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Alle producten in deze brochure zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Wijzigingen in uitvoering of afmetingen blijven natuurlijk 
altijd mogelijk en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving geschieden. WISA BV kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor 
eventuele afwijkingen. De afmetingen van de in deze brochure weergegeven producten kunnen om technische redenen afwijken van 
de aangegeven maten. Prijs-, model-, kleur- en maatafwijkingen worden voorbehouden. Voor onze algemene verkoopvoorwaarden  
zie: www.wavedesign.eu.

 | 3



WAVEDESIGN  |  BADKAMERMEUBEL

4 |  



 | 5

08 Cassino

12 Pescara

16 Lucido

20 Alvaro

24 San Marino

28 Napoli

32 Milano

36 Fontein

38 Amaro

40 Designo

42 Lusso

44 Dahlia

46  Mona + Octavia

48   Topbladen

50 Spiegels

54 Accessoires

INHOUD

08 BADKAMERMEUBELEN 38 WASTAFELS

36 FONTEINEN 50 SPIEGELS



KWALITEIT

6 |  

WAVEDESIGN  |  BADKAMERMEUBEL



SINDS 1865
De badkamer van nu is een ruimte om van te 
genieten. Lekker fris de ochtend beginnen, 
alle zorgen van je afspoelen na een lange dag. 
Of gewoon even stoom afblazen. Van een 
praktische ruimte is de badkamer veranderd 
in een ruimte om te ontspannen. Met 
WAVEDESIGN BY WISA is het ultieme genieten 
voor iedereen binnen handbereik.

De badkamer van nu heeft jarenlange ervaring. 
Dankzij WAVEDESIGN BY WISA heb jij de zekerheid 
dat je zonder zorgen kunt blijven genieten. WISA 
levert al meer dan 150 jaar wereldwijd kwaliteit en 
innovatie in sanitair. En de jarenlange ervaring in 
kwaliteits-producten voor de badkamer zit in  
onze genen.

WISA is oer-Hollands en levert al sanitair 
sinds 1865. Van producent van gietijzeren 
spoelreservoirs, zijn we uitgegroeid tot 
marktleider op het gebied van innovatieve 
sanitaire spoeltechniek. Met een uitgebreid 
productenprogramma voor de hele badkamer. 

Vanuit ons hoofdkantoor en onze productie-
locatie in Arnhem houden wij ons elke dag bezig 
met jouw badkamer. Zo kun jij elke dag genieten 
van de badkamer van nu. 

GESCHIEDENIS
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 Cassino
CASSINO GREY OAK 120 cm onderkast 

met 160 cm kolomkast 
DAHLIA 120 cm keramische wastafel 

ELENA 120 cm LED spiegel
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CASSINO

CASSINO GREY OAK 120 cm onderkast met 160 cm kolomkast   |   
DAHLIA 120 cm keramische wastafel   |  ELENA 120 cm LED spiegel

DE KOLOMKAST

BIEDT EXTRA VEEL

OPBERGRUIMTE



Materiaal  MelamineMelamine

De melamine toplaag is uitstekend geschikt De melamine toplaag is uitstekend geschikt 

voor toepassingen waar design maar ook hoge voor toepassingen waar design maar ook hoge 

belasting aan de orde zijn. Melamine is sterk, belasting aan de orde zijn. Melamine is sterk, 

hygiënisch en eenvoudig schoon te maken. hygiënisch en eenvoudig schoon te maken. 

Alle kasten worden volledig gemonteerd Alle kasten worden volledig gemonteerd 

geleverd.geleverd.
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DE KOLOMKAST

BIEDT EXTRA VEEL

OPBERGRUIMTE

DESIGN HANDGREEP

AANTAL LADES
2 lades, met softclose ladesysteem

TE COMBINEREN MET WASTAFEL
Amaro, Lusso, Designo of Dahlia

CASSINO onderkast 
60  |  80  |  90  |  100  |  120 cm

 CASSINO kolomkast
160 cm
links en rechts toepasbaar

Verkrijgbaar in onderstaande kleuren

De stijlvolle Cassino serie zorgt voor elegantie 
in iedere badkamer. Het elegante design met 

karakteristieke omlijsting aan de zij- en onderkanten 
zorgt voor een verfijnde uitstraling. De smalle design 

chroom handgrepen zorgen voor een optimaal 
vormgegeven meubelserie. Verkrijgbaar vanaf  

60 cm tot en met 120 cm en een kolomkast in 160 cm 
hoogte. Dit allemaal eenvoudig te combineren met 

alle Wavedesign wastafels. 

Softclose ladesysteem

waardoor lades 

geruisloos dichtgaan

grey  
oak
PR GR 1 

natural 
oak
PR GR 1

brown 
oak
PR GR 1 

diamond 
grey
PR GR 1 

wit 
hoogglans
PR GR 2 
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 Pescara
  PESCARA BROWN OAK   90 cm onderkast 

met 160 cm kolomkast  
AMARO 90 cm wastafel  
ROUND 80 cm spiegel
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PESCARA BROWN OAK  90 cm onderkast met 160 cm kolomkast   |   
AMARO 90 cm wastafel   |  ROUND 80 cm spiegel

PESCARA

RONDE 

SPIEGEL MET 

GEïNTEGREERDE

VERLICHTING  

EN SPIEGEL- 

VERWARMING



Materiaal  MelamineMelamine

De melamine toplaag is uitstekend geschikt De melamine toplaag is uitstekend geschikt 

voor toepassingen waar design maar ook hoge voor toepassingen waar design maar ook hoge 

belasting aan de orde zijn. Melamine is sterk, belasting aan de orde zijn. Melamine is sterk, 

hygiënisch en eenvoudig schoon te maken. hygiënisch en eenvoudig schoon te maken. 

Alle kasten worden volledig gemonteerd Alle kasten worden volledig gemonteerd 

geleverd.geleverd.
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GREEPLOOS

AANTAL LADES
2 lades, met softclose ladesysteem

TE COMBINEREN MET WASTAFEL
Amaro, Lusso, Designo of Dahlia

PESCARA onderkast 
60  | 80  | 90  |  100  |  120 cm

PESCARA kolomkast
160 cm
links en rechts toepasbaar

Verkrijgbaar in onderstaande kleurenTijdloos en minimalistisch, dat is de Pescara serie. 
Dankzij het elegante design met karakteristieke 

8 mm omlijsting aan de zij- en onderkant van de 
kasten, past deze meubelserie perfect in iedere stijl 

badkamer. Creëer een klassieke uitstraling met de 
keramische Dahlia wastafel of kiest juist voor het 

uitgesproken design van de Designo wastafel.  
De 2 ruime lades zijn voorzien van een softclose 

systeem voor een optimaal gebruiksgemak.

8 mm omlijsting 

voor verfijnd 
design

grey  
oak
PR GR 1 

natural 
oak
PR GR 1

brown 
oak
PR GR 1 

diamond 
grey
PR GR 1 

wit 
hoogglans
PR GR 2 
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 Lucido
  LUCIDO WIT HOOGGLANS   120 cm onderkast 

met bovenblad en 100 cm kolomkasten  
MONA waskom  

ACADIA 120 cm LED spiegel
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LUCIDO

LUCIDO WIT HOOGGLANS   120 cm onderkast met bovenblad met  
100 cm kolomkasten   |  MONA waskom   |  ACADIA 120 cm LED spiegel

VRIJSTAANDE

WASKOMMEN VOOR

EEN PERFECTE

SYMMETRIE



Materiaal  MDF + folieMDF + folie

MDF met folie omtrokken meubels hebben MDF met folie omtrokken meubels hebben 

geen kantband afwerking. geen kantband afwerking. 

Hierdoor is het mogelijk om een optisch Hierdoor is het mogelijk om een optisch 

naadloos meubel te maken wat een naadloos meubel te maken wat een 

hoogwaardig effect geeft.hoogwaardig effect geeft.
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VRIJSTAANDE

WASKOMMEN VOOR

EEN PERFECTE

SYMMETRIE

AANTAL LADES
2 lades, met softclose ladesysteem

TE COMBINEREN MET WASTAFEL
Amaro, Lusso, Designo of Dahlia

LUCIDO onderkast 
60  | 80  | 90  |  100  |  120 cm

LUCIDO kolomkast
100  |  160 cm, met glazen plankjes
links en rechts toepasbaar

Verkrijgbaar in onderstaande kleur

De Lucido hoogglans witte badmeubelserie 
biedt eindeloze opties voor een badkamer naar 

wens dankzij de diversiteit in maten. Onderkasten 
verkrijgbaar vanaf 60 cm tot 120 cm en dankzij de 

grote variatie in wastafels is een eigen uitstraling van 
de badkamer binnen handbereik. De kolomkasten 
zijn verkrijgbaar in 100 cm en 160 cm, zodat er ook 

in een kleinere ruimte voldoende opbergruimte 
gecreëerd kan worden. 

Softclose ladesysteem

waardoor lades

geruisloos dichtgaan

wit hoogglans 
MDF
PR GR 1 
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 Alvaro
  ALVARO GREY ARWIN OAK    

100 cm onderkast met bovenplaat en  
160 cm kolomkast  

MONA waskom  
ROUND 80 cm LED spiegel
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ALVARO

ALVARO NATURAL OAK   100 cm onderkast met bovenplaat en 160 cm kolomkast  
ACTAVIA waskom  |  ROUND 80 cm LED spiegel  |  JENNA vrijstaand bad

GREEPLOOS
TIJDLOOS

DESIGN



Materiaal  MelamineMelamine

De melamine toplaag is uitstekend geschikt De melamine toplaag is uitstekend geschikt 

voor toepassingen waar design maar ook hoge voor toepassingen waar design maar ook hoge 

belasting aan de orde zijn. Melamine is sterk, belasting aan de orde zijn. Melamine is sterk, 

hygiënisch en eenvoudig schoon te maken. hygiënisch en eenvoudig schoon te maken. 

Alle kasten worden volledig gemonteerd Alle kasten worden volledig gemonteerd 

geleverd.geleverd.
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GREEPLOOS
TIJDLOOS

DESIGN

Kolomkast in 

100 cm en 160 cm 

AANTAL LADES
2 lades, met softclose ladesysteem

TE COMBINEREN MET WASTAFEL
Amaro, Lusso, Designo of Dahlia

ALVARO onderkast 
60  | 80  | 90  |  100  |  120 cm

ALVARO kolomkast
100  |  160 cm
links en rechts toepasbaar

Verkrijgbaar in onderstaande kleuren

Het ruime assortiment aan keuzemogelijkheden 
kenmerkt de Alvaro badmeubelserie. Verschillende 

formaten meubels variërend in breedtes van  
60 cm tot 120 cm. De ruime kolomkasten met een 

breedte van 35 cm zijn zowel verkrijgbaar in 100 cm 
hoogte, als in een 160 cm hoogte én zijn voorzien van 

glasschappen. En tal van combinatiemogelijkheden 
dankzij het uitgebreide assortiment wastafels; 

perfect om een individuele uitstraling te creëeren.  

canyon 
oak
PR GR 1 

grey 
arwin oak
PR GR 1

natural 
arwin oak
PR GR 1

white 
arwin oak
PR GR 1
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San Marino
SAN MARINO CANYON OAK   120 cm onderkast  

met 170 cm kolomkast  
AMARO 120 cm wastafel  

GUILIETTA 120 cm LED spiegel
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SAN MARINO CANYON OAK   120 cm onderkast met 170 cm kolomkast   |   
AMARO 120 cm wastafel   |  GUILIETTA 120 cm LED spiegel

SAN MARINO

EINDELOZE 

OPTIES VOOR 

EEN PERFECTE 

INRICHTING



Materiaal  Melamine

De melamine toplaag is uitstekend geschikt De melamine toplaag is uitstekend geschikt 

voor toepassingen waar design maar ook hoge voor toepassingen waar design maar ook hoge 

belasting aan de orde zijn. Melamine is sterk, belasting aan de orde zijn. Melamine is sterk, 

hygiënisch en eenvoudig schoon te maken. hygiënisch en eenvoudig schoon te maken. 

Alle kasten worden volledig gemonteerd Alle kasten worden volledig gemonteerd 

geleverd.geleverd.
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STIJLVOLLE CHROOM HANDGREEP

AANTAL LADES
2 lades, met softclose ladesysteem

TE COMBINEREN MET WASTAFEL
Amaro, Lusso, Designo of Dahlia

SAN MARINO onderkast 
60  | 80  | 90  |  100  |  120 cm

SAN MARINO kolomkast
170 cm
links en rechts toepasbaar

Verkrijgbaar in onderstaande kleuren

De San Marino meubels kenmerken zich door het 
eigentijdse design gecombineerd met de strak 

vormgegeven chroom handgreep. De handgreep 
zorgt voor een stijvol contrast op het meubel. Richt 
de badkamer in met de bijpassende kolomkast met 

een hoogte van 170 cm en creëer hiermee een zee 
aan opbergruimte. Combineer met een wastafel naar 

keuze en realiseer een droombadkamer.

Stijlvolle chroom
 

handgreep

sonoma 
brown
PR GR 1 

canyon 
oak
PR GR 1

wit
hoogglans
PR GR 2

antraciet
hoogglans
PR GR 2
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 Napoli
  NAPOLI SONOMA BROWN   120 cm 

onderkast met 160 cm kolomkast  
AMARO 120 cm wastafel  

GIADA 120 cm spiegel
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NAPOLI SONOMA BROWN   120 cm onderkast met 170 cm kolomkast  |   
AMARO 120 cm wastafel  |  GIADA 120 cm spiegel

NAPOLI

 TE 
COMBINEREN 

MET ALLE 

WAVEDESIGN 

WASTAFELS EN 

TOPBLADEN



Materiaal  MelamineMelamine

De melamine toplaag is uitstekend geschikt De melamine toplaag is uitstekend geschikt 

voor toepassingen waar design maar ook hoge voor toepassingen waar design maar ook hoge 

belasting aan de orde zijn. Melamine is sterk, belasting aan de orde zijn. Melamine is sterk, 

hygiënisch en eenvoudig schoon te maken. hygiënisch en eenvoudig schoon te maken. 

Alle kasten worden volledig gemonteerd Alle kasten worden volledig gemonteerd 

geleverd.geleverd.
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GREEPLOOS

AANTAL LADES
2 lades, met softclose ladesysteem

TE COMBINEREN MET WASTAFEL
Amaro, Lusso, Designo of Dahlia

NAPOLI onderkast 
60  | 80  | 90  |  100  |  120 cm

NAPOLI kolomkast
170 cm
links en rechts toepasbaar

Verkrijgbaar in onderstaande kleuren

De greeploze Napoli badmeubelen vallen op door 
het tijdloze design. Iedere uitvoering is voorzien  

van 2 praktische en hoogwaardige lades met 
softclose ladesysteem. De kolomkast (verkrijgbaar in  

170 cm hoogte met 5 houtdecor plankjes) is zowel 
links- als rechtsdraaiend te monteren zodat iedere 

plaats in de badkamer mogelijk is. 

Softclose ladesysteem

waardoor lades

geruisloos dichtgaan

sonoma 
brown
PR GR 1 

canyon 
oak
PR GR 1

wit
hoogglans
PR GR 2

antraciet
hoogglans
PR GR 2
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 Milano
  MILANO PACK HOOGGLANS WIT    

100 cm onderkast met spiegel en wastafel  
LUCIA spiegellamp
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MILANO

MILANO PACK HOOGGLANS WIT   |  100 cm onderkast met spiegel en wastafel  |  
LUCIA spiegellamp (optioneel)

KWALITATIEF 
EN 

BUDGETVRIENDELIJK



Materiaal  MelamineMelamine

De melamine toplaag is uitstekend geschikt De melamine toplaag is uitstekend geschikt 

voor toepassingen waar design maar ook hoge voor toepassingen waar design maar ook hoge 

belasting aan de orde zijn. Melamine is sterk, belasting aan de orde zijn. Melamine is sterk, 

hygiënisch en eenvoudig schoon te maken. hygiënisch en eenvoudig schoon te maken. 

Alle kasten worden volledig gemonteerd Alle kasten worden volledig gemonteerd 

geleverd.geleverd.
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KWALITATIEF 
EN 

BUDGETVRIENDELIJK

VERKRIJGBAAR IN DE MATEN 
60  |  100  |  120 cm
wordt als complete set  
(onderkast + wastafel + spiegel) geleverd

AANTAL LADES
2 lades, met softclose ladesysteem

KOLOMKAST
Nee

MILANO set 
60  |  100  |  120 cm

Verkrijgbaar in onderstaande kleur

Deze praktische badmeubelserie Milano in 
hoogglans wit heeft een tijdloze uitstraling. 

Verkrijgbaar in 3 verschillende maten en voorzien van 
een functioneel strak vormgegeven wastafel. Volop 
opbergmogelijkheden in de 2 greeploze  lades die 

voorzien zijn van een softclose ladesysteem. 
De rechthoekige spiegel, die onderdeel  

uitmaakt van deze set, zorgt voor de perfecte  
uitstraling van dit meubel.

hoogglans 
wit
PR GR 2

Set bestaat uit 

onderkast, wastafel 

en spiegel



OPBERGMOGELIJKHEDENOPBERGMOGELIJKHEDEN
VOOR VOOR 

IEDERE RUIMTEIEDERE RUIMTE
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Domino
  FONTEINKAST   
40 cm fonteinkast 

in natural oak  
40 x 60 cm spiegel
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Fonteinkastjes zijn een 
perfecte oplossing voor het 
opbergen van spullen in de 

toiletruimte. Gecombineerd 
met een strak vormgegeven 

cast marble wastafel 
zorgt deze set voor een 

opgeruimde toiletruimte.

01 
KIES UW FONTEINKAST

02
KIES UW KLEUR OF DECOR Verkrijgbaar in onderstaande kleuren

Links en rechts 
toepasbaar

VERKRIJGBAAR IN DE MAAT 
40 cm

COMBINEREN MET TOILETSPIEGEL
40 x 60 centimeter

AANTAL SCHAPPEN
1 schap, deur met softclose deursysteem

zowel links- als rechtsdraaiend te monteren

brown 
oak
PR GR 1

grey 
oak
PR GR 1

natural 
oak
PR GR 1

wit 
hoogglans
PR GR 2

diamond 
grey
PR GR 1



AFLEGRUIMTEAFLEGRUIMTE
AAN ZIJKANTAAN ZIJKANT

EN ACHTERKANTEN ACHTERKANT
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Amaro
  STRAKKE RECHTE LIJNEN
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01 
KIES UW WASTAFEL

 Geschikt voor modellen: 
 Alvaro - Cassino - Lucido

Napoli - Pescara  
San Marino

Strakke, rechte lijnen 
kenmerken de Amaro wastafel. 

De strakke uitstraling wordt 
versterkt door het cast marble 

materiaal. De wastafel is 
verkrijgbaar in verschillende 

breedtes, met of zonder 
kraangat. Maak een keuze uit 

glanzend of mat, passend bij de 
rest van de badkamerinrichting.

AMARO (cast marble) 
60 cm  |  80 cm  |  90 cm  |  100 cm  |  100 cm plus  |  120 cm
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Designo
  DESIGN EN  

FUNCTIONALITEIT

BENUT OPTIMAALBENUT OPTIMAAL
DE RUIMTE MET EEN  DE RUIMTE MET EEN  
DUBBELE WASTAFELDUBBELE WASTAFEL
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De wastafelserie 
Designo verenigt design 

en functionaliteit op 
indrukwekkende wijze. Dankzij 

het cast marble materiaal 
worden de strakke vormen 
van deze wastafel nog eens 
extra benadrukt. Design en 

functionaliteit komen samen in 
deze wastafels.

01 
KIES UW WASTAFEL

 Geschikt voor modellen: 
 Alvaro - Cassino - Lucido

Napoli - Pescara  
San Marino

DESIGNO (cast marble) 
60 cm  |  80 cm  |  90 cm  |  100 cm  |  100 cm plus  |  120 cm
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Lusso
      CAST MARBLE  

WASTAFEL  

OPVALLENDE COMBINATIEOPVALLENDE COMBINATIE
VAN RONDEVAN RONDE

EN RECHTE LIJNENEN RECHTE LIJNEN
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De combinatie van strakke 
lijnen en ronde zachte vormen 

geven de Lusso wastafel 
een tijdloze uitstraling zoals 

gewenst in de badkamer. Deze 
wastafel kan perfect worden 

gecombineerd met onze 
Wavedesign badmeubelen.

01 
KIES UW WASTAFEL

 Geschikt voor modellen: 
 Alvaro - Cassino - Lucido

Napoli - Pescara
San Marino

LUSSO (cast marble) 
60 cm  |  80 cm  |  90 cm  |  100 cm  |  120 cm
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Dahlia
     KERAMISCHE 

WASTAFEL  

ENKEL OFENKEL OF
DUBBELE DUBBELE 

KERAMISCHE KERAMISCHE 
WASTAFELWASTAFEL
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De keramische wastafels uit 
de Dahlia serie hebben een 

tijdloze vormgeving en zijn 
verkrijgbaar in verschillende 

breedtes, varierend van 60 
cm tot 120 cm. Een 60 cm 

wastafel bevat 1 wasbassin, een 
120 cm is met haar 2 bassins 

geschikt voor 2 personen. Alle 
wastafels uit deze serie zijn 

voorzien van kraangaten en 
hebben voldoende ruimte om 

accessoires te plaatsen.

01 
KIES UW WASTAFEL

 Geschikt voor modellen: 
 Alvaro - Cassino - Lucido

Napoli - Pescara
San Marino

DAHLIA (cast marble) 
60 cm  |  80 cm  |  90 cm  |  100 cm  |  120 cm



Mona
  WASKOM
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De Mona waskom is uitgevoerd 
in wit of mat wit en heeft een 

doorsnede van 40 cm.  Geschikt 
voor combinatie met alle 

topbladen.

De Octavia waskom is 
uitgevoerd in wit en heeft een 

verfijnd rechthoekige vorm.
Geschikt voor combinatie met 

alle topbladen. 

01 
KIES UW WASKOM

02 
KIES UW WASKOM

Ronde waskom 

geschikt voor co
mbinatie 

met topblad

Rechthoekige vorm 
voor een strakke 

uitstraling

MONA (cast marble) 

OCTAVIA (cast marble) 



  ALVARO NATURAL ARWIN OAK   
100 cm onderkast met topblad 

OCTAVIA waskom 
ROUND LED spiegel
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Materiaal  Watervast MDFWatervast MDF

Watervast MDF wordt verlijmd met een Watervast MDF wordt verlijmd met een 

watervaste lijmsoort en de persdruk ligt watervaste lijmsoort en de persdruk ligt 

hoger dan bij gewoon MDF. Daarnaast hoger dan bij gewoon MDF. Daarnaast 

zijn de houtvezels gemodificeerd om de zijn de houtvezels gemodificeerd om de 

vochtwerendheid nog meer te verhogen, vochtwerendheid nog meer te verhogen, 

waardoor watervast MDF perfect toepasbaar  waardoor watervast MDF perfect toepasbaar  

is in de badkamer.is in de badkamer.
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LENGTE
61  | 81  | 91  |  101  |  121  |  161  |  181  |  201 cm

DIEPTE
46 cm

DIKTE
3,8 cm bij de natuur kleuren
3,9 cm bij de hoogglans kleuren

Verkrijgbaar in onderstaande kleuren

Een onderkast en een topblad 
gecombineerd met een opzet waskom 

creëert een eigen sfeer in de badkamer. 
Combineer de rechthoekige waskom 
Octavia of de ronde waskom Mona 

met een topblad in dezelfde kleur als 
het badmeubel. Of kies juist voor een 

afwijkende kleur topbblad en voeg wat 
extra kleur aan de badkamer toe. Dankzij 

het uitgebreide kleurenpalet in topbladen 
kun je eindeloos varieren tijdens de 

inrichting van de badkamer.  
Verkrijgbaar van 61 cm tot  

201 cm, dus gegarandeerd genoeg 
mogelijkheden om de perfecte indeling te 

realiseren.

 Alleen geschikt voor:
 Alvaro - Napoli  

San Marino - Lucido

sonoma 
brown
PR GR 1 

natural 
arwin oak
PR GR 1 

canyon 
oak
PR GR 2

white 
arwin oak
PR GR 1

grey 
arwin oak
PR GR 1 

antraciet 
hoogglans
PR GR 2 

wit
hoogglans
PR GR 2

01 
KIES UW TOPBLAD



MET MET 
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WAVEDESIGN  |  SPIEGELS EN SPIEGELVERWARMING
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Nooit meer een beslagen 
spiegel in de badkamer dankzij 
spiegelverwarming. Eenvoudig 

te plaatsen achter de spiegel. 
Spiegelverwarming (IP34) is 
toepasbaar op alle spiegels, 

behalve op de Giro. 

01 
SPIEGELS

02 
SPIEGELVERWARMING

hoogte spiegel: 60 cm

hoogte spiegel: 60 cm

diameter spiegel: 80 cm

hoogte spiegel: 70 cm

hoogte spiegel: 60 cm

GIADA ACADIA

hoogte spiegel: 60 cm

diameter: 60 cm

hoogte spiegel: 70 cm
ELENA GIULIETTA

60  |  80  |  90  |  100  |  120 cm 60  |  80  |  90  |  100  |  120 cm
dubbel LED

CAPRICE GIRO

rondom LED backlight LED
60  |  80  |  90  |  100  |  120 cm 60  |  80  |  90  |  100  |  120 cm

ROUND TOILETSPIEGEL

enkel LED LED
60  |  80  |  90  |  100  |  120 cm 60  |  80  |  90  |  100  |  120 cm

LED met spiegelverwarming 

60  |  80  |  90  |  100  |  120 cm 40 cm

De spiegel is een belangrijk 
onderdeel van de badkamer 

en dankzij het uitgebreide 
assortiment spiegels is er volop 

keuze om de badkamer de 
juiste uitstraling te geven. Van 

basis spiegel zonder verlichting, 
naar een geheel met licht 

omrande spiegel; er zijn volop 
mogelijkheden. Uiteraard kan 

de ronde spiegel niet in het 
assortiment ontbreken! Met 

praktische lichtbediening via 
een ingebouwd touchpaneel 

is het verlichten van de spiegel 
zeer eenvoudig. Direct licht 
aan de zij- of bovenkant, of 

volledige omrand licht; voor 
alle wensen is er een oplossing.
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REALISEER MEER REALISEER MEER 
OPBERGRUIMTEOPBERGRUIMTE

MET EEN SPIEGELKASTMET EEN SPIEGELKAST



60 cm

80 cm

90 cm

100 cm

120 cm

60 cm

80 cm

90 cm

100 cm

120 cm

60 cm

80 cm

90 cm

100 cm

120 cm

60 cm

80 cm

90 cm

100 cm

120 cm

60 cm

80 cm

90 cm

100 cm

120 cm

60 cm

100 cm 120 cm

80 cm 90 cm
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 Een perfecte combinatie van 
spiegel en opbergruimte komt 

samen in een spiegelkast. De 
spiegelkast is uitgevoerd met 2 
draaideuren en model Rosella 

heeft ook aan de binnenzijde 
gespiegeld glas. De verfijnde 

glazen legplanken zijn in 
hoogte verstelbaar waardoor 

er geen concessie in opbergen 
plaatsvindt.  Optioneel is de 

verlichting die toegevoegd kan 
worden voor functioneel licht. 

De zijpanelen zijn uitgevoerd 
in alu look, maar is tevens 

mogelijk deze te voorzien van 
bespiegelde zijpanelen, die 

eenvoudig los bijbesteld kunnen 
worden. Volop mogelijkheden 
om een spiegelkast naar eigen 

inzicht in te delen.

01 
SPIEGELKAST

02 
KIES UW SPIEGELKAST

Verdeling spiegeldeur per 
afmeting spiegelkast

Sonia en Rosella

SONIA  Alu look ROSELLA  Alu look (dubbel gespiegeld*)

*  Binnenzijde 
deur van 
gespiegeld glas

60 cm  |  90 cm (L 35 cm R 55 cm)  |  100 cm  |  120 cm  |  2 deuren
Diepte Sonia 14,9 cm, diepte Rosella 13,6 cm
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IEDER DETAIL IEDER DETAIL 
ZICHTBAAR ZICHTBAAR 

MET LED MET LED 
VERLICHTINGVERLICHTING
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01 
SPIEGELVERLICHTING MEA   met geïntegreerde trafo IP44  

glans chroom  |  30 cm

CELIA   met geïntegreerde trafo IP44  

OPTIE POWERBOX

glans chroom  |  30 cm

Model NL / model BE/FR

mat zwart  |  30 cm

Een spiegel of spiegelkast 
zonder verlichting is zeer 
goed te combineren met 

losse verlichting.  
Het assortiment LED 

verlichting is verkrijgbaar in 
glanschroom en mat zwart, 

en is perfect te combineren in 
een stijlvolle badkamer.  
Gebruik bij een 120 cm 

spiegel 2 losse lampen voor 
een optimaal lichteffect. 
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