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Badkamermeubelen



Belgische kwalitatieve en betaalbare 
badkamermeubelen

Belbano biedt je een ruim assortiment aan unieke en luxueus afgewerkte 
badkamermeubelen. Onze badkamermeubelen onderscheiden zich door 

hun kwalitatieve afwerking aan zeer betaalbare prijzen. 

Tijdloos, landelijk of modern? Belbano heeft een passend 
badkamermeubel voor ieders smaak en budget. Combineer zelf naar wens 

uw wastafel, wastafelkast of kolomkast of kies meteen een compleet 
badkamermeubel uit onze collectie badkamermeubelen.

Ontdek wat Belbano te bieden heeft in deze catalogus. 
Jouw droombadkamer komt meteen een stukje dichterbij.

verantwoordelijke uitgever: Home Champion NV
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Laden hebben 
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Laden hebben
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Staand.

Dubbel badkamermeubel. 
Hangend.

Enkel badkamermeubel. 
Hangend.

TijdloosModern Landelijk Budget

DION  2

TOSTI  3

DIXI  4

DIVINE 5

TESS  7 

DAGO   42

SAMSON 43

LING  45

NELE  46

MIAMI          55

KIM  56

DINAH 10

TAYLOR 12

DIVA  13

DANTE 16

DARIO 17

DOMENICO 20 

JERKA  21

HANDENWASSER

HANDENWASSER

JACOB 24

JACK  25

JOY  26

JAGO  27

JINDRA 29

JANE  31

SONJA 35

ANN  37

ALAIN  38

STEFANIE       39

JANKO 53

SIX  54

+ HANDENWASSER 48

Modular

HANDENWASSER

HANDENWASSER

Modular 45 
 



Modern



Op zoek naar een strak, greeploos en modern design? Dan is Dion het per-
fecte meubel voor je badkamer.  

De grijs/wit combinatie past in elk modern interieur en geeft je badkamer de  
minimalistische look waar je naar op zoek bent. Hou je het toch liever iets 
soberder, kan je voor de volledig witte uitvoering gaan. Het hangend meubel 
zorgt bovendien voor extra ruimtegevoel terwijl het soft-close systeem voor 
een geluidloze sluiting zorgt.

Combineer naar wens met één of meerdere kolomkasten voor extra  
opbergruimte. Zo krijgt iedereen zijn eigen fijne plekje in de badkamer.
Meer info zie p.58

Dion

D
io

n

2-800mm-
Enkel hangend



To
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Een badkamermeubel dat het perfecte evenwicht vindt tussen moderne lijnen en een 
warme houtstructuur? Dat moet Tosti zijn. 

Dit greeploze badkamermeubel zorgt voor een schat aan opbergruimte en is  
beschikbaar met een enkele of dubbele wastafel. Zo maak je meteen komaf met de 
badkamerspits.

De dubbele wasbak met golvende overgang is comfortabel in gebruik en uiterst mak-
kelijk schoon te maken. 

Tosti is beschikbaar in een combinatie van wit en grijs houtreliëfkleur. Een badkamer-
meubel om meteen verliefd op te worden.
Meer info zie p.58

Tosti

3 -1200mm-
Dubbel hangend
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Jouw badkamer kunnen we helaas niet groter maken. We kunnen er wel 
voor zorgen dat onze badkamermeubels perfect passen bij uw badkamer. 

Dixi is de ideale oplossing voor kleinere ruimtes. Het is een compact bad-
kamermeubel met ruime opbergmogelijkheden. Zo hou je al je spulletjes 
netjes uit het zicht. 

Dit enkele badkamermeubel met zilverkleurige grepen is bovendien beste 
maatjes met de bijpassende keramische wasbak. De glanzende afwerking 
zorgt voor de finishing touch. Een slimme oplossing om je ruimte net iets 
groter te doen lijken.
Meer info zie p.58

Dixi

4 -600mm-
Enkel hangend
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Divine heeft zijn naam niet gestolen. Dit badkamermeubel in enkele of 
dubbele uitvoering is dan ook een pareltje om naar te kijken. Met zijn 
vlakke en greeploze afwerking past hij perfect in je moderne badkamer. 

Deze meubels hang je eenvoudig op en zorgen ervoor dat de badkamer 
schoonmaken voortaan een fluitje van een cent is. De diepe kolomkast 
geeft je alle ruimte die je nodig hebt om je favoriete handdoeken in op te 
bergen zodat je de volgende keer weer kan genieten van je ontspannend 
douche- of badmoment. 

Goddelijk toch die Divine? 
Meer info zie p.58

Divine

5

dubbele wastafel in antraciet uitvoering enkele wastafel in antractiet uitvoering

-800mm-
Enkel hangend

-1200mm-
dubbel hangend
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ss

Hou je van een staand badkamermeubel? Dan is Tess iets voor jou. 
Bovendien heeft dit meubel met zijn afgeronde lades en deuren een speciale 
uitstraling.

En zoals je van onze meubels intussen gewoon bent, zijn ze allemaal gemaakt 
met uiterst kwalitatieve materialen. 

Meer info zie p.58

Tess

7 -600mm-
Enkel staand

-900mm-
Enkel staand
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Tijdloos
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dubbele uitvoering in eik

10 

Dit Sonoma eiken badkamermeubel creëert dankzij zijn natuurlijke 
uitstraling een instant warme sfeer in je badkamer. 

De diepe opberglades sluiten geruisloos dankzij het speciale soft-close 
systeem. Zo kunnen je huisgenoten in de vroege uurtjes rustig verder 
soezen en wordt vroeg opstaan in deze comfortabele badkamer voor jou 
een ware beloning. 

Mix en match de verschillende mogelijkheden van deze Dinah badkamer-
meubels naar wens: enkel of dubbel met één of twee kolomkasten. Je 
vindt vast en zeker de opstelling die perfect bij jouw badkamer past.
Meer info zie p.59

Dinah

-800mm-
Enkel hangend

-1200mm-
Dubbel hangend
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Tay
lo

r

Bergruimte heeft men bijna altijd te weinig. Niet alleen in je 
woonkamer, maar ook in je badkamer is voldoende en  
efficiënte opbergruimte erg belangrijk. Het Taylor gamma 
speelt hier dan ook handig op in. Door je een zee van kastru-
imte te geven, is je badkamer in een mum van tijd georgani-
seerd. 

Taylor is verkrijgbaar in 2 kleuren: wit en grijze eik. Tip: 
Combineer deze meubels met een extra spiegelkast voor nog 
meer plaats.
Meer info zie p.59

Taylor

kolomkast

12-1194mm-
Enkel hangend

-744mm-
Enkel hangend





14

De Diva onder de badkamermeubels. Met haar verticale lijnwerk, 
verovert Diva al snel je hart. Ga voor een set van enkel of dubbel 
met één of meerdere kolomkasten. Alle laden en kasten zijn voor-
zien van het soft-close systeem.

De kleine handgrepen geven dit meubel bovendien een zeer fijne 
uitstraling. Een leuk en extra afwerkingsdetail speciaal voor jouw 
badkamer. Kortom: een luxueus en uiterst comfortabel badkamer-
meubel.
Meer info zie p.59

Diva

-1200mm-
Dubbel hangend

-800mm-
Enkel hangend

D
iva
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dubbel meubel 2 ladesenkel meubel 2 deuren

De Dante badkamermeubels zijn een primus in opbergruimte. De ruime 
lades en grote kolomkasten zorgen ervoor dat je alles netjes weg kan 
bergen.

Het robuuste van het meubel laat zeker en vast een indruk op je na. Het 
meubel is beschikbaar in 3 uitvoeringen: Nebraska, eik betonlook en 
zwart betonlook. Het meubel met een breedte van 900m is ook beschik-
baar met 2 handige deuren. 

Dankzij de 6 verschillende afmetingen waarin het meubel beschikbaar is, 
kan Dante in elke badkamer helemaal tot zijn recht komen.
Meer info zie p.60

Dante

D
a

nte

16-1200mm-
Dubbel hangend

-900mm-
Enkel hangend

-1400mm-
Dubbel hangend

-1600mm-
Dubbel hangend

-800mm-
Enkel hangend

-700mm-
Enkel hangend



dubbel hangend meubelwastafel in solid surface 

D
a

ri
o

Met Dario haal je een echte topper in huis. Het hangende meubel is uitgerust 
met demping op de lades. Een enkel of dubbel meubel? Een dubbel meubel 
met 2 of 4 lades? De keuze is helemaal aan jou.
Het meubel is beschikbaar in 3 uitvoeringen: Nebraska, eik betonlook en 
zwart betonlook. De combinatie met een wastafel in solid surface maak dit 
meubel helemaal af. Deze  wastafel is zeer makkelijk te onderhouden en is 
de primus in hygiëne.

Hou je meer van een staande uitvoering? Kies dan voor onze badkamer-
meubelreeks Domenico.
Meer info zie p.60

Dario

17 -1200mm-
Dubbel hangend

-700mm-
Enkel hangend

-1400mm-
Dubbel hangend

-900mm-
Enkel hangend
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dubbel staand 4 ladesdubbel staand 2 lades

D
o

m
en

ico

Hou je meer van staande badkamermeubels? Dan is Domenico echt iets voor 
jou. Deze greeploze reeks is uitgerust met een dempingsysteem.  Hou je 
van de nieuwe modekleur eik betonlook? Of toch maar liever het robuustere 
Nebraska. Ook voor het stoere karakter hebben we een oplossing: zwarte 
betonlook.

Combineer het meubel met een kolomkast dat bestaat uit 2 deuren en dus 
ideaal is om je spullen in te organiseren.
Meer info zie p.60

Domenico

20-900mm-
Enkel staand

-1200mm-
Dubbel staand

-1400mm-
Dubbel staand

-700mm-
Enkel staand



spiegelkast

Je
rk

a

Als het op tijd aankomt is de greeploos model “Jerka”-”The Perfect Match”. 
Door haar hangend strak design in eik is zij een tijdloze blijver. Jerka weet elke 
trend te doorstaan. Haar ruime lades met soft close, samen met de bijpas-
sende kolomkast en spiegelkast zorgt ze ervoor dat je alles binnen handberiek 
hebt. Start je dag goed en op tijd!
Meer info zie p. 60

JERKA

21
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Landelijk



Ja
co

b

De landelijke trend heeft zijn weg naar de badkamer gevonden.  
Het eiken badkamermeubel Jacob is daar het perfecte voorbeeld van. Zijn 
natuursteen tablet met geïntegreerde lavabo staat voor oerdegelijke kwaliteit, 
terwijl de zachte kleuren en ambachtelijke vormen ervoor zorgen dat je van 
je kille badkamer toch een warm nestje kan maken. 

Geef je de voorkeur aan een dubbel badmeubel? Door twee Jacobs te 
combineren met een dubbele wasbak heb je meteen plaats voor de spiegel 
voor iedereen in huis. Badkamerpret gegarandeerd! 
Meer info zie p.61

Jacob

incl. natuursteen tablet en geïntegreerde lavabo

24-1360mm-
dubbel= 2x enkel

-680mm-
Enkel hangend



Ja
ck

Een badkamermeubel dat charme uitstraalt zeg je? Dan heb je vast Jack 
ontmoet. 

Jack is het landelijk badkamermeubel bij uitstek en voelt zich als een 
vis in het water bij jouw landelijk interieur. Varieer naar hartenlust de 
kolomkasten en wastafelkast tot een badkamer die het beste bij jou en je 
gezin past. Kies voor de natuursteen wastafel en til je badkamer meteen 
naar een hogere klasse. 

Creëer met Jack je unieke en persoonlijke oase, waar je tot rust kan 
komen en je batterijen weer helemaal kan opladen.
Meer info zie p.61

Jack

dubbele uitvoering met dubbele kolomkast

25 -800mm-
Enkel staand

-1200mm-
Dubbel staand



Joy

Even weg van de dagelijkse drukte? Je landelijke badkamer kan je hierbij 
helpen. Als een badkamer dient om tot rust te komen, dan is een witte basis 
altijd een goed uitgangspunt. In een ruimte met veel natuurlijk licht kun je het 
wit gerust combineren met enkele donkerdere accenten, maar beschikt de 
badkamer enkel over kleine ramen, dan maakt het wit de ruimte extra licht. 
De joy leent zich hier ideaal toe. De eenvoud van het witte meubel samen 
met de stoerheid van het zwarte natuursteentablet zorgen voor de optimale 
contrasterende combinatie. Maak je badkamer volledig af met de bijpas-
sende spiegelkast en kolomkast met soft close deuren.
Meer info zie p.61

Joy

26-1220mm-
Dubbel hangend

-820mm-
Enkel hangend



Ja
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De landelijke badkamer is terug van weggeweest! 
Creëer je eigen oase van sfeer en rust.
Hier slaagt het badkamermeubel JAGO als geen ander in. Door zijn 
ambachtelijke vormen, zijn ruime opbergmogelijkheden en de krachtige 
uitstraling van het natuursteentablet, die zo de landelijke stijl volledig tot 
zijn recht brengt. 

Je kan dit meubel combineren met een bijhorende spiegel of spiegelkast. 
De keuze is aan jou. 
Meer info zie p.61

Jago

27 -1400mm-
Dubbel staand

-1000mm-
Enkel staand
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Jin
d
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Sluit je ogen en denk aan  een deugddoende wandeling ten midden van 
bomen, takken, rotsen, gras, onder een stralende zon en helderblauwe 
hemel. Lekker rustig en lekker zen. 
De rust en het gevoel van de natuur dat je hier ervaart, kan je zo in je 
badkamer stoppen met JINDRA.Het badkamermeubel vervaardigd uit 
eik en het natuursteentablet zorgen voor een natuurlijk karakter in je 
badkamer. Door het hout en de natuursteen van JINDRA kan je elke dag 
opnieuw die heerlijke wandeling herbeleven.
Meer info p.62

Jindra

xxx

29 -820mm-
Hangend

-1220mm-
Hangend
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dubbel staand badkamermeubel

Robuust en degelijk zonder aan sfeer en warmte in te boeten. Jane heeft 
het allemaal. 

De ingebouwde verlichting in de spiegelkast zorgt voor een unieke 
badkamersfeer, terwijl de retro draadgrepen en natuursteen wastafel je 
helemaal doen wegdromen. 

Het is ook het meest veelzijdige meubel binnen ons assortiment. Je kan 
deze meubels verkrijgen in maar liefst 3 uitvoeringen: eik, gelakte MDF 
taupe of beige. Enkel, dubbel. Met of zonder verlichting. Het resultaat is 
altijd hetzelfde: een harmonieuze badkamer met een unieke meerwaarde.
Meer info zie p.62

Jane

Ja
n

e

-966mm-
Enkel staand

-1380mm-
Dubbel staand
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eiken kolomkast

Wie op zoek is naar een duurzaam en degelijk badkamer-
meubel, is zeker te vinden voor Sonja.  
Het eiken meubel met massieve natuursteen tablet 
straalt kwaliteit en stevigheid uit en zorgt voor klasse in je 
badkamer. 

Vergroot de ruimte door de bijhorende spiegelkast met 
eiken omlijsting erbij te nemen. Het greeploze ontwerp, de 
warme kleur en de speelsheid beantwoorden aan al jouw 
strenge eisen.
Meer info zie p.62

Sonja

S
o

n
ja

36
-1200mm-

Dubbel staand
-966mm-

Enkel staand
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Eik: sterk, duurzaam en bovenal tijdloos.  
Dit unieke badkamermeubel met natuursteen tablet is een 
klassieker in ons assortiment. Strakke lijnen maken plaats 
voor afgeronde hoeken en geven dit meubel een zacht ogende 
afwerking. 

Aan ruimte is er in ieder geval geen gebrek bij meubel An. In de 
kleinere lades kan je kleinere spullen kwijt, terwijl de kolomkast 
plaats biedt voor al jouw badkamerlinnen.

Het perfecte meubel voor wie voor traditie gaat.
Meer info zie p.62

An

kolomkast

37 -1600mm-
Dubbel staand
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Trek de landelijke look door tot in je badkamer met dit eiken badkamermeubel 
Alain. 

De deurtjes in shutter-stijl geven een charmante en rustieke toets aan jouw 
badkamer. De kolomkast komt met twee deuren en verschillende legplanken. 

De onderbouwkast heeft maar liefst 3 lades om komaf te maken met rondslin-
gerende badkamerspullen. Het natuursteen tablet tenslotte maakt dit meubel 
helemaal af.
Meer info zie p.63

Alain

kolomkast

38-1500mm-
Dubbel staand



eiken kolomkast

Eenvoud siert. Dat is ook wat badkamermeubel Stefanie uitstraalt. 

Dit greeploze meubel is voorzien van soft-close sluitingen en is 
afgewerkt in eik. De natuurlijke materialen brengen rust in je badkamer 
dankzij de warme en zachte kleuren. 

Ontspanning in de badkamer verzekerd. Kies er de bijpassende 
natuurstenen wastafel Jago bij en sta verbaasd van het eindresultaat.
Meer info zie p.63

Stefanie

St
ef

a
n

ie

39 -1380mm-
Dubbel hangend

-1380mm-
Dubbel staand
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Budget
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Simpel in zijn eenvoud zo kunnen we de Dago het best omschrijven. 
Een no nonsense meubeltje voor wie weinig plaats heeft. Voor extra 
bergruimte,kan je altijd combineren met de bijhorende kolomkast.
Meer info zie p.64

Dago

42-590mm-
Enkel hangend

keramische wastafel
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dubbel hangende wastafelsenkel hangende wastafel

Onze Samson reeks speelt in op de behoefte aan veel opbergruimte.  Je 
kan naar hartenlust combineren met de verschillende modellen kolomkasten, 
een halfhoge of toch liever een hoge kolomkast? De speelse look van beide 
uitvoeringen zorgt voor een leuk accent in de badkamer. 

Grijze, witte of in houtsnede uitvoering. De keuze ligt in jouw handen. 

Onze badkamerreeks Salome ( witte uitvoering ) is het zusje van Samson. 
Het verschil zit hem enkel in de diepte (53,5 cm). Deze reeks is beschikbaar 
in 800 en 1200mm. Wil je dus nog meer ruimte? Kies dan voor de Salome 
reeks.
Meer info Samson zie p.64

Samson

nog te monteren

-1200mm-
Dubbel hangend

-800mm-
Enkel hangend

-1400mm-
Dubbel hangend

-600mm-
Enkel hangend

-1600mm-
Dubbel hangend
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Hou je van een strak design? Laat je dan verleiden door badkamer-
meubel Ling. 

Haar brede lade en wasbak springen meteen in het oog, terwijl de 
zilveren handvaten het geheel een stijlvol accent geven. 

De bijpassende spiegel maakt het plaatje helemaal compleet. 

Verkrijgbaar in wit of donkere eik.
Meer info zie p.64

enkel hangend badkamermeubel

Ling

-1250mm-
Enkel hangend
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Hou je van een speelse toets in je badkamer, dan is Nele vast iets 
voor jou. De grijs-witte combinatie is zeer trendy. Ook de ovalen 
wastafel zorgt dat Nele een apart meubel is. Hou je liever toch iets 
soberder, dan is er voor jou Nele volledig in het wit. 
Meer info zie p.64

Nele

-800mm-
Enkel hangend

volledig witte uitvoering



Modular



Modular

De moduleerbare badkamers bieden je de vrijheid om je badkamer naar 
wens samen te stellen. In bijna iedere denkbare afmeting nl. 60, 80, 90, 120, 

140, 160, 180, 220 en 240 cm met een diepte van 46cm.

De reeks komt in 3 verschillende kleuren: asgrijs, betonlook en wit gelakt.
Er zijn meer dan 500 combinaties mogelijk.

 
De keuze van de handgrepen laten we volledig aan jou over. Je kan kiezen 

tussen een stevige greep of een fijne, bijna onzichtbare greep. De 
scharnieren en schuiven van           zijn soft-close.

Ook de wastafels zijn zelf te bepalen. Kies je voor een klassieke  
geïntegreerde wastafel in solid surface in mat of glanzend wit voor een 

uitstekende hygiëne of wil je toch een iets persoonlijkere look met onze op-
bouwkommen. Deze zijn ook in natuursteen beschikbaar wat je badkamer 
die extra natuurlijke toets geeft. Ook microplus wastafels (in bepaalde af-

metingen) in grijs of zwart zijn een mogelijkheid.

48
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Handenwassers
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Ja
n

e

Ook ons badkamermeubel Jane heeft een kleiner zusje. Laat de 
sfeer en de kleuren van je badkamer dus doorlopen tot in je toilet en 
ga voor deze handenwasser. 

De Lindsay wastafel past als geen ander bij dit meubel en zorgt voor 
de perfecte kleurencombinatie. De draadgreep komt ook hier subtiel 
terug en maakt van dit plaatje een harmonieus geheel.
Meer info zie p.60

Jane

-424mm-
Enkel staand



Ja
n
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Mag het iets meer zijn? Dan is de handenwasser van 
Janko onze oplossing. Een smaakvol en robuust eiken 
meubel dat meteen de aandacht trekt. 
 
De wastafelkast heeft voldoende ruimte voor je 
gastendoekjes en andere spullen. Kers op de taart is 
de bijpassende wastafel en geframede spiegel. Van de 
kwaliteit moeten we je niet meer overtuigen zeker?
Meer info zie p.61

Janko

53 -388mm-
Enkel hangend



Was je al fan van onze badkamermeubels ‘Sonja’ of ‘Stefanie’? 
Dan zal deze handenwasser ook zeker in de smaak vallen. 

Trek de lijn door en ga ook voor je toiletruimte voor een bijpas-
sende look. Klein maar fijn zullen we maar zeggen.
Meer info zie p.61

Six

S
ix

54-400mm-
Enkel hangend
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Ook de kleinste kamer in je woning verdient extra aandacht. Met onze 
handenwasser Miami kan je niets fout doen.  Kies je voor een moderne 
uitstraling ga dan voor een witte of grijze uitvoering.

Ook voor de landelijke woningen is Miami de oplossing. De uitvoering in 
houtsnede brengt de natuur naar binnen.
Meer info zie p.62

Miami

-400mm-
Enkel hangend

nog te monteren



K
im

Wie zei ook alweer dat een toilet geen aandacht verdiende? Die had 
het helemaal fout. Dankzij onze handenwasser Kim geef je meteen een 
ander cachet aan je toiletruimte. 

Het meubel leent zich perfect voor gastenkamers of om te gebruiken in 
toiletruimtes in de horeca. Je gasten zullen aangenaam verrast zijn door 
de klasse die dit kleine meubel uitstraalt. 

Keuze uit wit of grijze eik.
Meer info zie p.56

Kim

56
-400mm-

Enkel hangend
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Dion
Wastafelkast
800x400x500mm

Kolomkast
400x300x1600mm

Wastafel
55x400x800mm
polybeton
excl. toebehoren

Beschikbare kleuren
wit/grijs
wit

Bijkomende onderdelen
en kenmerken
soft close
regelbaar ophangsysteem
witte deuren
grijze korpus
omkeerbare kolomkast
greeploos

Dixi
Wastafelkast
600x500x460mm

Kolomkast
400x320x1400mm

Wastafel
600x18x460mm
keramisch
excl. toebehoren
geïntegreerde overloop

Beschikbare kleuren
wit

Bijkomende onderdelen
en kenmerken
soft close
regelbaar ophangsysteem
omkeerbare kolomkast

Tosti
Wastafelkast
1196x497x450mm dubbel

Kolomkast
400x340x1700mm

Wastafel
800x480x135mm
1200x500x140mm
polybeton
incl. Klik-klak

Beschikbare kleuren
asgrijs

Bijkomende onderdelen
en kenmerken
soft close
omkeerbare kolomkast
greeploos
Blum scharnieren

Tess
Wastafelkast
594x416x805mm 
894x476x805mm 

Kolomkast
400x340x1670mm

Wastafel
600x480x50mm  enkel
900x480x50mm  enkel
polybeton

Beschikbare kleuren
wit

Bijkomende onderdelen
en kenmerken
soft close
greeploos
omkeerbare kolomkast

Divine
Wastafelkast
800x520x540mm   2 lades
1200x520x540mm 4 lades

Kolomkast
400x340x1690mm

Wastafel 
60x540x800mm
60x540x1200mm
polybeton

Beschikbare kleuren
wit
antraciet

Bijkomende onderdelen
en kenmerken
soft close
regelbaar ophangsysteem
uitschuifbare 3D laden
omkeerbare kolomkast
greeploos
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Dinah
Wastafelkast
500x540x800mm    2 lades
500x540x1200mm  4 lades

Kolomkast
400x420x1760mm

Wastafel
60x540x800mm 
60x540x1200mm
polybeton

Beschikbare kleuren
eik Sonoma

Bijkomende onderdelen
en kenmerken
soft close
regelbaar ophangsysteem
omkeerbare kolomkast

Taylor
Wastafelkast
744x500x476mm
1194x500x476mm

Kolomkast
400x300x1660mm

Wastafel
750x155x480mm
1200x155x480mm
Polybeton

Beschikbare kleuren
Grijze eik
Wit

Bijkomende onderdelen
en kenmerken
softclose 
regelbaar ophangsysteem

Diva
Wastafelkast
500x540x800mm 2 lades
500x540x1200mm 4 lades

Kolomkast
350x300x1600mm

Wastafel
800x60x540mm
1200x60x540mm
polybeton

Beschikbare kleuren
wit

Bijkomende onderdelen
en kenmerken
soft close
regelbaar ophangsysteem
volledig uitschuifbare
3D laden
omkeerbare kolomkast

Dante
Wastafelkast
700x510x550mm 2 lades
800x510x550mm 2 lades
900x510x550mm 2 lades
1200x510x550mm 2 lades
1400x510x550mm 4 lades
1600x510x550mm 4 lades
900mm 2 lades of deuren

Kolomkast
400x340x1700mm

Wastafel
705x515mm enkel
805x515mm enkel
905x515mm enkel
1205x515mm dubbel
1405x515mm dubbel
1605x515mm dubbel
solid surface mat of blinkend

Beschikbare kleuren
eik betonlook
zwart betonlook
nebraska

Bijkomende onderdelen
en kenmerken
soft close
omkeerbare kolomkastSteeds combinaties mogelijk met spiegels of spiegelkasten.
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Domenico Jerka
Wastafelkast
700x510x900mm 2 lades
900x510x900mm 2 lades
1200x510x900mm 2 lades
1400x510x900mm 4 lades

Kolomkast
400x340x2000mm

Wastafel 
705x515mm enkel
905x515mm enkel
1205x515mm dubbel
1405x515mm dubbel
solid surface mat of blinkend

Beschikbare kleuren
nebraska
eik betonlook
zwart betonlook

Bijkomende onderdelen
en kenmerken
soft close
greeploos
omkeerbare kolomkast

Wastafelkast
980x540x550mm 2 lades
1380x510x900mm 4 lades

Kolomkast
400x400x1680mm

Wastafel 
1000x26x550mm enkel
1400x26x550mm dubbel
natuursteen

Beschikbare kleuren
Eik white wash

Bijkomende onderdelen
en kenmerken
soft close
greeploos
omkeerbare kolomkast

Steeds combinaties mogelijk met spiegels of spiegelkasten.
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Dario
Wastafelkast
700x510x550mm 2 lades
900x510x550mm 2 lades
1200x510x550mm 2 lades
1400x510x550mm 4 lades

Kolomkast
400x340x1700mm

Wastafel 
705x515mm enkel 
905x515mm enkel
1205x515mm dubbel
1405x515mm dubbel
solid surface mat of blinkend

Beschikbare kleuren
nebraska
eik betonlook
zwart betonlook

Bijkomende onderdelen
en kenmerken
soft close
greeploos
omkeerbare kolomkast
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Joy
Wastafelkast
820x550x500mm    2 deuren
1220x550x500mm  3 deuren

Wastafel
840x560x200mm   enkel
1189x530x670mm dubbel
1-Gatskraan
natuursteen

Kolomkast
400x400x1630mm

 

Beschikbare kleuren
wit

Bijkomende onderdelen
en kenmerken
soft close
omkeerbare kolomkast

Jack
Wastafelkast
798x358x850mm    enkel
1198x538x850mm  dubbel

Wastafel
840x560x200mm    enkel
1240x560x200mm  dubbel
natuursteen

Kolomkast
400x418x1660mm hangend
798x400x1800mm  staand

Spiegel
850x530x18mm

Beschikbare kleuren
wit

Bijkomende onderdelen
en kenmerken
Blum scharnieren
omkeerbare kolomkast

Jago
Wastafelkast
1000x550x850mm 2 deuren
1400x550x500mm  3 deuren

Wastafel
840x560x200mm    enkel
1240x560x200mm  dubbel
natuursteen

Kolomkast
400x400x1630mm  

Beschikbare kleuren
wit

Bijkomende onderdelen
en kenmerken
soft close
omkeerbare kolomkast

Jacob
Wastafelkast
680x565x642mm

Wastafel
690x570x200mm enkel
1400x570x200mm  dubbel

Kolomkast
433x360x1800mm

Beschikbare kleuren
eik naturel

Bijkomende onderdelen
en kenmerken
soft close
greeploos
Blum scharnieren
omkeerbare kolomkast

Steeds combinaties mogelijk met spiegels of spiegelkasten.
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SonjaJindra
Wastafelkast
700x500x900mm      enkel
1200x500x900mm  dubbel

Wastafel
700x500x100mm
1200x500x100mm
natuursteen

Kolomkast
400x350x1700mm
incl. sokkel

Spiegelkast
1200x150x700mm

Beschikbare kleuren
behandelde eik

Bijkomende onderdelen
en kenmerken
soft close 
greeploos
houten legplanken
omkeerbare kolomkast

Wastafelkast
820x550x500mm   2 deuren
1220x550x500mm 3 deuren

Wastafel
840x560x200mm    enkel
1240x560x200mm   dubbel
natuursteen

Kolomkast
400x400x1630mm
incl. sokkel

Beschikbare kleuren
eik white wash

Bijkomende onderdelen
en kenmerken
soft close 
omkeerbare kolomkast

An
Wastafelkast
1600x550x860mm

Wastafel
natuursteen

Kolomkast
760x500x2000mm

Spiegel
1600x700x38mm

Beschikbare kleuren
Eik wit ceruse met
grijze nerven

Jane
Wastafelkast
966x553x850mm enkel
1380x535x850mm  dubbel

Wastafel
1000x550x210mm enkel
1400x550x210mm dubbel
natuursteen

Kolomkast
420x370x2000mm  enkel
450x385x2000mm  dubbel

Spiegelkast
882x168x750mm    enkel
1324x168x750mm  dubbel

Beschikbare kleuren
taupe
beige
eik

Bijkomende onderdelen
en kenmerken
soft close
retro handgreep
Blum scharnieren
omkeerbare kolomkast

Jane
Handenwasserkast
424x248x790mm

Wastafel
400x230x110mm      mat
400x230x110mm    gebeiteld
natuursteen

Beschikbare kleuren
taupe
beige

Bijkomende onderdelen
en kenmerken
retro handgreep
soft close

HANDENWASSER
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Janko
Handenwasserkast
388x255x600mm

Wastafel
400x260x110mm

Spiegel
400x700x18mm

Beschikbare kleuren
eik naturel

Bijkomende onderdelen
en kenmerken
soft close
Blum scharnieren
combineren met  
Handenwasser Lindsay

Alain
Wastafelkast
1500x550x860mm

Wastafel
natuursteen

Kolomkast
800x450x2100mm

Beschikbare kleuren
eik wit ceruse met
grijze nerven

Six
Handenwasserkast
400x280x640mm

Wastafel
400x250x60mm

Beschikbare kleuren
behandelde eik

Bijkomende onderdelen
en kenmerken
natuursteen
soft close

Stefanie
Wastafelkast
1380x540x680mm

Wastafel
natuursteen

Kolomkast
400x350x1800mm

Spiegelkast
1400x140x700mm

Beschikbare kleuren
behandelde eik

Bijkomende onderdelen
en kenmerken
soft close
greeploos
glazen legplanken

HANDENWASSER HANDENWASSER
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Nele
Wastafelkast
800x420x510mm

Kolomkast
400x300x1600mm

Beschikbare kleuren
wit
wit-grijs

Bijkomende onderdelen
en kenmerken
soft close
Blum scharnieren
greeploos
nog te monteren

Dago
Wastafelkast
590x500x456mm

Wastafel
600x18x400mm
keramisch  
excl. toebehoren
geïntegreerde overloop

Beschikbare kleuren
wit

Bijkomende onderdelen
en kenmerken
nog te monteren
omkeerbare kolomkast

Steeds combinaties mogelijk met spiegels of spiegelkasten.

Samson
Wastafelkast
600x456x600mm 2 lades
800x456x600mm 2 lades
1200x456x600mm 2 lades
1400x456x600mm 4 lades
1600x456x600mm 4 lades

Kolomkast
355x370x1750mm

Wastafel
603x460x114mm enkel 
803x460x114mm enkel
1204x460x114mm dubbel
1404x460x114mm dubbel
1604x460x114mm dubbel
polybeton

Beschikbare kleuren
wit
grijs
eik zaagsnede

Bijkomende onderdelen
en kenmerken
nog te monteren
Blum
soft close
omkeerbare kolomkast

Kim
Handenwasserkast
400x220x520mm

Spiegel
700x400x20mm
Aluminium kader

Wastafel
400x220x120mm
polybeton
incl. Klik-klak
mengkraan

Beschikbare kleuren
wit
grijze eik

Bijkomende onderdelen
en kenmerken
soft close

Miami
Handenwasserkast
400x220x480mm

Wastafel
400x220x90mm
polybeton

Beschikbare kleuren
wit
grijs
eik zaagsnede

Bijkomende onderdelen
en kenmerken
nog te monteren

HANDENWASSERHANDENWASSER
Ling
Wastafelkast
1250x310x520mm

Wastafel
1250x520x90mm
polybeton
incl. Klik-klak
1 of 3-Gats kraan

Kolomkast
400x360x1760mm

Beschikbare kleuren
wit
donkere eik

Bijkomende onderdelen
en kenmerken
soft close
aluminium handgrepen
1 grote lade
Blum scharnieren
omkeerbare kolomkast
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