twee lades met softclosing
• kleur: zand eiken

• Ideal Standard Tiempo wastafelmeubel
• 60 centimeter
• twee lades met softclosing
• kleur: lava grijs

Merk Artikelnummer Omschrijving

Wastafel met meubel (Ideal Standard Tiempo)

Ideal Standard Tiempo

Ideal Standard Tiempo

Ideal Standard Tiempo

Ideal Standard Tiempo

E066901

E3242WG

E3242OS

E3242LG

• Ideal Standard Tiempo wastafel
• 81,5 centimeter
• één kraangat met overloop
• kleur: wit

• Ideal Standard Tiempo wastafelmeubel
• 80 centimeter
• twee lades met softclosing
• kleur: wit

• Ideal Standard Tiempo wastafelmeubel
• 80 centimeter
• twee lades met softclosing
• kleur: zand eiken

• Ideal Standard Tiempo wastafelmeubel
• 80 centimeter
• twee lades met softclosing
• kleur: lava grijs

Merk Artikelnummer Omschrijving

Wastafel met meubel (Ideal Standard Tiempo)

Ideal Standard Tiempo E0572TI • Ideal Standard Tiempo wastafelmeubel
• 60 centimeter
• twee lades met softclosing
• kleur: hoogglans grijs

Ideal Standard Tiempo E0573TI • Ideal Standard Tiempo wastafelmeubel
• 80 centimeter
• twee lades met softclosing
• kleur: hoogglans grijs

Wastafel met meubel
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Ideal Standard Tiempo

Ideal Standard Tiempo

Ideal Standard Tiempo

Ideal Standard Tiempo

J004201

E1105WG

E1105OS

E1105LG

• Ideal Standard Tiempo wastafel
• 101,5 centimeter
• één kraangat met overloop
• kleur: wit

• Ideal Standard Tiempo wastafelmeubel
• 100 centimeter
• twee lades met softclosing
• kleur: wit

• Ideal Standard Tiempo wastafelmeubel
• 100 centimeter
• twee lades met softclosing
• kleur: zand eiken

• Ideal Standard Tiempo wastafelmeubel
• 100 centimeter
• twee lades met softclosing
• kleur: lava grijs

Merk Artikelnummer Omschrijving

Wastafel met meubel (Ideal Standard Tiempo)

Ideal Standard
Connect Air

Ideal Standard
Connect Air

Ideal Standard
Connect Air

Ideal Standard
Connect Air

Ideal Standard
Connect Air

E028901

E0818B2

E0818PS

E0818UK

E0818VY

• Ideal Standard Connect Air wastafel 
• 64 centimeter
• één kraangat met overloop
• kleur: wit

• Ideal Standard Connect Air    
 wastafelmeubel 
• 60 centimeter
• twee lades 
• kleur: glanzend wit / mat wit 

• Ideal Standard Connect Air    
 wastafelmeubel 
• 60 centimeter
• twee lades 
• kleur: eiken grijs / mat wit

• Ideal Standard Connect Air    
 wastafelmeubel 
• 60 centimeter
• twee lades 
• kleur: licht pijnboom / mat beige

• Ideal Standard Connect Air    
 wastafelmeubel 
• 60 centimeter
• twee lades 
• kleur: mat bruin / mat wit

Merk Artikelnummer Omschrijving

Wastafel met meubel (Ideal Standard Connect Air)

Ideal Standard Tiempo E1105TI • Ideal Standard Tiempo wastafelmeubel
• 100 centimeter
• twee lades met softclosing
• kleur: hoogglans grijs

Wastafel met meubel
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Ideal Standard
Connect Air

Ideal Standard
Connect Air

Ideal Standard
Connect Air

Ideal Standard
Connect Air

Ideal Standard
Connect Air

E027901

E0819B2

E0819PS

E0819UK

E0819VY

• Ideal Standard Connect Air wastafel 
• 84 centimeter 
• één kraangat met overloop
• kleur: wit

• Ideal Standard Connect Air    
 wastafelmeubel 
• 80 centimeter 
• twee lades 
• kleur: gl wit / mat wit wit

• Ideal Standard Connect Air    
 wastafelmeubel 
• 80 centimeter 
• twee lades 
• kleur: eiken grijs / mat wit

• Ideal Standard Connect Air    
 wastafelmeubel 
• 80 centimeter 
• twee lades 
• kleur: licht pijnboom / mat beige

• Ideal Standard Connect Air    
 wastafelmeubel 
• 80 centimeter 
• twee lades 
• kleur: mat bruin / mat wit

Merk Artikelnummer Omschrijving

Wastafel met meubel (Ideal Standard Connect Air)

Ideal Standard
Connect Air

Ideal Standard
Connect Air

Ideal Standard
Connect Air

Ideal Standard
Connect Air

Ideal Standard
Connect Air

E027301

E0822B2

E0822PS

E0822UK

E0822VY

• Ideal Standard Connect Air dubbele  
 wastafel 
• 124 centimeter
• twee kraangaten met overloop
• kleur: wit

• Ideal Standard Connect Air  
 wastafelmeubel dubbel 
• 120 centimeter
• vier lades 
• kleur: glanzend wit / mat wit

• Ideal Standard Connect Air
 wastafelmeubel dubbel
• 120 centimeter
• vier lades 
• kleur: eiken grijs / mat wit

• Ideal Standard Connect Air
 wastafelmeubel dubbel
• 120 centimeter
• vier lades 
• kleur: licht pijnboom / mat beige

• Ideal Standard Connect Air
 wastafelmeubel dubbel 
• 120 centimeter
• vier lades 
• kleur: mat bruin / mat wit

Merk Artikelnummer Omschrijving

Wastafel met meubel (Ideal Standard Connect Air)

Wastafel met meubel



Assortiment sanitair

Ideal Standard Ipalyss

Ideal Standard Ipalyss

Ideal Standard Ipalyss

Ideal Standard Ipalyss

Ideal Standard Ipalyss

E207701

E2077V1

E2077V2

E2077V3

E2077V4

• Ideal Standard Ipalyss opbouwwastafel
• 55 x 38 centimeter
• één kraangat met overloop
• kleur: wit

• Ideal Standard Ipalyss opbouwwastafel
• 55 x 38 centimeter
• één kraangat met overloop
• kleur: Silk White

• Ideal Standard Ipalyss opbouwwastafel
• 55 x 38 centimeter
• één kraangat met overloop
• kleur: Black Glossy

• Ideal Standard Ipalyss opbouwwastafel
• 55 x 38 centimeter
• één kraangat met overloop
• kleur: Black Matt

• Ideal Standard Ipalyss opbouwwastafel
• 55 x 38 centimeter
• één kraangat met overloop
• kleur: Kashmir

Merk Artikelnummer Omschrijving

Opbouwwastafel met meubel (Ideal Standard Ipalyss + Conca)

Ideal Standard Ipalyss

Ideal Standard Ipalyss

Ideal Standard Ipalyss

Ideal Standard Ipalyss

Ideal Standard Ipalyss

E2077V6

E2077V7

E2077V8

E2077V9

E2077X8

• Ideal Standard Ipalyss opbouwwastafel
• 55 x 38 centimeter
• één kraangat met overloop
• kleur: Pomegranate

• Ideal Standard Ipalyss opbouwwastafel
• 55 x 38 centimeter
• één kraangat met overloop
• kleur: Nude

• Ideal Standard Ipalyss opbouwwastafel
• 55 x 38 centimeter
• één kraangat met overloop
• kleur: Mink

• Ideal Standard Ipalyss opbouwwastafel
• 55 x 38 centimeter
• één kraangat met overloop
• kleur: Concrete

• Ideal Standard Ipalyss opbouwwastafel
• 55 x 38 centimeter
• één kraangat met overloop
• kleur: Powder

Merk Artikelnummer Omschrijving

Opbouwwastafel met meubel (Ideal Standard Ipalyss + Conca)

Ideal Standard Ipalyss E2077V5 • Ideal Standard Ipalyss opbouwwastafel
• 55 x 38 centimeter
• één kraangat met overloop
• kleur: Slate Grey

Ideal Standard Ipalyss E2077X9 • Ideal Standard Ipalyss opbouwwastafel
• 55 x 38 centimeter
• één kraangat met overloop
• kleur: Sage

Opbouwwastafel met meubel



Assortiment sanitair

Ideal Standard Conca

Ideal Standard Conca

Ideal Standard Conca

T4322Y1

T4322Y2

T4322Y3

• Ideal Standard Conca wastafelmeubel  
 met afdekblad
• 80 x 50,5 x 55 centimeter
• twee lades met Push-Open systeem 
 en softclosing
• kleur: Matt Anthracite

• Ideal Standard Conca wastafelmeubel  
 met afdekblad
• 80 x 50,5 x 55 centimeter
• twee lades met Push-Open systeem 
 en softclosing
• kleur: Matt Sunset

Merk Artikelnummer Omschrijving

Opbouwwastafel met meubel (Ideal Standard Ipalyss + Conca)

Ideal Standard Conca

Ideal Standard Conca

Ideal Standard Conca

T4322Y4

T4322Y5

T4322Y6

• Ideal Standard Conca wastafelmeubel  
 met afdekblad
• 80 x 50,5 x 55 centimeter
• twee lades met Push-Open systeem 
 en softclosing
• kleur: Smoked Oak

• Ideal Standard Conca wastafelmeubel  
 met afdekblad
• 80 x 50,5 x 55 centimeter
• twee lades met Push-Open systeem 
 en softclosing
• kleur: Dark Walnut

• Ideal Standard Conca wastafelmeubel  
 met afdekblad
• 80 x 50,5 x 55 centimeter
• twee lades met Push-Open systeem  
 en softclosing
• kleur: Light Oak

Merk Artikelnummer Omschrijving

Opbouwwastafel met meubel (Ideal Standard Ipalyss + Conca)

• Ideal Standard Conca wastafelmeubel  
 met afdekblad
• 80 x 50,5 x 55 centimeter
• twee lades met Push-Open systeem 
 en softclosing
• kleur: Matt White

Opbouwwastafel met meubel



Assortiment sanitair

Ideal Standard Conca

Ideal Standard Conca

Ideal Standard Conca

T390601

T4324Y1

T4324Y2

• Ideal Standard Conca wastafelmeubel  
 met afdekblad
• 120 x 50,5 x 55 centimeter
• twee lades met Push-Open systeem 
 en softclosing
• kleur: Matt White

• Ideal Standard Conca wastafelmeubel  
 met afdekblad
• 120 x 50,5 x 55 centimeter
• twee lades met Push-Open systeem 
 en softclosing
• kleur: Matt Anthracite

Merk Artikelnummer Omschrijving

Opbouwwastafel met meubel (Ideal Standard EXTRA + Conca)

Ideal Standard Conca

Ideal Standard Conca

Ideal Standard Conca

T4324Y4

T4324Y5

T4324Y6

• Ideal Standard Conca wastafelmeubel  
 met afdekblad
• 120 x 50,5 x 55 centimeter
• twee lades met Push-Open systeem 
 en softclosing
• kleur: Smoked Oak

• Ideal Standard Conca wastafelmeubel 
met afdekblad
• 120 x 50,5 x 55 centimeter
• twee lades met Push-Open systeem 
 en softclosing
• kleur: Dark Walnut

• Ideal Standard Conca wastafelmeubel 
met afdekblad
• 120 x 50,5 x 55 centimeter
• twee lades met Push-Open systeem 
 en softclosing
• kleur: Light Oak

Merk Artikelnummer Omschrijving

Opbouwwastafel met meubel (Ideal Standard EXTRA + Conca)

• Ideal Standard Extra opbouwwastafel
• geslepen onderzijde
• 100 x 45 centimeter
• twee kraangaten met overloop
• kleur: wit

Ideal Standard Conca T4324Y3 • Ideal Standard Conca wastafelmeubel  
 met afdekblad
• 120 x 50,5 x 55 centimeter
• twee lades met Push-Open systeem 
 en softclosing
• kleur: Matt Sunset

Opbouwwastafel met meubel



‘Elke dag genieten in de 
 badkamer van jouw dromen.’



Assortiment sanitair

Duravit ME by Starck

Duravit ME by Starck

Duravit ME by Starck

Duravit ME by Starck

Duravit ME by Starck

2336630000

LC624001818

LC624002222

LC624002121

LC624004949

• Duravit wastafel 
• 63 centimeter
• één kraangat met overloop
• kleur: wit

• Duravit L-Cube wastafelmeubel
• 48,1 x 62 x 55 centimeter
• twee lades
• kleur: wit mat

• Duravit L-Cube wastafelmeubel
• 48,1 x 62 x 55 centimeter
• twee lades 
• kleur: wit hoogglans

• Duravit L-Cube wastafelmeubel
• 48,1 x 62 x 55 centimeter
• twee lades 
• kleur: noten donker

• Duravit L-Cube wastafelmeubel
• 48,1 x 62 x 55 centimeter
• twee lades 
• kleur: grafiet mat

Merk Artikelnummer Omschrijving

Wastafel met meubel (Duravit ME by Starck + L-Cube)

Duravit ME by Starck

Duravit ME by Starck

Duravit ME by Starck

Duravit ME by Starck

Duravit ME by Starck

2336830000

LC624101818

LC624102222

LC624102121

LC624104949

• Duravit wastafel 
• 83 centimeter 
• één kraangat met overloop 
• kleur: wit

• Duravit L-Cube wastafelmeubel
• 48,1 x 82 x 55 centimeter
• twee lades 
• kleur: wit mat

• Duravit L-Cube wastafelmeubel
• 48,1 x 82 x 55 centimeter
• twee lades 
• kleur: wit hoogglans

• Duravit L-Cube wastafelmeubel
• 48,1 x 82 x 55 centimeter
• twee lades
• kleur: noten donker

• Duravit L-Cube wastafelmeubel
• 48,1 x 82 x 55 centimeter
• twee lades 
• kleur: grafiet mat

Merk Artikelnummer Omschrijving

Wastafel met meubel (Duravit ME by Starck + L-Cube)

Wastafel met meubel



Assortiment sanitair

Duravit ME by Starck

Duravit ME by Starck

Duravit ME by Starck

Duravit ME by Starck

Duravit ME by Starck

2336100000

LC624201818

LC624202222

LC624202121

LC624204949

• Duravit wastafel
•103 centimeter 
• één kraangat met overloop
• kleur: wit

• Duravit L-Cube wastafelmeubel 
• 48,1 x 102 x 55 centimeter
• twee lades 
• kleur: wit mat

• Duravit L-Cube wastafelmeubel
• 48,1 x 102 x 55 centimeter
• twee lades 
• kleur: wit hoogglans

• Duravit L-Cube wastafelmeubel
• 48,1 x 102 x 55 centimeter
• twee lades 
• kleur: noten donker

• Duravit L-Cube wastafelmeubel
• 48,1 x 102 x 55 centimeter
• twee lades 
• kleur: grafiet mat

Merk Artikelnummer Omschrijving

Wastafel met meubel (Duravit ME by Starck + L-Cube)

Duravit ME by Starck

Duravit ME by Starck

Duravit ME by Starck

Duravit ME by Starck

Duravit ME by Starck

2336130000

LC625901818

LC625902222

LC625902121

LC625904949

• Duravit wastafel 
• 130 centimeter
• twee kraangaten met overloop
• kleur: wit

• Duravit L-Cube wastafelmeubel
• 48,1 x 129 x 55 centimeter 
• vier lades 
• kleur: wit mat

• Duravit L-Cube wastafelmeubel
• 48,1 x 129 x 55 centimeter 
• vier lades 
• kleur: wit hoogglans

• Duravit L-Cube wastafelmeubel
• 48,1 x 129 x 55 centimeter 
• vier lades 
• kleur: noten donker

• Duravit L-Cube wastafelmeubel
• 48,1 x 129 x 55 centimeter 
• vier lades 
• kleur: grafiet mat

Merk Artikelnummer Omschrijving

Wastafel met meubel (Duravit ME by Starck + L-Cube)

Wastafel met meubel



Assortiment sanitair

Duravit Vero Air

Duravit L-Cube

Duravit L-Cube

2350100024

LC627802121

LC627804949

• Duravit wastafel
• 100 centimeter
• onderzijde geglazuurd
• twee kraangaten met overloop
• kleur: wit

• Duravit L-Cube wastafelmeubel
• 45,9 x 98,4 x 54,4 centimeter
• twee lades
• kleur: noten donker

• Duravit L-Cube wastafelmeubel
• 45,9 x 98,4 x 54,4 centimeter
• twee lades
• kleur: grafiet mat

Merk Artikelnummer Omschrijving

Wastafel met meubel (Vero Air + L-Cube)

Duravit L-Cube LC627801616 • Duravit L-Cube wastafelmeubel
• 45,9 x 98,4 x 54,4 centimeter
• twee lades
• kleur: zwart bruin

Merk Artikelnummer Omschrijving

Wastafel met meubel (Vero Air + L-Cube)

Duravit L-Cube

Duravit L-Cube

LC627803030

LC627803535

• Duravit L-Cube wastafelmeubel
• 45,9 x 98,4 x 54,4 centimeter
• twee lades
• kleur: eiken naturel

• Duravit L-Cube wastafelmeubel
• 45,9 x 98,4 x 54,4 centimeter
• twee lades
• kleur: grijs eiken

Wastafel met meubel



Assortiment sanitair

Duravit Vero Air

Duravit L-Cube

Duravit L-Cube

Duravit L-Cube

2350120024

LC627901818

LC627902222

LC627902121

• Duravit wastafel 
• 120 centimeter 
• onderzijde geglazuurd
• twee kraangaten met overloop
• kleur: wit

• Duravit L-Cube wastafelmeubel 
• 45,9 x 118,4 x 54,4 centimeter
• twee lades 
• kleur: wit mat

• Duravit L-Cube wastafelmeubel
• 45,9 x 118,4 x 54,4 centimeter
• twee lades
• kleur: wit hoogglans

• Duravit L-Cube wastafelmeubel
• 45,9 x 118,4 x 54,4 centimeter
• twee lades 
• kleur: noten donker

Merk Artikelnummer Omschrijving

Wastafel met meubel (Vero Air + L-Cube)

Duravit L-Cube

Duravit L-Cube

Duravit L-Cube

Duravit L-Cube

LC627904949

LC627901616

LC627903030

LC627903535

• Duravit L-Cube wastafelmeubel
• 45,9 x 118,4 x 54,4 centimeter
• twee lades 
• kleur: grafiet mat

• Duravit L-Cube wastafelmeubel
• 45,9 x 118,4 x 54,4 centimeter
• twee lades
• kleur: zwart bruin

• Duravit L-Cube wastafelmeubel
• 45,9 x 118,4 x 54,4 centimeter
• twee lades
• kleur: eiken naturel

• Duravit L-Cube wastafelmeubel
• 45,9 x 118,4 x 54,4 centimeter
• twee lades
• kleur: grijs eiken

Merk Artikelnummer Omschrijving

Wastafel met meubel (Vero Air + L-Cube)

Wastafel met meubel



Assortiment sanitair

Duravit D-Neo

Duravit D-Neo

Duravit D-Neo

Duravit D-Neo

2367650000

DE435400707

DE435402121

DE435403030

• Duravit D-Neo wastafel
• 65 centimeter
• één kraangat met overloop
• kleur: wit

• Duravit D-Neo wastafelmeubel
• 63,4 x 45,2 x 62,5 centimeter
• twee lades
• kleur: betongrijs mat

• Duravit D-Neo wastafelmeubel
• 63,4 x 45,2 x 62,5 centimeter
• twee lades
• kleur: noten donker

• Duravit D-Neo wastafelmeubel
• 63,4 x 45,2 x 62,5 centimeter
• twee lades
• kleur: eiken natuur

Merk Artikelnummer Omschrijving

Wastafel met meubel (Duravit D-Neo)

Duravit D-Neo

Duravit D-Neo

Duravit D-Neo

Duravit D-Neo

DE435403535

DE435404343

DE435407979

DE435409191

• Duravit D-Neo wastafelmeubel
• 63,4 x 45,2 x 62,5 centimeter
• twee lades
• kleur: eiken terra

• Duravit D-Neo wastafelmeubel
• 63,4 x 45,2 x 62,5 centimeter
• twee lades
• kleur: basalt mat

• Duravit D-Neo wastafelmeubel
• 63,4 x 45,2 x 62,5 centimeter
• twee lades
• kleur: noten natuur

• Duravit D-Neo wastafelmeubel
• 63,4 x 45,2 x 62,5 centimeter
• twee lades
• kleur: taupe mat

Merk Artikelnummer Omschrijving

Wastafel met meubel (Duravit D-Neo)

Wastafel met meubel



Assortiment sanitair

Merk Artikelnummer Omschrijving

Wastafel met meubel (Duravit D-Neo)

Merk Artikelnummer Omschrijving

Wastafel met meubel (Duravit D-Neo)

Duravit D-Neo DE012001616 • Duravit D-Neo wastafel +   
 wastafelmeubel
• wastafel 65 centimeter
• één kraangat, met overloop
• wastafelmeubel 63,4 x 45,2 x 62,5  
 centimeter
• twee lades
• kleur: eiken zwart

Duravit D-Neo DE012002222 • Duravit D-Neo wastafel +   
 wastafelmeubel
• wastafel 65 centimeter
• één kraangat, met overloop
• wastafelmeubel 63,4 x 45,2 x 62,5  
 centimeter
• twee lades
• kleur: hoogglans wit

Duravit D-Neo DE012001818 • Duravit D-Neo wastafel +   
 wastafelmeubel
• wastafel 65 centimeter
• één kraangat, met overloop
• wastafelmeubel 63,4 x 45,2 x 62,5  
 centimeter
• twee lades
• kleur: wit mat

Duravit D-Neo DE012004949 • Duravit D-Neo wastafel +   
 wastafelmeubel
• wastafel 65 centimeter
• één kraangat, met overloop
• wastafelmeubel 63,4 x 45,2 x 62,5  
 centimeter
• twee lades
• kleur: grafiet mat

Duravit D-Neo

Duravit D-Neo

Duravit D-Neo

Duravit D-Neo

2367800000

DE435500707

DE435502121

DE435503030

• Duravit D-Neo wastafel
• 80 centimeter
• één kraangat, met overloop
• kleur: wit

• Duravit D-Neo wastafelmeubel
• 78,4 x 45,2 x 62,5 centimeter
• twee lades
• kleur: betongrijs mat

• Duravit D-Neo wastafelmeubel
• 78,4 x 45,2 x 62,5 centimeter
• twee lades
• kleur: noten donker

• Duravit D-Neo wastafelmeubel
• 78,4 x 45,2 x 62,5 centimeter
• twee lades
• kleur: eiken natuur

Duravit D-Neo DE435503535 • Duravit D-Neo wastafelmeubel
• 78,4 x 45,2 x 62,5 centimeter
• twee lades
• kleur: eiken terra

Wastafel met meubel



Assortiment sanitair

Duravit D-Neo

Duravit D-Neo

Duravit D-Neo

Duravit D-Neo

DE435504343

DE435505353

DE435507979

DE435509191

• Duravit D-Neo wastafelmeubel
• 78,4 x 45,2 x 62,5 centimeter
• twee lades
• kleur: basalt mat

• Duravit D-Neo wastafelmeubel
• 78,4 x 45,2 x 62,5 centimeter
• twee lades
• kleur: kastanje donker

• Duravit D-Neo wastafelmeubel
• 78,4 x 45,2 x 62,5 centimeter
• twee lades
• kleur: noten natuur

• Duravit D-Neo wastafelmeubel
• 78,4 x 45,2 x 62,5 centimeter
• twee lades
• kleur: taupe mat

Merk Artikelnummer Omschrijving

Wastafel met meubel (Duravit D-Neo)

Merk Artikelnummer Omschrijving

Wastafel met meubel (Duravit D-Neo)

Duravit D-Neo DE012101616 • Duravit D-Neo wastafel +   
 wastafelmeubel
• wastafel 80 centimeter
• één kraangat, met overloop
• wastafelmeubel 78,4 x 45,2 x 62,5  
 centimeter
• twee lades
• kleur: eiken zwart

Duravit D-Neo DE012102222 • Duravit D-Neo wastafel +   
 wastafelmeubel
• wastafel 80 centimeter
• één kraangat, met overloop
• wastafelmeubel 78,4 x 45,2 x 62,5  
 centimeter
• twee lades
• kleur: hoogglans wit

Duravit D-Neo DE012101818 • Duravit D-Neo wastafel +   
 wastafelmeubel
• wastafel 80 centimeter
• één kraangat, met overloop
• wastafelmeubel 78,4 x 45,2 x 62,5  
 centimeter
• twee lades
• kleur: wit mat

Duravit D-Neo DE012104949 • Duravit D-Neo wastafel +   
 wastafelmeubel
• wastafel 80 centimeter
• één kraangat, met overloop
• wastafelmeubel 78,4 x 45,2 x 62,5  
 centimeter
• twee lades
• kleur: grafiet mat

Wastafel met meubel



Assortiment sanitair

Duravit D-Neo

Duravit D-Neo

Duravit D-Neo

Duravit D-Neo

2372600070

2371400070

DE496701818

DE496700707

• Duravit D-Neo opzetwastafel ovaal
• 60 x 40 centimeter
• zonder kraangat zonder overloop
• kleur: wit

• Duravit D-Neo opzetwastafel rond
• 40 x 40 centimeter
• zonder kraangat, zonder overloop
• kleur: wit

• Duravit D-Neo console met    
 wastafelonderbouw hangend
• 80 x 55 x 66,4 centimeter
• twee lades 
• kleur: wit mat

• Duravit D-Neo console met    
 wastafelonderbouw hangend
• 80 x 55 x 66,4 centimeter
• twee lades 
• kleur: betongrijs mat

Merk Artikelnummer Omschrijving

Wastafel met meubel (Duravit D-Neo)

Duravit D-Neo

Duravit D-Neo

Duravit D-Neo

Duravit D-Neo

DE496703030

DE496703535

DE496704343

DE496704949

• Duravit D-Neo console met   
 wastafelonderbouw hangend
• 80 x 55 x 66,4 centimeter
• twee lades 
• kleur: eiken natuur

• Duravit D-Neo console met    
 wastafelonderbouw hangend
• 80 x 55 x 66,4 centimeter
• twee lades 
• kleur: eiken terra

• Duravit D-Neo console met    
 wastafelonderbouw hangend
• 80 x 55 x 66,4 centimeter
• twee lades 
• kleur: basalt mat

• Duravit D-Neo console met    
 wastafelonderbouw hangend
• 80 x 55 x 66,4 centimeter
• twee lades 
• kleur: grafiet mat

Merk Artikelnummer Omschrijving

Wastafel met meubel (Duravit D-Neo)

Duravit D-Neo DE496701616 • Duravit D-Neo console met    
 wastafelonderbouw hangend
• 80 x 55 x 66,4 centimeter
• twee lades 
• kleur: eiken zwart

Duravit D-Neo DE496702121 • Duravit D-Neo console met    
 wastafelonderbouw hangend
• 80 x 55 x 66,4 centimeter
• twee lades 
• kleur: noten donker

Wastafel met meubel



Assortiment sanitair

Duravit D-Neo

Duravit D-Neo

Duravit D-Neo

Duravit D-Neo

DE496705353

DE496707979

DE496709191

DE496702222

• Duravit D-Neo console met    
 wastafelonderbouw hangend
• 80 x 55 x 66,4 centimeter
• twee lades 
• kleur: kastanje donker

• Duravit D-Neo console met    
 wastafelonderbouw hangend
• 80 x 55 x 66,4 centimeter
• twee lades 
• kleur: noten natuur

• Duravit D-Neo console met   
  wastafelonderbouw hangend
• 80 x 55 x 66,4 centimeter
• twee lades 
• kleur: taupe mat

• Duravit D-Neo console met    
 wastafelonderbouw hangend
• 80 x 55 x 66,4 centimeter
• twee lades 
• kleur: hoogglans wit

Merk Artikelnummer Omschrijving

Wastafel met meubel (Duravit D-Neo)

Duravit D-Neo

Duravit D-Neo

Duravit D-Neo

Duravit D-Neo

2372600070

2371400070

DE4970B1818

DE4970B0707

• Duravit D-Neo opzetwastafel ovaal (2x)
• 60 x 40 centimeter (2x)
• zonder kraangat, zonder overloop
• kleur: wit

• Duravit D-Neo opzetwastafel rond (2x)
• 40 x 40 centimeter (2x)
• zonder kraangat, zonder overloop
• kleur: wit

• Duravit D-Neo console met    
 wastafelonderbouw hangend
• 140 x 55 x 66,4 centimeter
• vier lades 
• kleur: wit mat

• Duravit D-Neo console met    
 wastafelonderbouw hangend
• 140 x 55 x 66,4 centimeter
• vier lades 
• kleur: betongrijs mat

Merk Artikelnummer Omschrijving

Wastafel met meubel (Duravit D-Neo)

Duravit D-Neo DE4970B1616 • Duravit D-Neo console met    
 wastafelonderbouw hangend
• 140 x 55 x 66,4 centimeter
• vier lades 
• kleur: eiken zwart

Duravit D-Neo DE4970B2121 • Duravit D-Neo console met    
 wastafelonderbouw hangend
• 140 x 55 x 66,4 centimeter
• vier lades 
• kleur: noten donker

Wastafel met meubel



Assortiment sanitair

Duravit D-Neo

Duravit D-Neo

Duravit D-Neo

Duravit D-Neo

DE4970B3030

DE4970B3535

DE4970B4343

DE4970B4949

• Duravit D-Neo console met    
 wastafelonderbouw hangend
• 140 x 55 x 66,4 centimeter
• vier lades 
• kleur: eiken natuur

• Duravit D-Neo console met    
 wastafelonderbouw hangend
• 140 x 55 x 66,4 centimeter
• vier lades 
• kleur: eiken terra

• Duravit D-Neo console met    
 wastafelonderbouw hangend
• 140 x 55 x 66,4 centimeter
• vier lades 
• kleur: basalt mat

• Duravit D-Neo console met    
 wastafelonderbouw hangend
• 140 x 55 x 66,4 centimeter
• vier lades 
• kleur: grafiet mat

Merk Artikelnummer Omschrijving

Wastafel met meubel (Duravit D-Neo)

Duravit D-Neo

Duravit D-Neo

Duravit D-Neo

Duravit D-Neo

DE4970B5353

DE4970B7979

DE4970B9191

DE4970B2222

• Duravit D-Neo console met    
 wastafelonderbouw hangend
• 140 x 55 x 66,4 centimeter
• vier lades 
• kleur: kastanje donker

• Duravit D-Neo console met    
 wastafelonderbouw hangend
• 140 x 55 x 66,4 centimeter
• vier lades 
• kleur: noten natuur

• Duravit D-Neo console met    
 wastafelonderbouw hangend
• 140 x 55 x 66,4 centimeter
• vier lades 
• kleur: taupe mat

• Duravit D-Neo console met    
 wastafelonderbouw hangend
• 140 x 55 x 66,4 centimeter
• vier lades 
• kleur: hoogglans wit

Merk Artikelnummer Omschrijving

Wastafel met meubel (Duravit D-Neo)

Wastafel met meubel



Assortiment sanitair

Duravit Vero Air

Duravit Vero Air

Duravit Vero Air

Duravit Vero Air

Duravit Vero Air

2350600000

2350800000

2350100000

2350100024

2350120024

• Duravit wastafel
• 60 centimeter
• onderzijde geglazuurd
• één kraangat met overloop
• kleur: wit

• Duravit wastafel
• 80 centimeter
• onderzijde geglazuurd
• één kraangat met overloop
• kleur: wit

• Duravit wastafel
• 100 centimeter
• onderzijde geglazuurd
• één kraangat met overloop
• kleur: wit

• Duravit wastafel
• 100 centimeter
• onderzijde geglazuurd
• twee kraangaten met overloop
• kleur: wit

• Duravit wastafel
• 120 centimeter
• onderzijde geglazuurd
• twee kraangaten met overloop
• kleur: wit

Merk Artikelnummer Omschrijving

Wastafel zonder meubel (Duravit Vero Air)

Wastafel zonder meubel



‘Dagelijkse rituelen in een 
comfortabele omgeving.’



Assortiment sanitair

Ideal Standard

Ideal Standard

Ideal Standard

Ideal Standard

Ideal Standard

A6565AA

A7015AA

A7023AA

BD224AA

BC776AA

• Ideal Standard Tesi 
 wastafelmengkraan grande 
• 5 l / min 
• zonder waste 
• kleur: chroom

• Ideal Standard Connect Air 
 wastafelmengkraan grande 
• 5 l / min 
• zonder waste 
• kleur: chroom

• Ideal Standard Connect Air 
 wastafelmengkraan 
• 5l / min 
• hoge uitloop 
• zonder waste 
• kleur: chroom

• Ideal Standard Ceraplan    
 wastafelmengkraan
• Sprong 124 mm
• Hoogte uitloop 88 mm
• zonder waste
• BlueStart uitvoering (energie besparend)
• kleur: chroom

• Ideal Standard Joy wastafelmengkraan
• 5l /min
• zonder waste
• vaste gegoten uitloop
• kleur: chroom

Merk Artikelnummer Omschrijving

Wastafelmengkraan

Ideal Standard

Ideal Standard

Ideal Standard

Ideal Standard

Ideal Standard

BC778AA

BD209AA

BD211AA

E1482AA

D5859AA

• Ideal Standard Joy wastafelmengkraan 
• zonder waste
• kleur: chroom

• Ideal Standard Ceraplan    
 wastafelmengkraan
• Sprong 104 mm
• Hoogte uitloop 73 mm
• zonder waste
• kleur: chroom

• Ideal Standard Ceraplan    
 wastafelmengkraan
• Sprong 104 mm
• Hoogte uitloop 73 mm
• zonder waste
• BlueStart uitvoering (energie besparend)
• kleur: chroom

• Push Open plug voor Ideal Standard   
 wastafelkraan
• kleur: chroom

• Ideal Standard designsifon
• kleur: chroom

Merk Artikelnummer Omschrijving

Wastafelmengkraan

Ideal Standard BC822XG • Ideal Standard Ceraline    

 wastafelmengkraan 
• met click-waste afvoergarnituur
• kleur: Silk Black / mat zwart

Wastafelmengkraan



Assortiment sanitair

Merk Artikelnummer Omschrijving

Wastafelmengkraan

Merk Artikelnummer Omschrijving

Wastafelmengkraan

hansgrohe

hansgrohe

hansgrohe

hansgrohe

hansgrohe

71131000

72023000

32508000

31187000

32507670

• hansgrohe logis 210 ééngreeps
 wastafelmengkraan 
• met hoge draaibare uitloop 
• zonder afvoergarnituur 
• kleur: chroom

• hansgrohe talis s ééngreeps 
 wastafelmengkraan 100 coolstart 
• zonder afvoergarnituur 
• kleur: chroom

• hansgrohe metropol ééngreeps 
 wastafelmengkraan 110 coolstart 
• met push open afvoergarnituur 
• kleur: chroom

• hansgrohe metris wastafelmengkraan  
 ééngreeps 
• draaibare uitloop
• met push open afvoergarnituur 
• kleur: chroom

• hansgrohe Metropol ééngreeps    
wastafelmengkraan 110
• met Push-Open afvoergarnituur
• kleur: mat zwart

hansgrohe

hansgrohe

hansgrohe

hansgrohe

hansgrohe

71714670

32511670

32511000

71107000

31084000

• hansgrohe Talis E ééngreeps    
 wastafelmengkraan 110 CoolStart
• zonder afvoergarnituur
• kleur: mat zwart

• hansgrohe Metropol ééngreeps    
wastafelmengkraan 230
• met Push-Open afvoergarnituur
• kleur: mat zwart

• hansgrohe Metropol ééngreeps wastafel-
mengkraan
• hoge uitloop
• met push open afvoergarnituur 
• kleur: chroom

• hansgrohe logis 100 coolstart ééngreeps  
 wastafelmengkraan 
• met push open afvoergarnituur 
• kleur: chroom

• hansgrohe metris wastafelmengkraan
 ééngreeps 
• zonder afvoergarnituur

Wastafelmengkraan



Assortiment sanitair

Merk Artikelnummer Omschrijving

Wastafelmengkraan

Merk Artikelnummer Omschrijving

Wastafelmengkraan (Highrise)

hansgrohe

hansgrohe

hansgrohe

hansgrohe

50100000

50100670

52105670

52105000

• Push Open plug voor hansgrohe kraan

• Push Open plug voor hansgrohe kraan
• kleur: mat zwart

• hansgrohe Flowstar S designsifon
• kleur: mat zwart

• hansgrohe Flowstar S designsifon
• kleur: chroom

hansgrohe

hansgrohe

hansgrohe

hansgrohe

71258000

71717000

76070000

25120003

• hansgrohe Logis Fine 
 wastafelmengkraan 240
• zonder afvoergarnituur
• Highrise kraan
• te combineren met een wastafelkom  
 zonder kraanvlak
• kleur: chroom

• hansgrohe Talis E 
 wastafelmengkraan 240
• zonder afvoergarnituur
• Highrise kraan
• te combineren met een wastafelkom  
 zonder kraanvlak
• kleur: chroom

• hansgrohe Finoris 
 wastafelmengkraan 260
• met Push-Open afvoergarnituur
• Highrise kraan
• te combineren met een wastafelkom  
 zonder kraanvlak
• kleur: chroom

• hansgrohe Metropol 
 wastafelmengkraan 260
• met Push-Open afvoergarnituur
• Highrise kraan
• te combineren met een wastafelkom  
 zonder kraanvlak
• kleur: chroom

hansgrohe 75042670 • hansgrohe Axor Vivenis 
 wastafelmengkraan 252
• zonder afvoergarnituur
• Highrise kraan
• te combineren met een wastafelkom  
 zonder kraanvlak
• kleur: mat zwart

Wastafelmengkraan



Assortiment sanitair

Ideal Standard

Ideal Standard

Ideal Standard

Ideal Standard

Ideal Standard

T3278BH

T3336BH

T3337BH

T3338BH

T3957BH

• Ideal Standard Connect Air spiegel 
 met verlichting
• verlichting rondom achterzijde spiegel
• 60 x 70 centimeter
• sfeerverlichting 30w

• Ideal Standard Connect Air spiegel 
 met verlichting
• verlichting rondom achterzijde spiegel
• 80 x 70 centimeter
• sfeerverlichting 30w

• Ideal Standard Connect Air spiegel
 met verlichting
• verlichting rondom achterzijde spiegel
• 100 x 70 centimeter
• sfeerverlichting 55w

• Ideal Standard Connect Air spiegel 
 met verlichting
• verlichting rondom achterzijde spiegel
• 120 x 70 centimeter 
• sfeerverlichting 55w

• Ideal Standard Conca spiegel rond met  
 sfeerverlichting
• LED verlichting
• lichtkleur 4000 Kelvin
• diameter 600mm

Merk Artikelnummer Omschrijving

Spiegel (Ideal Standard)

Ideal Standard

Ideal Standard

Ideal Standard

Ideal Standard

Ideal Standard

T3958BH

T3959BH

T3960BH

T4131BH

T4133BH

• Ideal Standard Conca spiegel rond met  
 sfeerverlichting
• LED verlichting
• lichtkleur 4000 Kelvin
• diameter 800mm

• Ideal Standard Conca spiegel rond met  
 sfeerverlichting
• LED verlichting
• lichtkleur 4000 Kelvin
• diameter 1000mm

• Ideal Standard Conca spiegel rond met  
 sfeerverlichting
• LED verlichting
• lichtkleur 4000 Kelvin
• diameter 1200mm

• Ideal Standard Conca spiegel rond met  
 sfeerverlichting
• Zwarte omlijsting van metaal
• LED verlichting
• lichtkleur 4000 Kelvin
• diameter 650mm

• Ideal Standard Conca spiegel rond met  
 sfeerverlichting
• Zwarte omlijsting van metaal
• LED verlichting
• lichtkleur 4000 Kelvin
• diameter 900mm

Merk Artikelnummer Omschrijving

Spiegel (Ideal Standard)

Spiegel



Assortiment sanitair

Ideal Standard

Ideal Standard

Ideal Standard

Ideal Standard

T3965BH

T3966BH

T3967BH

T3968BH

• Ideal Standard Conca spiegel vierkant  
 met verlichting
• Zwarte omlijsting van aluminium
• Dubbel omlopende LED-verlichting
• lichtkleur 4000 Kelvin
• 60 x 60 centimeter

• Ideal Standard Conca spiegel vierkant  
 met verlichting
• Zwarte omlijsting van aluminium
• Dubbel omlopende LED-verlichting
• lichtkleur 4000 Kelvin
• 80 x 80 centimeter

• Ideal Standard Conca spiegel vierkant  
 met verlichting
• Zwarte omlijsting van aluminium
• Dubbel omlopende LED-verlichting
• lichtkleur 4000 Kelvin
• 100 x 100 centimeter

• Ideal Standard Conca spiegel vierkant  
 met verlichting
• Zwarte omlijsting van aluminium
• Dubbel omlopende LED-verlichting
• lichtkleur 4000 Kelvin
• 120 x 120 centimeter

Merk Artikelnummer Omschrijving

Spiegel (Ideal Standard)

Ideal Standard

Ideal Standard

Ideal Standard

Ideal Standard

T3340BH

T3342BH

T3343BH

T3344BH

• Ideal Standard Strada II spiegel
• geïntegreerde LED verlichting
• lichtkleur 4000 Kelvin
• anti-condens functie
• 60 x 70 centimeter

• Ideal Standard Strada II spiegel
• geïntegreerde LED verlichting
• lichtkleur 4000 Kelvin
• anti-condens functie
• 80 x 70 centimeter

• Ideal Standard Strada II spiegel
• geïntegreerde LED verlichting
• lichtkleur 4000 Kelvin
• anti-condens functie
• 100 x 70 centimeter

• Ideal Standard Strada II spiegel
• geïntegreerde LED verlichting
• lichtkleur 4000 Kelvin
• anti-condens functie
• 120 x 70 centimeter

Merk Artikelnummer Omschrijving

Spiegel (Ideal Standard)

Spiegel



Assortiment sanitair

Merk Artikelnummer Omschrijving

Spiegel (Duravit)

Duravit

Duravit

Duravit

Duravit

LM7820L

LM7820R

LM782100000

LM782200000

• Duravit spiegelkast met led verlichting
• één deur
• twee glazen planchets
• wandschakeling
• 61 x 76 centimeter
• scharnierzijde links

• Duravit spiegelkast met led verlichting
• één deur
• twee glazen planchets
• wandschakeling
• 61 x 76 centimeter
• scharnierzijde rechts

• Duravit spiegelkast met led 
 verlichting boven
• twee deuren
• twee glazen planchets
• wandschakeling
• 81 x 76 centimeter

• Duravit spiegelkast met led 
 verlichting boven
• twee deuren
• twee glazen planchets
• wandschakeling
• 101 x 76 centimeter

Merk Artikelnummer Omschrijving

Spiegelkast (Duravit)

Duravit LM782300000 • Duravit spiegelkast met led verlichting
• twee deuren
• vier glazen planchets
• wandschakeling
• 121 x 80 centimeter

Duravit

Duravit

Duravit

Duravit

LM783500000

LM783600000

LM783700000

LM783800000

• Duravit spiegel met verlichting 
• led, lichtrandveld boven 
• 60 centimeter 
• met wandschakeling 

• Duravit spiegel met verlichting 
• led, lichtrandveld boven
• 80 centimeter
• met wandschakeling

• Duravit spiegel met verlichting
• led, lichtrandveld boven
• 100 centimeter
• met wandschakeling

• Duravit spiegel met verlichting 
• led, lichtrandveld boven
• 120 centimeter
• met wandschakeling

Duravit LM784400000 • Duravit spiegel met verlichting
• led, lichtrandveld boven
• 140 centimeter
• met wandschakeling

Duravit LM785400000 • Duravit spiegelkast met led verlichting
• twee deuren
• 4 glazen planchets
• wandschakeling
• 131 x 76 centimeter

SpiegelkastSpiegel



Assortiment sanitair

Merk Artikelnummer Omschrijving

Fontein

Merk Artikelnummer Omschrijving

Fontein

Ideal Standard

Ideal Standard

Ideal Standard

E791201

E211201

E211301

• Ideal Standard Connect Arc fontein 
• 35 centimeter 
• kraangat links met overloop

• Ideal Standard Eurovit Tempo fontein 
• 37 x 21centimeter 
• kraangat rechts 
• kleur: wit

• Ideal Standard Eurovit Tempo fontein 
• 37 x 21centimeter 
• kraangat links 
• kleur: wit 

Duravit

Duravit

717400000

7065000082

• Duravit ME by Starck fontein
• 40 x 22 centimeter
• kraangat rechts zonder overloop
• kleur: wit

• Duravit fontein
• 50 centimeter
• kraangat rechts met overloop
• onderzijde geglazuurd
• kleur: wit

Duravit 724380000 • Duravit Vero Air fontein
• 38 x 25 centimeter
• kraangat rechts
• kleur: wit

Duravit

Duravit

7065000092

0739400041

• Duravit fontein
• 50 centimeter
• kraangat links met overloop
• onderzijde geglazuurd
• kleur: wit

• Duravit D-Neo fontein
• 40 x 22 centimeter
• kraangat rechts
• kleur: wit

Fontein



Assortiment sanitair

Merk Artikelnummer Omschrijving

Fonteinkraan

Merk Artikelnummer Omschrijving

Fonteinkraan

Ideal Standard

Ideal Standard

Ideal Standard

Ideal Standard

A7031AA

F2842AA

BC117AA

B9927AA

• Ideal Standard Connect Air toiletkraan 
• kleur: chroom

• Ideal Standard Idealstream    
 koudwaterkraan 
• met hoge uitloop 125mm 
• kleur: chroom

• Ideal Standard CeraPlus2 toiletkraan

• Ideal Standard Connect Blue toiletkraan

hansgrohe

hansgrohe

hansgrohe

72017000

32501000

71583670

• hansgrohe talis s toiletkraan 80 
• zonder wastegarnituur 
• kleur: chroom

• hansgrohe metropol ttngreeps 
 toiletkraan 100

• hansgrohe Vernis Blend toiletkraan 70
• zonder afvoer
• kleur: mat zwart

Ideal Standard BD284AA • Ideal Standard Ceraplan toiletkraan
• kleur: chroom

Ideal Standard F2842XG • Ideal Standard Idealstream    
 koudwaterkraan
• met hoge uitloop 125 mm
• kleur: Silk Black / mat zwart

Fonteinkraan



‘Jouw badkamer is dé plek in 
huis waar jij even helemaal tot 
rust kunt komen.’



Assortiment sanitair

Merk Artikelnummer Omschrijving

Wandclosetcombinatie

Merk Artikelnummer Omschrijving

Wandclosetcombinatie

Ideal Standard Stone T350301 • Ideal Standard Stone 
• wandcloset randloos 
• kleur: wit

Ideal Standard 
Connect Air

E005401 • Ideal Standard Connect Air
• wandcloset diepspoel 
• kleur: aquablade wit

Ideal Standard T376001 • Ideal Standard Blend 
• zitting en deksel dun 
• softclosing 
• kleur: wit

Ideal Standard Stone T352701 • Ideal Standard Stone 
• zitting en deksel dun 
• softclosing 
• kleur: wit

Ideal Standard T374901 • Idea Standard Blend Curve wandcloset
• diepspoel 
• kleur: wit

Ideal Standard 
Connect Air

E036601 • Ideal Standard Connect Air 
• zitting en deksel dun 
• softclosing 
• kleur: wit

Duravit MebyStarck 45290900A1 • Duravit ME by Starck wandcloset
• rimless
• kleur: wit
• incl. zitting en deksel

Duravit MebyStarck 45300900A1 • Duravit ME by Starck wandcloset  
 compact
• rimless
• kleur: wit
• incl. zitting en deksel dun

Ideal Standard T473701 • zitting en deksel t.b.v. wandcloset 
verkort
• softclosing
• kleur: wit

Duravit 0021690000 • D-Neo wc-ztting
• softclosing
• afneembaar
• kleur: wit

Ideal Standard T459201 • wandcloset verkort
• randloos
• 48 centimeter
• diepspoel
• kleur: wit

Duravit 2577090000 • Duravit D-Neo wandcloset
• rimless
• diepspoel
• kleur: wit

Ideal Standard T3546V3 • Ideal Standard Tesi
• Aquablade waterval spoelsysteem
• diepspoel
• kleur: Silk Black / mat zwart
• incl. zitting en deksel dun softclosing

Wandclosetcombinatie



Assortiment sanitair

Ideal Standard

Ideal Standard

Ideal Standard

Ideal Standard

R0121AC

R0121AA

R0121JG

R0121A6

• Ideal Standard Oleas m2 
• kleur: wit

• Ideal Standard Oleas m2 
• kleur: chroom

• Ideal Standard Oleas m2 
• kleur: mat chroom

• Ideal Standard Oleas m2 
• kleur: zwart

Merk Artikelnummer Omschrijving

niet van toepassing

niet van toepassing

niet van toepassing

niet van toepassing

WC43

WC44

WC45

WC46

Installatiehoogte wandcloset  
bovenkant geglazuurde pot 
op circa 43 centimeter + vloer

Installatiehoogte wandcloset  
bovenkant geglazuurde pot 
op circa 43 centimeter + vloer

Installatiehoogte wandcloset  
bovenkant geglazuurde pot 
op circa 43 centimeter + vloer

Installatiehoogte wandcloset  
bovenkant geglazuurde pot 
op circa 43 centimeter + vloer

Merk Artikelnummer Omschrijving

Installatiehoogte wandcloset

Geen afbeelding beschikbaar

Geen afbeelding beschikbaar

Geen afbeelding beschikbaar

Geen afbeelding beschikbaar

Installatiehoogte wandclosetBedieningspaneel

Bedieningspaneel



Assortiment sanitair

Ideal Standard

Duravit

Duravit

E106701

700101000000000

700338000000000

• Ideal Standard Connect Air duobad 
• 180 x 80 centimeter 
• inbouwversie
• kleur: wit

• Duravit D-code bad
• rechthoek 180 x 80 centimeter
• met twee comfortabele rugsteunen
• inbouwversie
• met afvoer in het midden
• kleur: wit

• Duravit ME by Starck bad 
• rechthoek 180 x 80 centimeter
• inbouwversie
• met twee comfortabele rugsteunen
• kleur: wit

Merk Artikelnummer Omschrijving

Bad

Ideal Standard

Ideal Standard

A7238AA

B2460AA

• Ideal Standard CeraTherm T100
• bad/douchethermostaat
• opbouw
• Cool Body
• 16,1 centimeter uitloop
• kleur: chroom

• Idealrain Evo Jet ‘’Diamond’’
• Badset met 3 functies handdouche
• draaibare handdouchehouder
• doucheslang 125 centimeter
• kleur: chroom

Merk Artikelnummer Omschrijving

Badkraan en handdouche

Ideal Standard

Ideal Standard

A7544XG

BC774XG

• Ideal Standard CeraTherm T25
• bad/douchethermostaat
• opbouw
• Cool Body
• 16,1 centimeter uitloop
• kleur: Silk Black / mat zwart

• Ideal Standard Idealrain
• staaf handdouche van metaal
• 1 functie (normale straal)
• kleur: Silk Black / mat zwart

Ideal Standard BE125XG • Ideal Standard doucheslang
• Idealflex
• lengte 125 centimeter
• kleur: Silk Black / mat zwart

Ideal Standard BC806XG • Ideal Standard Idealrain
• vaste handdouchehouder van metaal
• kleur: Silk Black / mat zwart

Badkraan en handdoucheBad



Assortiment sanitair

hansgrohe

hansgrohe

hansgrohe

hansgrohe

13114000

26531000

28331000

28272000

• hansgrohe ecostat comfort
• badthermostaatkraan
• opbouw
• tweegreeps
• met omstelinrichting
• 17,7 centimeter uitloop
• kleur: chroom

• hansgrohe raindance select s / 
 ecosmart / rainair
• handdouche
• 12 centimeter douchekop
• 3jet
• kleur: chroom

• hansgrohe porter s
• handdouchehouder
• wand
• vast
• chroom (voor slangen met konische  
 moer) 
• kleur: chroom

• hansgrohe isiflex
• doucheslang
• 125 centimeter lengte
• 1,27 centimeters
• kunststof
• kleur: chroom

Merk Artikelnummer Omschrijving

Badkraan en handdouche

hansgrohe

hansgrohe

13201000

26693400

• hansgrohe ecostat 1001 cl
• badthermostaatkraan
• opbouw
• tweegreeps
• met omstelinrichting
• 18,2 centimeter uitloop
• kleur: chroom

• hansgrohe crometta vario 
• ecosmart 
• 9 l / min 
• porter set 
• 125 centimeter

Merk Artikelnummer Omschrijving

Badkraan en handdouche

Badkraan en handdouche



Assortiment sanitair

hansgrohe 13114670 • hansgrohe Ecostat Comfort
• opbouw
• tweegreeps
• badthermostaatkraan
• 17,7 centimeter uitloop
• kleur: mat zwart

Merk Artikelnummer Omschrijving

Badkraan

hansgrohe

hansgrohe

hansgrohe

hansgrohe

26531670

28272670

28331670

58185670

• hansgrohe Raindance Select S 120
• 3jet
• Select-knop voor wisselen straalsoort
• Handdouche
• EcoSmart 9 L / min
• diameter douchekop 12,5 centimeter
• kleur: mat zwart

• hansgrohe Isiflex
• doucheslang
• lengte 125 centimeter
• kunstof
• kleur: mat zwart

• hansgrohe porter s
• wand handdouchehouder
• vaste bewegingspositie
• voor slangen met konische moer
• kleur: mat zwart

• hansgrohe Flexaplus E
• afbouwdeel
• afvoer- en overloopgarnituur
• draaigreep en stop
• kleur: mat zwart

Merk Artikelnummer Omschrijving

Handdouche

HanddoucheBadkraan



Assortiment sanitair

Ideal Standard

Ideal Standard

hansgrohe

hansgrohe

A7201XG

BD142XG

13211000

26534400

• Ideal Standard CeraTherm T25
• douchethermostaat
• opbouw
• Cool Body
• kleur: Silk Black / mat zwart

• Ideal Standard Idealrain    
 glijstangcombinatie
• glijstang 60 centimeter
• 1 functie handdouche
• kleur: Silk Black / mat zwart

• hansgrohe ecostat 1001 cl
• douchethermostaatkraan
• opbouw
• tweegreeps
• 15 centimeter
• kleur: chroom

• hansgrohe crometta vario ecosmart 
• 9 l / min
• douche set 
• glijstang 65 centimeter
• kleur: chroom

Merk Artikelnummer Omschrijving

Douchegarnituur

hansgrohe

hansgrohe

Ideal Standard

Ideal Standard

13116000

26563400

A7229AA

B1762AA

• hansgrohe ecostat comfort
• douchethermostaatkraan
• opbouw
• tweegreeps
• 15 centimeter
• met s-koppelingen
• kleur: chroom

• hansgrohe croma select s vario ecosmart 
• glijstangset 65 centimeter bestaande 
 uit select s 
• handdouche
• glijstang 65 centimeter 
• doucheslang 160 centimeter
• kleur: chroom

• Ideal Standard CeraTherm T100
• douchethermostaat
• opbouw
• Cool Body
• kleur: chroom

• Idealrain Evo Jet ‘’Diamond’’
• glijstang 60 centimeter
• met 3 functies handdouche „Diamond“
• kleur: chroom

Merk Artikelnummer Omschrijving

Douchegarnituur

Douchegarnituur



Assortiment sanitair

hansgrohe

hansgrohe

Ideal Standard

Ideal Standard

27268000

26794000

A7589AA

A7331AA

• hansgrohe crometta s 240 
• 1jet showerpipe 
• ecosmart 9 l / min
• kleur: chroom

• hansgrohe croma select s 280 
• showerpipe
• ecosmart 9l
• kleur: chroom

• Ideal Standard CeraTherm T125    
 douchesysteem
• hoofddouche met kogelgewricht
• staaf handdouche
• kleur: chroom

• Ideal Standard CeraTherm S200   
 douchesysteem
• hoofddouche met kogelgewricht
• kleur: chroom

Merk Artikelnummer Omschrijving

Douchegarnituur (regendouches)

Ideal Standard

hansgrohe

Ideal Standard

A7240AA

26891670

A7545XG

• Ideal Standard Douchesysteem
• met CeraTherm T100    
 douchethermostaat
• kleur: chroom

• hansgrohe croma select s 280
• showerpipe
• ecosmart 9 L / min
• kleur: mat zwart

• Ideal Standard CeraTherm T25   
 douchesysteem
• hoofddouche met kogelgewricht
• 1 functie handdouche
• kleur: Silk Black / mat zwart

Merk Artikelnummer Omschrijving

Douchegarnituur (regendouches)

Douchegarnituur



‘Het gevoel van een wellness, 
maar dan in de rust van jouw 
eigen badkamer.’



Assortiment sanitair

Easydrain

Easydrain

EDMI700

EDF700

• Easydrain easy drain multi 
• rvs douchegoot
• 70 x 9,8 centimeter
• rechthoekig zonder rooster
• schuifeind horizontaal 5centimeter  
 met sifon

• Easydrain easy drain multi 
• los 
• rooster enkel 
• 70 centimeter 
• kleur: rvs

Merk Artikelnummer Omschrijving

Draingoot

Merk Artikelnummer Omschrijving

Glazen douchedeur/-wand

Royal Douche RD 10.01.09 • glazen nisdeur tot 93 centimeter 
• in helder glas 
• in chroom uitgevoerd
• deurbeslag rond 
• kleur: chroom
• Royal-Clear anti kalk coating
• ook verkrijgbaar in black edition  
 uitvoering (zwart beslag)

Royal Douche RD.12.01.09 • vaste glazen douchewand tot 90  
 centimeter 
• voorzien van twee klemmen 
• een stab. stang in helder glas
• kleur: chroom
• Royal-Clear anti kalk coating
• ook verkrijgbaar in black edition  
 uitvoering (zwart beslag en zwarte  
 stabilisatiestang)

Royal Douche RD 11.01.09 • glazen hoekcabine (deur met vaste   
 wand)
• deurbeslag rond 
• kleur: chroom
• Royal-Clear anti kalk coating
• ook verkrijgbaar in black edition   
 uitvoering (zwart beslag en zwarte   
 stabilisatiestang)

Royal Douche RD.12.01.12 • vaste glazen douchewand tot 
 120 centimeter 
• voorzien van twee klemmen 
• een stab. stang in helder glas 
• kleur: chroom
• Royal-Clear anti kalk coating
• ook verkrijgbaar in black edition  
 uitvoering (zwart beslag en zwarte  
 stabilisatiestang)

Royal Douche RD.12.03 • vaste wand geklemd met vast haaks
 glas deel (twee glasplaten onderling 
 gemonteerd met klemmen in een 90   
 graden-hoek),
• met stab. stang
• helder glas 
• max. 90 x 50 x 200 centimeter
• kleur: chroom
• Royal-Clear anti kalk coating
• ook verkrijgbaar in black edition  
 uitvoering (zwart beslag en zwarte  
 stabilisatiestang)

Glazen douchedeur/-wandDraingoot



Assortiment sanitair

Merk Artikelnummer Omschrijving

Glazen douchedeur/-wand (‘’Industrial Look’’)

Merk Artikelnummer Omschrijving

Glazen douchedeur/-wand (‘’Industrial Look’’)

Royal Douche RD.BE.
IL.17.02.08.6

• vaste glazen douchewand
• 88 x 200 x 8 centimeter
• stabilisatie stang
• helder glas
• black edition ‘’Industrial Look’’
• zwarte zeefdruk (8 vlakken)
• zwarte lijnen ingebrand in het glas  
 tijdens hardings proces
• Royal-Clear anti kalk coating
• afbeelding hiernaast is een impressie  
 (het zijn acht vlakken)

Royal Douche RD.BE.
IL.17.02.09.6

• vaste glazen douchewand
• 98 x 200 x 8 centimeter
• stabilisatie stang
• helder glas
• black edition ‘’Industrial Look’’
• zwarte zeefdruk (8 vlakken)
• zwarte lijnen ingebrand in het glas  
 tijdens hardings proces
• Royal-Clear anti kalk coating
• afbeelding hiernaast is een impressie  
 (het zijn acht vlakken)

Royal Douche RD.BE.
IL.17.02.11.6

• vaste glazen douchewand
• 118 x 200 x 8 centimeter
• stabilisatie stang
• helder glas
• black edition ‘’Industrial Look’’
• zwarte zeefdruk (8 vlakken)
• zwarte lijnen ingebrand in het glas  
 tijdens hardings proces
• Royal-Clear anti kalk coating
• afbeelding hiernaast is een impressie  
 (het zijn acht vlakken)

Royal Douche RD.BE.
IL.17.02.08.3

• vaste glazen douchewand
• 88 x 200 x 8 centimeter
• stabilisatie stang
• helder glas
• black edition ‘’Industrial Look’’
• zwarte zeefdruk (4 vlakken)
• zwarte lijnen ingebrand in het glas  
 tijdens hardings proces
• Royal-Clear anti kalk coating
• afbeelding hiernaast is een impressie  
 (het zijn vier vlakken)

Royal Douche RD.BE.
IL.17.02.09.3

• vaste glazen douchewand
• 98 x 200 x 8 centimeter
• stabilisatie stang
• helder glas
• black edition ‘’Industrial Look’’
• zwarte zeefdruk (4 vlakken)
• zwarte lijnen ingebrand in het glas  
 tijdens hardings proces
• Royal-Clear anti kalk coating
• afbeelding hiernaast is een impressie  
 (het zijn vier vlakken)

Royal Douche RD.BE.
IL.17.02.11.3

• vaste glazen douchewand
• 118 x 200 x 8 centimeter
• stabilisatie stang
• helder glas
• black edition ‘’Industrial Look’’
• zwarte zeefdruk (4 vlakken)
• zwarte lijnen ingebrand in het glas  
 tijdens hardings proces
• Royal-Clear anti kalk coating
• afbeelding hiernaast is een impressie  
 (het zijn vier vlakken)

Glazen douchedeur/-wand



Assortiment sanitair

Ideal Standard E3243WG • Ideal Standard Tiempo kolomkast
• 30 x 23,5 x 150 centimeter
• 2 deuren met softclosing
• kleur: wit

Merk Artikelnummer Omschrijving

Kolomkast

Ideal Standard 
Connect Air

Ideal Standard 
Connect Air

Ideal Standard 
Connect Air

Ideal Standard 
Connect Air

E0832B2

E0832PS

E0832UK

E0832VY

• Ideal Standard Connect Air kolomkast 
• 40 x 30 x 160 centimeter
• kleur: glanzend wit / mat wit

• Ideal Standard Connect Air kolomkast 
• 40 x 30 x 160 centimeter
• kleur: eiken grijs / mat wit

• Ideal Standard Connect Air kolomkast 
• 40 x 30 x 160 centimeter
• kleur: licht pijnboom / mat beige

• Ideal Standard Connect Air kolomkast
• 40 x 30 x 160 centimeter 
• kleur: mat bruin / mat wit

Merk Artikelnummer Omschrijving

Kolomkast

Ideal Standard

Ideal Standard

Ideal Standard

E3243OS

E3243LG

E0566TI

• Ideal Standard Tiempo kolomkast
• 30 x 23,5 x 150 centimeter
• 2 deuren met softclosing
• kleur: zand eiken

• Ideal Standard Tiempo kolomkast
• 30 x 23,5 x 150 centimeter
• 2 deuren met softclosing
• kleur: lava grijs

• Ideal Standard Tiempo kolomkast
• 30 x 23,5 x 150 centimeter
• 2 deuren met softclosing
• kleur: hoogglans grijs

Kolomkast



Assortiment sanitair

Ideal Standard T3955Y1 • Ideal Standard Conca kolomkast
• 37 x 25 x 170 centimeter
• 1 deur met push-to-open systeem
• kleur: Matt White

Merk Artikelnummer Omschrijving

Kolomkast

Merk Artikelnummer Omschrijving

Kolomkast

Ideal Standard

Ideal Standard

Ideal Standard

T3955Y2

T3955Y3

T3955Y4

• Ideal Standard Conca kolomkast
• 37 x 25 x 170 centimeter
• 1 deur met push-to-open systeem
• kleur: Matt Anthracite

• Ideal Standard Conca kolomkast
• 37 x 25 x 170 centimeter
• 1 deur met push-to-open systeem
• kleur: Matt Sunset

• Ideal Standard Conca kolomkast
• 37 x 25 x 170 centimeter
• 1 deur met push-to-open systeem
• kleur: Smoked Oak

Ideal Standard T3955Y5 • Ideal Standard Conca kolomkast
• 37 x 25 x 170 centimeter
• 1 deur met push-to-open systeem
• kleur: Dark Walnut

Ideal Standard T3955Y6 • Ideal Standard Conca kolomkast
• 37 x 25 x 170 centimeter
• 1 deur met push-to-open systeem
• kleur: Light Oak

Duravit L-Cube

Duravit L-Cube

Duravit L-Cube

Duravit L-Cube

LC1180L1818

LC1180R1818

LC1180L2222

LC1180R2222

• Duravit L-cube kolomkast
• deuraanslag links
• 36,3 x 40 x 176 centimeter
• één deur
• vier glazen planchets met alu    
 dragersysteem
• kleur: wit mat

• Duravit L-cube kolomkast
• deuraanslag rechts
• 36,3 x 40 x 176 centimeter
• één deur
• vier glazen planchets 
 met alu dragersysteem
• kleur: wit mat

• Duravit L-cube kolomkast
• deuraanslag links
• 36,3 x 40 x 176 centimeter
• één deur
• vier glazen planchets met alu    
 dragersysteem 
• kleur: wit hoogglans

• Duravit L-cube kolomkast
• deuraanslag rechts
• 36,3 x 40 x 176 centimeter
• één deur
• vier glazen planchets 
 met alu dragersysteem
• kleur: wit hoogglans

Kolomkast



Assortiment sanitair

Merk Artikelnummer Omschrijving

Kolomkast

Merk Artikelnummer Omschrijving

Kolomkast

Duravit L-Cube

Duravit L-Cube

Duravit L-Cube

Duravit L-Cube

LC1180R1616

LC1180L3030

LC1180R3030

LC1180L3535

• Duravit L-Cube kolomkast
• één deur, deuraanslag rechts
• 36,3 x 40 x 176 centimeter
• 4 glazen planchets
• kleur: zwart bruin

• Duravit L-Cube kolomkast
• één deur, deuraanslag links
• 36,3 x 40 x 176 centimeter
• 4 glazen planchets
• kleur: eiken naturel

• Duravit L-Cube kolomkast
• één deur, deuraanslag rechts
• 36,3 x 40 x 176 centimeter
• 4 glazen planchets
• kleur: eiken naturel

• Duravit L-Cube kolomkast
• één deur, deuraanslag links
• 36,3 x 40 x 176 centimeter
• 4 glazen planchets
• kleur: grijs eiken

Duravit L-Cube

Duravit L-Cube

Duravit L-Cube

Duravit L-Cube

LC1180L2121

LC1180R2121

LC1180L4949

LC1180R4949

• Duravit L-cube kolomkast
• deuraanslag links
• 36,3 x 40 x 176 centimeter 
• één deur
• vier glazen planchets met alu    
 dragersysteem
• kleur: noten donker

• Duravit L-cube kolomkast
• deuraanslag rechts
• 36,3 x 40 x 176 centimeter 
• één deur
• vier glazen planchets met alu    
 dragersysteem
• kleur: noten donker

• Duravit L-cube kolomkast
• deuraanslag links
• 36,3 x 40 x 176 centimeter 
• één deur
• vier glazen planchets met alu    
 dragersysteem
• kleur: grafiet mat

• Duravit L-cube kolomkast
• deuraanslag rechts
• 36,3 x 40 x 176 centimeter
• één deur
• vier glazen planchets met alu    
 dragersysteem
• kleur: grafiet mat

Duravit L-Cube LC1180L1616 • Duravit L-Cube kolomkast
• één deur, deuraanslag links
• 36,3 x 40 x 176 centimeter
• 4 glazen planchets
• kleur: zwart bruin

Duravit L-Cube LC1180R3535 • Duravit L-Cube kolomkast
• één deur, deuraanslag rechts
• 36,3 x 40 x 176 centimeter
• 4 glazen planchets
• kleur: grijs eiken

Kolomkast



Assortiment sanitair

Duravit D-Neo

Duravit D-Neo

Duravit D-Neo

Duravit D-Neo

DE1328L1818

DE1328R1818

DE1328L0707

DE1328R0707

• Duravit D-Neo kolomkast
• één deur, deuraanslag links
• 36 x 40 x 176 centimeter
• 5 glazen planchets
• kleur: wit mat

• Duravit D-Neo kolomkast
• één deur, deuraanslag rechts
• 36 x 40 x 176 centimeter
• 5 glazen planchets
• kleur: wit mat

• Duravit D-Neo kolomkast
• één deur, deuraanslag links
• 36 x 40 x 176 centimeter
• 5 glazen planchets
• kleur: betongrijs mat

• Duravit D-Neo kolomkast
• één deur, deuraanslag rechts
• 36 x 40 x 176 centimeter
• 5 glazen planchets
• kleur: betongrijs mat

Merk Artikelnummer Omschrijving

Kolomkast

Duravit D-Neo

Duravit D-Neo

DE1328L2121

DE1328R2121

• Duravit D-Neo kolomkast
• één deur, deuraanslag links
• 36 x 40 x 176 centimeter
• 5 glazen planchets
• kleur: noten donker

• Duravit D-Neo kolomkast
• één deur, deuraanslag rechts
• 36 x 40 x 176 centimeter
• 5 glazen planchets
• kleur: noten donker

Merk Artikelnummer Omschrijving

Kolomkast

Duravit D-Neo DE1328L1616 • Duravit D-Neo kolomkast
• één deur, deuraanslag links
• 36 x 40 x 176 centimeter
• 5 glazen planchets
• kleur: eiken zwart

Duravit D-Neo DE1328R1616 • Duravit D-Neo kolomkast
• één deur, deuraanslag rechts
• 36 x 40 x 176 centimeter
• 5 glazen planchets
• kleur: eiken zwart

Duravit D-Neo DE1328L3535 • Duravit D-Neo kolomkast
• één deur, deuraanslag links
• 36 x 40 x 176 centimeter
• 5 glazen planchets
• kleur: eiken terra

Duravit D-Neo DE1328R3535 • Duravit D-Neo kolomkast
• één deur, deuraanslag rechts
• 36 x 40 x 176 centimeter
• 5 glazen planchets
• kleur: eiken terra

Duravit D-Neo

Duravit D-Neo

DE1328L3030

DE1328R3030

• Duravit D-Neo kolomkast
• één deur, deuraanslag links
• 36 x 40 x 176 centimeter
• 5 glazen planchets
• kleur: eiken natuur

• Duravit D-Neo kolomkast
• één deur, deuraanslag rechts
• 36 x 40 x 176 centimeter
• 5 glazen planchets
• kleur: eiken natuur

Kolomkast



Assortiment sanitair

Duravit D-Neo

Duravit D-Neo

Duravit D-Neo

Duravit D-Neo

DE1328L4343

DE1328R4343

DE1328L4949

DE1328R4949

• Duravit D-Neo kolomkast
• één deur, deuraanslag links
• 36 x 40 x 176 centimeter
• 5 glazen planchets
• kleur: basalt mat

• Duravit D-Neo kolomkast
• één deur, deuraanslag rechts
• 36 x 40 x 176 centimeter
• 5 glazen planchets
• kleur: basalt mat

• Duravit D-Neo kolomkast
• één deur, deuraanslag links
• 36 x 40 x 176 centimeter
• 5 glazen planchets
• kleur: grafiet mat

• Duravit D-Neo kolomkast
• één deur, deuraanslag rechts
• 36 x 40 x 176 centimeter
• 5 glazen planchets
• kleur: grafiet mat

Merk Artikelnummer Omschrijving

Kolomkast

Duravit D-Neo

Duravit D-Neo

DE1328L7979

DE1328R7979

• Duravit D-Neo kolomkast
• één deur, deuraanslag links
• 36 x 40 x 176 centimeter
• 5 glazen planchets
• kleur: noten natuur

• Duravit D-Neo kolomkast
• één deur, deuraanslag rechts
• 36 x 40 x 176 centimeter
• 5 glazen planchets
• kleur: noten natuur

Merk Artikelnummer Omschrijving

Kolomkast

Duravit D-Neo DE1328L5353 • Duravit D-Neo kolomkast
• één deur, deuraanslag links
• 36 x 40 x 176 centimeter
• 5 glazen planchets
• kleur: kastanje donker

Duravit D-Neo DE1328R5353 • Duravit D-Neo kolomkast
• één deur, deuraanslag rechts
• 36 x 40 x 176 centimeter
• 5 glazen planchets
• kleur: kastanje donker

Duravit D-Neo DE1328L2222 • Duravit D-Neo kolomkast
• één deur, deuraanslag links
• 36 x 40 x 176 centimeter
• 5 glazen planchets
• kleur: hoogglans wit

Duravit D-Neo DE1328R2222 • Duravit D-Neo kolomkast
• één deur, deuraanslag rechts
• 36 x 40 x 176 centimeter
• 5 glazen planchets
• kleur: hoogglans wit

Duravit D-Neo

Duravit D-Neo

DE1328L9191

DE1328R9191

• Duravit D-Neo kolomkast
• één deur, deuraanslag links
• 36 x 40 x 176 centimeter
• 5 glazen planchets
• kleur: taupe mat

• Duravit D-Neo kolomkast
• één deur, deuraanslag rechts
• 36 x 40 x 176 centimeter
• 5 glazen planchets
• kleur: taupe mat

Kolomkast



Badkamerspecialist Alice

ROYAAL, NATUURLIJK EN STOER 
In de badkamer van Alice waan je jezelf op een road trip  
door Noord Afrika. Natuurlijke, stoere en warme materialen 
en kleuren voeren de boventoon. Het totaalbeeld van de bad-
kamer omschrijft Alice zelf als ‘industrieel etnisch’, waarbij de 
gekozen donkergroene accenttegels, wit sanitair en meubels 
in donker notenhout op een stijlvolle manier samenkomen.

Je vindt de producten uit de ROYAL badkamer van Alice achterin deze brochure.

Laat je inspireren door de ROYAL badkamer van Alice



Interior designer Jann

RUST, NATUUR EN EENVOUD 
De badkamer van Jann is als verblijven in de Scandinavische 
natuur; rustig maar sterk. Lichte en natuurlijke kleuren en  
materialen zoals licht hout en lichtgrijs steen, die zich goed  
laten completeren met katoenen badstof en natuurlijk groen. 
De badkamer van Jann vormt een sfeervol geheel en is  
krachtig in eenvoud.

Je vindt de producten uit de NOBLE badkamer van Jann achterin deze brochure.

Laat je inspireren door de NOBLE badkamer van Jann



Badkamerspecialist Margherita

UITGESPROKEN, VINTAGE  
EN VERFRISSEND 
De badkamer van Margherita ademt een fijne vintage sfeer, 
die je met de juiste accessoires doet wanen op het kleurrijke 
eiland Cuba. Waar het lichte eiken en de ‘Grain light grey’  
tegel zorgen voor warmte, doen de vintage lichtblauwe tegels  
in combinatie met de chromen details juist weer verfrissend 
aan. Voeg er nog wat fleurige baddoeken aan toe en je  
creëert met de badkamer van Margherita een aangename  
en uitgesproken sfeer.

Je vindt de producten uit de EXPRESSIVE badkamer van Margherita achterin deze brochure.

Laat je inspireren door de EXPRESSIVE badkamer van Margherita



Badkamerspecialist Paul

NATUREL, ROMANTISCH  
EN RUSTGEVEND 
In de badkamer van Paul voelt het met een beetje fantasie 
alsof je op vakantie bent in de Provence; één van de mooiste 
landelijke bestemmingen van Europa. Landelijk, romantisch  
en naturel zijn dan ook goede woorden om de badkamer  
van Paul te omschrijven. Die zachte sfeer bereikte Paul met 
kleuren als zandbeige, natuurlijke tinten en lavendel accenten 
in de styling.

Je vindt de producten uit de NATUREL badkamer van Paul achterin deze brochure.

Laat je inspireren door de NATURAL badkamer van Paul



Producten uit de EXPRESSIVE badkamer van
MARGHERITA

Artikel Artikelnummer

 Wandclosetcombinatie
• Ideal Standard Connect Air wandcloset, wit E005401
•  Ideal Standard Connect Air zitting met softclosing,  

wit E036601
• Ideal Standard bedieningsplaat, wit R0121AC

Wastafelcombinatie
•  Ideal Standard Ipalyss opbouwwastafel,  

kleur Powder E2077X8
•  Ideal Standard conca wastafelmeubel, 2 laden,  

light oak T4322Y6
• Ideal Standard Joy wastafelmengkraan, chroom BC776AA
•  Ideal Standard conca spiegel rond 80 cm,  

led sfeerverlichting T3958BH

Kolomkast
• Ideal Standard conca hoge kolomkast, light oak T3955Y6

Douchegarnituur
• Ideal Standard douchesysteem, chroom A7589AA

Glazen hoekcabine
• Royal douche glazen hoekcabine
(deur met vaste wand), in helder glas, chroom RD.11.01.10

Radiator
•  Zehnder elektrische radiator Subway,  SUBE-150-60/ 

9016 traffic white glanzend GD/9016

Wandtegels
• Motto Lake White 29.7 x 59.7 cm, mat 1594192
• Tegelverwerking: liggend en gestapeld

Tegels accentwand
• Motto Tide Blue 9.7 x 19.7 cm, glans 1594221
• Tegelverwerking: liggend en gestapeld

Vloertegels
• Motto Grain Light grey 59.7 x 59.7 cm, mat 1594240

Assortiment sanitair

Producten uit de ROYAL badkamer van
ALICE

Artikel Artikelnummer

Wandclosetcombinatie
• Duravit Me by starck wandcloset, wit 2529090000
• Duravit wc-zitting met softclose, afneembaar, wit 0020090000
• Ideal Standard bedieningsplaat, zwart R0121A6

Wastafelcombinatie
• Duravit meubelwastafel, wit 2336100000
• Duravit wastafelonderbouw, noten donker LC624202121
• Hansgrohe talis e, wastafelmengkraan, zwart 71714670
• Duravit spiegel met verlichting LM783700000

Kolomkast
• Duravit hoge kast, noten donker LC1180L2121

Douchegarnituur
• Hansgrohe croma select s280 showerpipe, zwart 26891670

Glazen hoekcabine
•  Royal douche glazen hoekcabine  

(deur met vaste wand), in helder glas, black edition RD.BE.11.01.10

Radiator
•  Zehnder elektrische radiator Aura,  PBEZ-120-50/ 

0557 black matt.  MQ/0557

Wandtegels
• Motto Lake White 29.7 x 59.7 cm, mat 1594192
• Tegelverwerking: liggend en gestapeld

Tegels accentwand
• Motto Tide Dark green 9.7 x 19.7 cm, glans 1734462
• Tegelverwerking: staand en in halfsteensverband

Vloertegels
• Motto Form Dark grey 59.7 x 59.7 cm, mat 1594219

Producten uit de NOBLE badkamer van
JANN

Artikel Artikelnummer

Wastafelcombinatie
• Ideal Standard Tiempo wastafel, wit E066801
•  Ideal Standard Tiempo wastafelmeubel, 2 laden,  

zand eiken E3240OS
•  Ideal Standard Ceraline wastafelmengkraan,  

silk black BC822XG
• Ideal Standard Strada II spiegel met verlichting,
anti-condens functie T3340BH

Douchegarnituur
•  Ideal Standard Ceratherm t25 douchesysteem,  

silk black A7545XG

Badcombinatie
• Ideal Standard Connect Air duobad, wit E106701
• Ideal Standard bad/douchethermostaat, silk black A7544XG
• Ideal Standard handdouchehouder, silk black BC806XG
• Ideal Standard doucheslang, silk black BE125XG
• Ideal Standard staaf handdouche, silk black BC774XG

Glazen hoekcabine:
•  Royal douche glazen hoekcabine  

(deur met vaste wand),in helder glas, black edition RD.BE.11.01.10

Radiator
•  Zehnder elektrische radiator Aura,  PBEZ-120-50/ 

0557 black matt MQ/0557

Wandtegels
• Motto Meld Mid grey 22.2 x 44.7 cm, mat 1769496
• Tegelverwerking: liggend en gestapeld

Tegels accentwand
• Motto Form Grey 14.7 x 44.7 cm, mat 1594208
• Tegelverwerking: staand en gestapeld

Vloertegels
• Motto Form Grey 44.7 x 44.7 cm, mat 1594207

Producten uit de NATUREL badkamer van
PAUL

Artikel Artikelnummer

Wastafelcombinatie
• Duravit d-neo opzetwastafel, wit 2371400070
•  Duravit d-neo wastafelonderbouw, 2 laden,  

hoogglans wit DE496702222
• Hansgrohe talis e, wastafelmengkraan, chroom 71717000
• Duravit spiegel met verlichting, LM783600000

Douchegarnituur
• Hansgrohe crometta s douchesysteem, chroom 27268000

Badcombinatie
• Duravit d-neo duobad, wit 700476000000000
• Hansgrohe ecostat badthermostaatkraan, chroom 13201000
• Hansgrohe handdouche set 26693400

Glazen hoekcabine
• Royal douche glazen hoekcabine  
(deur met vaste wand), in helder glas, chroom RD.11.01.10

Radiator
•  Zehnder elektrische radiator Aura - kleur 9016  PBEZ-120-50/ 

traffic white glanzend MQ/9016

Wandtegels
• Motto Lake White 22.2 x 44.7 cm, glans 1594220
• Tegelverwerking: liggend en gestapeld

Tegels accentwand
• Motto Form Beige 14.7 x 44.7 cm, mat 1594214
• Tegelverwerking: liggend en in halfsteensverband

Vloertegels
• Motto Form Beige 44.7 x 44.7 cm, mat 1594206

Inspiratie
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

DISCLAIMER
Deze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld; toch kan het voorkomen dat de informatie niet juist of onvolledig is. Aan de inhoud van deze 
brochure, zoals de productinformatie, beelden en kleurweergaves van de diverse producten, kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde (sfeer)
beelden van de badkamers zijn slechts impressies; het is mogelijk dat hier sanitair, tegelwerk, accessoires, etc. op worden getoond die niet worden aan-
geboden door Homestudios. De informatie in deze brochure kan op ieder moment zonder aankondiging gewijzigd worden.


