
Sanitair &
inspiratie 
COLLECTIE 2021-2022



2 Procasa | 2021-2022    BADEN & DOUCHES 3Be inspired.



4 5Be inspired.Procasa | 2021-2022

Be inspired.

Thuis is de plek waar je liefhebt, leeft en 

écht jezelf bent. Een fijne inrichting met 

persoonlijke spullen is essentieel, net 

als de keuze voor je badkamer. De juiste 

combinaties geven je badkamer karakter 

en sfeer. Het is tenslotte onderdeel van  

je thuis.

Bij Procasa weten we wat een mooie  

badkamer voor je kan betekenen. Met een  

ui tstekende prijs-kwaliteitverhouding en 

een groot assortiment maak je altijd de 

juiste keuze. De vele mogelijkheden,  

formaten en sferen maken dat er voor 

iedere stijl een geschikte combinatie is. 

Maak dus snel een afspraak om langs te 

komen. Samen zoeken we je droombad-

kamer en toilet bij elkaar. Bovendien laten 

we in onze BMN Home showrooms de 

gekozen badkamer en toilet in 3D zien 

hoe het wordt. Kijk voor onze showrooms 

op procasa.nl.

Sanitair voor je badkamer en toilet 
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Laat je 
inspireren!

Zodra je de tegels voor je badkamer en toilet hebt uitgezocht, 
heb je een mooie basis gelegd. Nu komt het aan op de verfijning. 
Ons sanitairassortiment biedt alles om je badkamer en toilet een 
eigen gezicht te geven: jouw gezicht.

Wie een huis koopt of gaat verbouwen, droomt op voorhand al van de inrichting. 

In je eigen, persoonlijke stijl. Als interieurarchitecte weet ik dat je smaak ongemerkt 

meeverandert met trends. Je verzamelt leuke ideeën uit woonbladen en je maakt 

je eigen moodboard op Pinterest. Maar dan, als het gaat om je eigen badkamer of 

toilet, valt het nog niet mee om keuzes te maken die passen in jouw stijl en tegelijk 

de juiste praktische oplossingen bieden in de ruimte die beschikbaar is. 

Deze brochure gaat over jouw stijl en de mogelijkheden in jouw toilet en badkamer. 

Ik neem je eerst mee naar vijf verschillende woonstijlen. Van een Basic badkamer tot 

het ultieme wellnessgevoel van Hotel Chic, van een Urban Industrial sfeer naar een 

Natural badkamer. Of is misschien de Scandinavische stijl iets wat beter bij je past 

en kies je voor een Nordic invloed waarbij rust en ruimte samengaan met vergrijsde 

tinten en zwarte accenten. 

 De badkamer & 
			toilet	in	je	eigen	stijl

Diana Venneman
interieurarchitecte

In dit magazine van Procasa vind je alle 

mogelijkheden. Laat je inspireren en 

informeren en kies een toilet en badkamer  

die past in jouw stijl.

Ik wens je veel lees- en kijkplezier!
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Tijdloos design, praktisch vormgegeven en de beste 

basiskleuren voor je badkamer. Niet voor niets komen 

de meest verkochte sanitairmeubels uit deze serie.

Natuurlijk passen de verchroomde kranen daar als 

de 'all time favourites' altijd goed bij, maar met onze 

nieuwe serie kranen van geborsteld staal maak je je 

badkamer helemaal van deze tijd! Combineer deze 

met vergrijsd hout, beton en bijvoorbeeld een wand 

met hexagon tegels! Voor de styling kies je een kleur 

die je gemakkelijk kunt wisselen.

#2 Modern
All-time favourites

Het Moderne greeploze meubel is  
verkrijgbaar in vele maten en 4 kleuren

een spiegelkast
voor extra opbergruimte

#1 Pure/Basics
Betaalbare eenvoud
Als je van de stijl modern houdt maar je hebt een 

beperkt budget of ruimte dan is het juist leuk om  

met minder middelen de beste basics te kiezen. 

Ook een kleine badkamer kan slim en praktisch 

worden ingericht. Denk bijvoorbeeld aan het een 

combinatie van een rainshower en handdouche  

ineen, betaalbare eenvoud. Een badmeubel van 60 cm 

breed, praktisch om van alles in op te bergen en het 

ziet er strak uit. Dat noemen we betaalbare eenvoud  

van Procasa!

Een rainshower en 
handdouche combinatie
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Rust, licht en ruimte typeert de Nordic stijl. Met een  

uitgebalanceerde keuze in rustige materialen en  

vergrijsde natuurlijke tinten creëren we een tijdloze 

badkamer. De styling is minimalistisch maar vertelt 

vaak een verhaal of is bewust gekozen omdat ze  

functioneel decoratief zijn. 

#3 Nordic
Scandinavische invloeden 

Vergrijsde natuurlijke  
tinten in combinatie met 

zwarte accenten 
en veel wit 

Haal de natuur in huis! De woonstijl Natural brengt 

warmte in je badkamer, de landelijke accenten als 

natuurlijk hout combineren erg mooi met bijvoorbeeld 

lichte en neutrale tegels. Geef een moderne twist  

aan je Natural badkamer door het gebruik van  

matzwarte kranen en accessoires. 

De keramische houttegel op de vloer trek 
je door op de achterwand van je douche 

#4 Natural
De gezellige, warme Natural look

Een badmeubel 
in naturel eiken

Procasa | 2021-2022    

Een spiegel van 120 cm met 
zwart kader: die heeft een  

echte wow-factor

11Be inspired.
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Geef een stoer karakter aan de ruimte met  

Urban/Industrial. Net wat ruwer, en toch met stijl. 

Industriële meubels en vintage woonaccessoires 

worden gecombineerd met een groene Botanical touch. 

Maak gebruik van ruwer ogende betonlook tegels of 

de groene wandtegels. Een Belgisch hardsteen als 

achterwand met een stoer houten badmeubel en 

zwarte opbouwkommen maken het plaatje compleet. 

Het levend groen in de badkamer zorgt voor een mooi 

contrast met de donkere materialen.

#5 Urban/Industrial 
Stoer en botanisch

Maak het stoer met 
Zwarte accessoires, 

opbouwkommen, zwarte kranen
en levend groen 

Het gevoel van een chique hotel bij je thuis. 

Wegdromen in je eigen wellness badkamer, 

Met de nieuwe koperen kranenserie en 

onze design meubels creëer je een stijlvol 

interieur met allure en elegantie. Mooi om te 

combineren met groot formaat tegels met wat 

meer bijzondere kleuren en nunances, zoals 

gekleurd marmer in de aqua tinten.

#6 Hotel Chic
Stijlvol, luxe en elegant

marmer of aqua tinten op de wand

een vrijstaand bad
maakt het 

wellnessgevoel 
compleet

geborsteld koper 
Stijlvolle elegantie
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De badkamer is de laatste jaren uitgegroeid tot een ware 
homespa waar je kan ontspannen en genieten. Meer dan  
ooit is het dan ook belangrijk geworden om na te denken  
over de keuze tussen een bad, een douche of een combinatie 
van beiden.

Hoewel het bad de laatste jaren steeds meer concurrentie van de douche 

krijgt, zweren sommigen er nog altijd bij. Een bad blijft dan ook dé ultieme 

manier om tijd voor jezelf te nemen en even alles te vergeten.

Naast het klassieke inbouwligbad winnen vrijstaande baden steeds meer aan 

belangstelling. Tegenwoordig zijn het dan ook echte eye-catchers geworden 

met vaak oogstrelende designs. Het grote voordeel is dat ze niet veel 

ruimte in beslag nemen. We zien ze daardoor ook wel eens in slaapkamers 

opduiken. Heb je geen plaats, maar wil je toch graag de look van een 

vrijstaand bad? Kies dan voor een zogenaamd back-to-wallbad. Doordat een 

of meerdere zijden tegen de muur staan, heb je aanzienlijk minder ruimte 

nodig en heb je toch een mooi designbad.

We hebben steeds minder tijd. Veel mensen verkiezen daarom douchen 

boven baden. ’s Morgens er even snel in en uit, met bovendien een lager 

water- en energieverbruik.

De douche neemt minder plaats in waardoor het voor kleine badkamers 

uiterst geschikt is. De laatste jaren worden steeds meer douchewanden 

toegepast in allerlei vormen en maten om ruimte te besparen. 

1  Baden
De ruimte om  
te genieten

BACK-TO-WALLBADEN ZIJN HALF  
VRIJSTAAND EN WORDEN zonder  

badombouw AAN DE MUUR BEVESTIGD.  
DÉ TREND VAN DIT JAAR!



Como

Mono bad

kleur: wit  |  materiaal: acryl

170 x 75 cm 463119

180 x 80 cm 463122

Toebehoren

badpoten metaal 479673  

universele badwaste chroom 478760

Modern

Toebehoren

badpoten metaal 481701

universele badwaste chroom 286160

Duo bad

kleur: wit  |  materiaal: acryl

170 x 75 x 45 cm 508394

180 x 80 x 49 cm 508395

190 x 90 x 49 cm 508396

Spaarbad

Toebehoren

badpoten metaal 481701

universele badwaste chroom 317408

Ruimtebesparend bad

kleur: wit  |  materiaal: acryl

160 x 70 x 40 cm zitting links 507215

160 x 70 x 40 cm zitting rechts 507216

Como

Toebehoren

badpoten metaal 479673

universele badwaste chroom 478760

Duo bad

kleur: wit  |  materiaal: acryl

170 x 75 cm 462904

180 x 80 cm 462905

Spaarbad

Ruimtebesparend bad

kleur: wit  |  materiaal: acryl

160 x 90 x 47,5 cm zitting links 508112

160 x 90 x 47,5 cm zitting rechts 508113

Toebehoren

badpoten metaal 481701

universele badwaste chroom 317408
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Acryl
Kwaliteit voor een  

zachte prijs

Veel badkuipen en douchebakken worden gemaakt 

van acryl. Dit relatief voordelige kunststof zorgt voor 

gunstige prijzen voor baden en douches.

Acryl is van nature slipvast en niet vuilgevoelig.

Bovendien voelt het warm aan, zelfs wanneer het 

bad niet met water is gevuld. Doordat het materiaal  

zo makkelijk gevormd kan worden, zijn de designs  

waaruit je kan kiezen eindeloos.

EEN KLEINE BADKAMER? EEN HOEKBAD 

NEEMT NIET VEEL RUIMTE IN BESLAG

1.1 Inbouwbaden  

16 Procasa | 2021-2022    BADEN 



TrendModern

Vrijstaand bad

kleur: wit  |  materiaal: acryl   |  inclusief poten en afvoer

178 x 80 x 59 cm 507260

Vrijstaand bad

kleur: wit  |  materiaal: acryl 

180 x 80 cm 507360

Toebehoren

universele sifon 321416

verloopring 316551

flexibele buis 316526

Henge 2.0

Vrijstaand bad

kleur: wit  |  materiaal: composiet  |  inclusief sifon en klikwaste

168 x 82 cm 10204055

Back-to-wall

Ruimtebesparend bad

kleur: wit  |  materiaal: acryl  |  inclusief poten en afvoer

180 x 80 x 60 cm 507174

180 x 80 x 60 cm hoek links 507175

180 x 80 x 60 cm hoek rechts 507176
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1.2 Vrijstaande baden  1.3 Composiet baden  

Composiet
Dé trend in de badkamer

Composiet of marmerlook is een combinatie 

van harsen en gemalen dolomiet. De toplaag is 

afgewerkt met een mengeling van gekleurde harsen 

en quartz voor glans en krasbestendigheid. Het is 

een milieuvriendelijk materiaal dankzij een relatief 

duurzaam productieproces. Doordat het materiaal in 

mallen gegoten wordt, is bijna elk design mogelijk.

De baden voelen warm en aangenaam aan en zijn 

geluidsabsorberend waardoor het vallende water 

een uniek geluid geeft. Aangezien het oppervlak niet 

poreus is, is het eenvoudig in onderhoud en bovendien 

erg hygiënisch.

De matte afwerking van  
het composiet geeft een 

luxe uitstraling

19Be inspired.
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Meer dan ooit geef je met kranen een finishing touch aan je 
badkamer. Na de trend van zwarte kranen, zijn tegenwoordig 
metaalkleuren, zoals koper, brons en goud in opkomst.  
Op zoek naar nieuwe kranen? Lees hieronder waar je op  
moet letten. 

Eengreeps- en tweegreepskranen

Globaal gezien bestaan er twee soorten kranen: eengreeps- en 

tweegreepskranen. Bij tweegreepskranen wordt het warme en koude water 

gemengd door de twee grepen afzonderlijk in te stellen. Dit type kranen 

kwam vroeger vaak voor, maar tegenwoordig zijn ze grotendeels vervangen 

door de eengreepskranen. Die regelen de temperatuur met één hendel. 

Procasa werkt alleen nog met dit laatste kraantype.

Binnenwerk

Ook het binnenwerk van kranen is geëvolueerd. Kranen die jaren geleden 

werden geïnstalleerd of -erg budgetmodellen die tegenwoordig nog verkocht 

worden, bevatten meestal een binnenwerk met rubberafdichtingen of een 

kraanleertje. Het nadeel hiervan is dat deze dichtingen kunnen slijten en 

dus lekken. Daarom bevatten alle Procasa kranen uitsluitend keramisch 

binnenwerk. Het grote voordeel van de keramische schijven is dat ze niet 

slijten en dat kalk en vervuiling geen kans maken.

Oppervlakte-afwerking

De meest voorkomende afwerking van kranen is chroom. Naast 

duurzaamheid biedt het een goede bescherming tegen corrosie of 

roestvorming. Als chroom goed is afgewerkt, mag je geen enkel krasje of 

blaasje zien.

De nieuwste trend is PVD-coating. Met deze techniek is het mogelijk om elke 

metaalkleur te imiteren met een ongeëvenaarde hardheid die de kranen 

beschermt tegen krassen.

2  Kranen & 
 douchesets

De finishing  
touch van elke 
badkamer

Wil je een regendouche  
maar geen breekwerk?  

Kies dan voor een 
opbouwregendoucheset 

Procasa | 2021-2022    KRANEN & DOUCHESETS



Laag model Hoog model

Laag model

2.1 Fonteinkranen

Laag model

Fonteinkraan

met hendel

chroom 507365

geborsteld 507366

matzwart 507364

Fonteinkraan

met hendel

chroom 507371

Fonteinkraan

met cilindergreep

chroom 533536

Fonteinkraan

met hoge uitloop

chroom 507367

geborsteld 507368

matzwart 507363

chroom geborsteld matzwart  

chroom geborsteld matzwart  

Hoog model

Fonteinkraan

met perlatorbediening

chroom 533537
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Laat de kleur van het frame van de  
douchewand overeenkomen met  

je kranen, dat geeft een trendy look



Solide

Comfort

Wastafelmengkraan 100

zonder waste

chroom 532289

Comfort

Wastafelmengkraan

met hoge uitloop  |   zonder waste

chroom 532274

Wastafelmengkraan

met hoge uitloop  |   zonder waste

chroom 532318

SolideSolide

Wastafelmengkraan 75

zonder waste

chroom 532321

Wastafelmengkraan 100

zonder waste

chroom 532326

2.2 Wastafelkranen

Kheops 

Wastafelmengkraan

met waste  |  coolstart

chroom 463664

Comfort

Wastafelmengkraan 70

zonder waste

chroom 532275

Comfort

Wastafelmengkraan 70

met waste  |  coolstart

chroom 532286
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Stijlvol Stijlvol

Stijlvol

2.2 Wastafelkranen

Stijlvol

Wastafelmengkraan 75 

zonder waste

chroom 532584

Wastafelmengkraan 100

zonder waste

chroom 532587

Wastafelmengkraan

highriser  |  zonder waste

chroom 532588

Wastafelmengkraan

met hoge uitloop  |  zonder waste 

chroom 532582

Robuust

RobuustRobuust

Wastafelmengkraan 100

zonder waste

chroom 532588

Wastafelmengkraan

met hoge uitloop  |  zonder waste 

chroom 532555

Wastafelmengkraan

highriser  |  zonder waste 

chroom 532560
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2.2 Wastafelkranen

Trend

Wastafelmengkraan 100

zonder waste

chroom 524186

matzwart 524187

Trend

Inbouwwastafelmengkraan

met uitloop 180 mm

chroom 524171

matzwart 524172

inbouwdeel universeel 524174

Trend

Inbouwwastafelmengkraan

met uitloop 230 mm

chroom 524173

matzwart 524174

inbouwdeel universeel 524174

Trend

Wastafelmengkraan 75

zonder waste

chroom 524179

matzwart 524180

chroom matzwart  

chroom matzwart  

chroom matzwart  

chroom matzwart 
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Maak je badmeubel compleet
met een trendy wastafelkraan

29Be inspired.



Object

Object

2.3 Thermostaatkranen

Base

Thermostatische douchemengkraan

inclusief s-koppelingen  |  HOH: 150 mm

chroom 532058

Thermostatische douchemengkraan

inclusief s-koppelingen  |  HOH: 150 mm

chroom 532035

Thermostatische badmengkraan

inclusief s-koppelingen  |  HOH: 150 mm

chroom 532036
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Een thermostaatkraan
wel zo veilig en verantwoord



Base Trend

Modern

2.4 Douchesets

Verfrissend

Doucheset 

inclusief thermostaat, handdouche en hoofddouche 230 mm

chroom 505660

geborsteld 505658

matzwart 505657

Doucheset 

inclusief thermostaat, handdouche en hoofddouche 220 mm

chroom 505659

Doucheset 

inclusief thermostaat, handdouche en hoofddouche 200 mm

chroom 532059

Doucheset 

inclusief thermostaat, handdouche en hoofddouche 250 mm

chroom 532615

chroom geborsteld matzwart 

Comfort

Doucheset 

inclusief thermostaat, handdouche en hoofddouche 300 mm

chroom 532062
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GENIET VAN DE BREDE STRAAL van een 
regendouche en ervaar het ultieme 

wellnessgevoel



Base Trend

Base

2.5 Douche- en badsets

Base

Doucheset 

met glijstang 60 cm en handdouche  |  1 stand  |  ø 96 mm

chroom 532087

Doucheset 

met glijstang 60 cm en handdouche  |  3 standen  |  ø 96 mm

chroom 532090

Badset

met opsteekhaak, slang en handdouche  |  1 stand  |  ø 96 mm

chroom 532076

Glijstangset 

met glijstang 60 cm en handdouche  |  3 standen  |  ø 140 mm

chroom 532628

Verfrissend

VerfrissendTrend

Badset

met opsteekhaak, slang en handdouche  |  3 standen  |  ø 140 mm

chroom 532631

Glijstangset

met glijstang 60 cm en handdouche  |  3 standen |  ø 120 mm

chroom 505671

geborsteld 505674

matzwart 505672

Badset

met opsteekhaak, slang en handdouche  |  3 standen  |  ø 120 mm

chroom 505656

geborsteld 505655

matzwart 505654

chroom geborsteld matzwart  

chroom geborsteld matzwart  
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2.6 Serie Finn

Fonteinkraan Wastafelmengkraan 

Wastafelmengkraan 

Fonteinkraan

met afsluitbare designplug

chroom 463112

matzwart 463111

Wastafelmengkraan

met afsluitbare designplug

chroom 463677

matzwart 463673

Inbouwwastafelmengkraan

greep voor wastafelmengkraan  |  met afsluitbare designplug

chroom 555565

matzwart 555566

inbouwdeel universeel 555691

Wastafelmengkraan

highriser  |  met afsluitbare designplug

chroom 463674

matzwart 463672

chroom matzwart  

chroom matzwart  

chroom matzwart  

chroom matzwart  

Inbouwwastafelmengkraan 

Uitloop voor inbouwwastafel en fontein

voor muurinbouw

chroom 150 mm 463622

190 mm 463623

210 mm 463624

230 mm 463625

250 mm 463626

matzwart 150 mm 463628

190 mm 463627

210 mm 463629

230 mm 463630

250 mm 463631

chroom matzwart  
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Een hoge kraan is perfect  
 voor opbouwkommen



2.6 Serie Finn

Thermostatische douchemengkraan 

Vrijstaande badmengkraan

Afwerkset universeel 3 uitgangen

Thermostatische badmengkraan 

Doucheset

Baduitloop

Thermostatische douchemengkraan

inclusief s-koppelingen

chroom 462889

matzwart 462888

Thermostatische badmengkraan

inclusief s-koppelingen

chroom 462822

matzwart 462821

chroom chroommatzwart  matzwart  

Vrijstaande badmengkraan

inclusief handdouche en vloerelement

chroom 463639

matzwart 462825

Doucheset

inclusief thermostaat, handdouche en hoofddouche  |  ø 200 mm

chroom 463492

matzwart 463491

Doucheset

inclusief thermostaat, handdouche en hoofddouche  |  ø 250 mm

chroom 555571

matzwart 555572

chroom matzwart  

chroom

chroom chroom

matzwart  

matzwart  matzwart  

Afwerkset universeel 1 uitgang Afwerkset universeel 2 uitgangen

Afwerkset universeel 2 uitgangen

afwerkset voor thermostatische inbouwmengkraan 

chroom 555560

matzwart 555563

inbouwdeel universeel 555624

chroom matzwart  

Baduitloop

voor muurmontage

chroom 150 mm 462985

190 mm 555573

matzwart 150 mm 462986

190 mm 555574

Afwerkset universeel 3 uitgangen

afwerkset voor thermostatische inbouwmengkraan 

chroom 555561

matzwart 555564

inbouwdeel universeel 555631

Afwerkset universeel 1 uitgang

afwerkset voor thermostatische inbouwmengkraan 

chroom 555559

matzwart 555562

inbouwdeel universeel 555617

chroom matzwart  
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Regendouche

Regendouche

2.6 Serie Finn

Regendouche

voor muurmontage  |  sprong 380 mm 

chroom 200 mm 462987

250 mm 555567

matzwart 200 mm 462988

250 mm 555568

chroom matzwart  

Regendouche

voor plafondmontage  |  sprong 330 mm 

chroom 200 mm 462989

250 mm 555569

matzwart 200 mm 462990

250 mm 555570

chroom matzwart  

Badset Badset

Badset

inclusief opsteekhaak en staafdouche

chroom 462827

matzwart 462828

Douchestang

800 mm

chroom 462887

matzwart 462886

chroom matzwart  

Glijstangset

Glijstangset

met wandaansluitbocht  |  800 mm

chroom 462882

matzwart 462883

chroom matzwart  

Badset

met wandaansluitbocht en staafdouche

chroom 462955

matzwart 462956

chroom matzwart  chroom matzwart  

Douchestang
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Staafdouche

Push-to-open-afvoerplug

Doucheslang

Toebehoren

2.6 Serie Finn 

Staafdouche

chroom 462954

matzwart 462957

chroom matzwart  

Doucheslang

chroom 1750 mm 462923

matzwart 1250 mm 555558

1750 mm 462924

chroom matzwart  

Toebehoren

kleur: matzwart

stopkraan matzwart 555523

stijgbuis 60 cm matzwart 555509

design sifon matzwart 555516

Push-to-open-afvoerplug

chroom 463489

matzwart 463490

chroom matzwart  
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Een badmeubel heeft zoveel meer te bieden dan alleen maar 
opbergruimte. Het is één van de blikvangers in de badkamer 
en bepaalt in hoge mate de sfeer waarin je ’s morgens de 
dag begint. Ga je voor landelijk en licht? Of hou je meer van 
donker en modern design? 

De mogelijkheden lijken wel eindeloos. Er zijn zoveel verschillende maten, 

dus ook de ideale afmeting voor jouw situatie. Kies je één of twee kranen? 

En weet je al wat voor frontje je wilt op de deur of lade van het badmeubel 

en eventueen een extra kolomkast? We hebben trouwens ook veel 

verrassende suggesties voor spiegels, verlichting en andere accessoires om 

het badmeubel compleet te maken.

3  Badmeubelen

Een luxe 
badmeubel in 
je eigen stijl en 
alle praktische 
voordelen

start de dag fris in een 
mooie sfeervolle badkamer



Kivu
Greeploos: dé trend in de badkamer

Het Kivu-meubel is een greeploze reeks die verkrijgbaar 

is in een uitvoering met zowel deuren als laden. 

Deze serie biedt u een uitstekende kwaliteit voor een 

uitstekende prijs.

Kivu is beschikbaar in uitvoeringen met deuren en één 

of twee laden. De meubels zijn leverbaar met breedtes 

tot 120 cm en met keuze uit 4 verschillende kleuren.

Kleuren  

Wit Castle OakDonkergrijs Smoaked Oak

Greeploos: 
strak en functioneel
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Greeploze onderkast met deuren

Wit

60 cm 1x deur links 463447

1x deur rechts 463448

70 cm 463456

90 cm 463468

120 cm 463436

Donkergrijs

60 cm 1x deur links 463441

1x deur rechts 463444

70 cm 463454

90 cm 463466

120 cm 463434

Smoaked oak

60 cm 1x deur links 463445

1x deur rechts 463446

70 cm 463455

90 cm 463467

120 cm 463435

Castle oak

60 cm 1x deur links 463442

1x deur rechts 463443

70 cm 463453

90 cm 463465

120 cm 463433

Onderkasten

Hoogte onderkast: 520 mm
Diepte onderkast: 500 mm

Wit

onderkast 1 lade

70 cm 463452

90 cm 463464

120 cm 463432

Wit

onderkast 2 laden

70 cm 463460

90 cm 463472

120 cm 463440

Donkergrijs

onderkast 1 lade

70 cm 1 lade 463450

90 cm 1 lade 463462

120 cm 1 lade 463430

Donkergrijs

onderkast 2 laden

70 cm 463458

90 cm 463470

120 cm 463438

Smoaked Oak

onderkast 1 lade

70 cm 1 lade 463451

90 cm 1 lade 463463

120 cm 1 lade 463431

Smoaked Oak

onderkast 2 laden

70 cm 463459

90 cm 463471

120 cm 463439

Castle Oak

onderkast 1 lade

70 cm 1 lade 463449

90 cm 1 lade 463461

120 cm 1 lade 463429

Castle Oak

onderkast 2 laden

70 cm 463457

90 cm 463469

120 cm 463437

Hoogte onderkast: 520 mm
Diepte onderkast: 500 mm

Hoogte onderkast: 520 mm
Diepte onderkast: 500 mm

Onderkasten met lade(n)

3.1 Serie Kivu
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Kunstmarmer wit

60 cm 1 kom 462922

70 cm 1 kom 462915

90 cm 1 kom 462918

120 cm 2 kommen 462901

Kunstmarmer matwit

70 cm 1 kom 462914

90 cm 1 kom 462916

120 cm 2 kommen 462900

Wastafelbladen

Hoogte wastafelblad: 150 mm
Diepte wastafelblad: 500 mm

Marmerlook bestaat uit een mix van onder meer gemalen dolomiet en harsen. Het resultaat is een keihard 

materiaal waarop je niet snel een kras zult zien. Bovendien zijn er allerlei kleurschakeringen mogelijk. 

We positioneren de kom waar jij wilt. Mooi in het midden, of juist meer naar links of rechts voor meer ruimte 

aan één kant om spulletjes neer te zetten.

Wit of matwit, enkele of dubbele wastafel, 
asymmetrisch of juist niet. Jij kiest.

Wit

60 cm 463650

70 cm 463653

90 cm 463642

120 cm 463643

Castle Oak

60 cm 463649

70 cm 463657

90 cm 463644

120 cm 463646

Smoaked Oak

60 cm 463651

70 cm 463654

90 cm 463656

120 cm 463645

Donkergrijs

60 cm 463648

70 cm 463652

90 cm 463655

120 cm 463646

Combineer het wastafelblad  
met een opbouwkom naar wens,

Perfectie zit in de details

Hoogte blad: 18 mm
Diepte blad: 500 mm

500

18

Badmeubelblad voor opbouwwaskom

Voor opbouwkommen zie hoofdstuk 3.4

3.1 Serie Kivu
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Hoogte kolomkast: 1690 mm
Diepte kolomkast: 330 mm
Breedte kolomkast: 330 mm

3.1 Serie Kivu

Wit

1 deur omkeerbaar 463106

2 deuren omkeerbaar 463110

Donkergrijs

1 deur omkeerbaar 463104

2 deuren omkeerbaar 463108

Smoaked Oak

1 deur omkeerbaar 463105

2 deuren omkeerbaar 463109

Castle Oak

1 deur omkeerbaar 463103

2 deuren omkeerbaar 463107

Greeploze kolomkast

De serie Kivu is in 4 kleuren 
verkrijgbaar. Kies de kleur die 

het beste bij je stijl past
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Wit

60 cm 1 deur links 463576

1 deur rechts 463577

70 cm 2 deuren 463591

90 cm 2 deuren 463610

120 cm 2 deuren 463564

Castle Oak

60 cm 1 deur links 463571

1 deur rechts 463572

70 cm 2 deuren 463588

90 cm 2 deuren 463607

120 cm 2 deuren 463561

Procasa combibox

grijs stopcontact en schakelaar 508342

grijs dubbel stopcontact 508341

Smoaked Oak

60 cm 1 deur links 463574

1 deur rechts 463575

70 cm 2 deuren 463590

90 cm 2 deuren 463609

120 cm 2 deuren 463563

Donkergrijs

60 cm 1 deur links 463570

1 deur rechts 463573

70 cm 2 deuren 463589

90 cm 2 deuren 463608

120 cm 2 deuren 463562

Hoogte spiegelkast: 720 mm
Diepte spiegelkast: 160 mm
Combibox en verlichting is apart  
bij te bestellen.

Spiegelkast met spiegel op paneelSpiegel en verlichting

Alle verlichting is speciaal ontwikkeld voor 
badkamers en is vochtbestendig

Spiegel

zonder verlichting  |  met schakelaar

60 cm 463543

70 cm 463544

90 cm 463545

120 cm 463540

Verlichting

ledverlichting chroom inclusief adapter 463116

ledverlichting lamp zwart 463115

3.1 Serie Kivu
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Trend
Véél ruimte met mooie lijnen

Daar past 
extra veel in

Met dit modulaire meubelsysteem kun je alle kanten 

op in je badkamer. De drie paneelkleuren hebben 

een duidelijk eigen gezicht, maar zonder de ruimte 

te vullen. Vullen kun jij des te meer, dankzij de royale 

laden en planken.  

Kleuren  

Glans wit Donker eikenZilver eiken
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Spiegelkast

Spiegelkast

zonder verlichting en schakelaar  |  15 cm diep

wit glanzend 60 x 60 cm 2 deuren 508071

zilver eiken mat 60 x 60 cm 2 deuren 508072

donker eiken mat 60 x 60 cm 2 deuren 508086

wit glanzend 80 x 60 cm 2 deuren 508074

zilver eiken mat 80 x 60 cm 2 deuren 508075

donker eiken mat 80 x 46 cm 2 deuren 508073

wit glanzend 100 x 60 cm 3 deuren 508065

zilver eiken mat 100 x 60 cm 3 deuren 508066

donker eiken mat 100 x 60 cm 3 deuren 508064

wit glanzend 120 x 60 cm 3 deuren 508068

zilver eiken mat 120 x 60 cm 3 deuren 508069

donker eiken mat 120 x 60 cm 3 deuren 508067

Opties

stopcontact met schakelaar 508342

twee stopcontacten 508341

spiegel (kast)lamp 4100 K 30 cm 505916

spiegel (kast)lamp 4100 K 30 cm 508357

Badmeubelen

Wastafeblad

materiaal: keramiek  |  dikte: 1,6 cm  |  met overloop

wit 60 x 46 cm 1 kraangat 318207

wit 80 x 46 cm 1 kraangat 318204

wit 100 x 46 cm 1 kraangat 508061

wit 120 x 46 cm 2  kraangaten 318206

Hoge kolomkast

links en rechts toepasbaar

wit glanzend 35 x 35 x 170 cm 2 deuren 318192

zilver eiken mat 35 x 35 x 170 cm 2 deuren 508060

donker eiken mat 35 x 35 x 170 cm 2 deuren 508059

Badmeubelonderkast

greeploos  |  hoogte: 52 cm

wit glanzend 60 x 46 cm 2 lades 318216

zilver eiken mat 60 x 46 cm 2 lades 318217

donker eiken mat 60 x 46 cm 2 lades 508077

wit glanzend 80 x 46 cm 2 lades 508081

zilver eiken mat 80 x 46 cm 2 lades 318221

donker eiken mat 80 x 46 cm 2 lades 508079

wit glanzend 100 x 46 cm 2 lades 508084

zilver eiken mat 100 x 46 cm 2 lades 508085

donker eiken mat 100 x 46 cm 2 lades 508082

wit glanzend 120 x 46 cm 4 lades 318212

zilver eiken mat 120 x 46 cm 4 lades 318213

donker eiken mat 120 x 46 cm 4 lades 508086

3.2 Trend
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Design
Strak zonder concessies

Wel heel erg smaakvol, dit greeploze badkamermeubel. 

Het minimalistische ontwerp zorgt voor de ultieme rust 

en balans. Kasten en bovenblad zijn één in natuurlijke 

symbiose. Daardoor krijgen de opbouwkommen alle 

ruimte als eyecatcher. Naast tijdloos wit ook verkrijgbaar 

in bijzondere naturale tinten.

Kleuren  

Hoogglans wit

Naturel eiken

Matantraciet

Warm noten

Gebleekt natuur

Donker eiken

Matwit

Natuur eiken
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Greeploze onderkast (push to open)

Hoogglans wit

60 x 45,5 cm 2 laden 508327

80 x 45,5 cm 2 laden 508334

100 x 45,5 cm 2 laden 508311

120 x 45,5 cm 4 laden 508319

Naturel eiken

60 x 45,5 cm 2 laden 508325

80 x 45,5 cm 2 laden 508332

100 x 45,5 cm 2 laden 508309

120 x 45,5 cm 4 laden 508317

Matwit

60 x 45,5 cm 2 laden 508329

80 x 45,5 cm 2 laden 508336

100 x 45,5 cm 2 laden 508313

120 x 45,5 cm 4 laden 508321

Natuur eiken

60 x 45,5 cm 2 laden 508330

80 x 45,5 cm 2 laden 508337

100 x 45,5 cm 2 laden 508314

120 x 45,5 cm 4 laden 508322

Matantraciet

60 x 45,5 cm 2 laden 508328

80 x 45,5 cm 2 laden 508335

100 x 45,5 cm 2 laden 508312

120 x 45,5 cm 4 laden 508320

Warm noten

60 x 45,5 cm 2 laden 508307

80 x 45,5 cm 2 laden 508338

100 x 45,5 cm 2 laden 508315

120 x 45,5 cm 4 laden 508323

Gebleekt natuur

60 x 45,5 cm 2 laden 508326

80 x 45,5 cm 2 laden 508333

100 x 45,5 cm 2 laden 508310

120 x 45,5 cm 4 laden 508318

Donker eiken

60 x 45,5 cm 2 laden 508324

80 x 45,5 cm 2 laden 508331

100 x 45,5 cm 2 laden 508308

120 x 45,5 cm 4 laden 508316

Badmeubelblad voor opbouwkommen

Hoogglans wit

61 x 46 cm 508221

81 x 46 cm 508230

101 x 46 cm 508200

121 x 46 cm 508208

162 x 46 cm 508216

Matantraciet

61 x 46 cm 508222

81 x 46 cm 508231

101 x 46 cm 508201

121 x 46 cm 508209

162 x 46 cm 508217

Naturel eiken

61 x 46 cm 508227

81 x 46 cm 508226

101 x 46 cm 508198

121 x 46 cm 508206

162 x 46 cm 508214

Warm noten

61 x 46 cm 508235

81 x 46 cm 508236

101 x 46 cm 508204

121 x 46 cm 508212

162 x 46 cm 508220

Matwit

61 x 46 cm 508223

81 x 46 cm 508232

101 x 46 cm 508202

121 x 46 cm 508210

162 x 46 cm 508218

Gebleekt natuur

61 x 46 cm 508229

81 x 46 cm 508228

101 x 46 cm 508199

121 x 46 cm 508207

162 x 46 cm 508215

Natuur eiken

61 x 46 cm 508233

81 x 46 cm 508234

101 x 46 cm 508203

121 x 46 cm 508211

162 x 46 cm 508219

Donker eiken

61 x 46 cm 508225

81 x 46 cm 508224

101 x 46 cm 508197

121 x 46 cm 508205

162 x 46 cm 508213

Opties

wastafelconsole/handdoekbeugel 45 x 2 x14 cm matwit 508237

wastafelconsole/handdoekbeugel 45 x 2 x 14 cm matzwart 508238

wastafelconsole/handdoekbeugel 45 x 2 x 15 cm rvs 508306

wastafelconsole links 45 cm grijs 508304

wastafelconsole rechts 45 cm grijs 508305

dikte blad: 40 mm

40

Te combineren met opbouwkommen, zie hoofdstuk 3.4

3.3 Design
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Kolomkast

Hoogglans wit

1 deur  |  greeploos  |  push to open

45 x 45 x 92 cm linksdraaiend 508259

45 x 45 x  92 cm rechtsdraaiend 508267

Matwit

1 deur  |  greeploos  |  push to open

45 x 45 x 92 cm linksdraaiend 508258

45 x 45 x 92 cm rechtsdraaiend 508263

Matantraciet

1 deur  |  greeploos  |  push to open

45 x 45 x 92 cm linksdraaiend 508260

45 x 45 x 92 cm rechtsdraaiend 508268

Gebleekt natuur

1 deur  |  greeploos  |  push to open

45 x 45 x 92 cm linksdraaiend 508257

45 x 45 x 92 cm rechtsdraaiend 508266

Naturel eiken

1 deur  |  greeploos  |  push to open

45 x 45 x 92 cm linksdraaiend 508256

45 x 45 x 92 cm rechtsdraaiend 508265

Natuur eiken

1 deur  |  greeploos  |  push to open

45 x 45 x 92 cm linksdraaiend 508261

45 x 45 x 92 cm rechtsdraaiend 508269

Warm noten

1 deur  |  greeploos  |  push to open

45 x 45 x 92 cm linksdraaiend 508262

45 x 45 x 92 cm rechtsdraaiend 508270

Donker eiken

1 deur  |  greeploos  |  push to open

45 x 45 x 92 cm linksdraaiend 508255

45 x 45 x 92 cm rechtsdraaiend 508264

Hoogglans wit

2 deuren  |  greeploos  |  push to open

40 x 40 x 175 cm linksdraaiend 508276

45 x 45 x 92 cm rechtsdraaiend 508282

Matwit 

2 deuren  |  greeploos  |  push to open

40 x 40 x 175 cm linksdraaiend 508271

45 x 45 x 92 cm rechtsdraaiend 508282

Matantraciet 

2 deuren  |  greeploos  |  push to open

40 x 40 x 175 cm linksdraaiend 508277

45 x 45 x 92 cm rechtsdraaiend 508283

Gebleekt natuur

2 deuren  |  greeploos  |  push to open

40 x 40 x 175 cm linksdraaiend 508273

45 x 45 x 92 cm rechtsdraaiend 508281

Naturel eiken

2 deuren  |  greeploos  |  push to open

40 x 40 x 175 cm linksdraaiend 508275

45 x 45 x 92 cm rechtsdraaiend 508280

Natuur eiken 

2 deuren  |  greeploos  |  push to open

40 x 40 x 175 cm linksdraaiend 508278

45 x 45 x 92 cm rechtsdraaiend 508285

Warm noten

2 deuren  |  greeploos  |  push to open

40 x 40 x 175 cm linksdraaiend 508279

45 x 45 x 92 cm rechtsdraaiend 508286

Donker eiken

2 deuren  |  greeploos  |  push to open

40 x 40 x 175 cm linksdraaiend 508274

45 x 45 x 92 cm rechtsdraaiend 508284

Halfhoge kolomkast Hoge kolomkast 

Spiegelkast

Spiegelkast

corpus: grijs  |  materiaal: spaanplaat / glas

60 x 72 x 12,6 cm 2 deuren 317947

80 x 72 x 12,6 cm 2 deuren 317948

100 x 72 x 12,6 cm 2 deuren 507309

120 x 72 x 12,6 cm 3 deuren 507310

Zijpanelen

kleurzijdes voor spiegelkast  |  materiaal:  hout

hoogglans wit 72 x 12,6 cm 317919

matwit 72 x 12,6 cm 508301

matantraciet 72 x 12,6 cm 508300

gebleekt natuur 72 x 12,6 cm 508299

naturel eiken 72 x 12,6 cm 508298

natuur eiken 72 x 12,6 cm 508302

warm noten 72 x 12,6 cm 508303

donker eiken 72 x 12,6 cm 508297

Opties

Stopcontact met schakelaar grijs 508342

Twee stopcontacten grijs 508341

Spiegel (kast)lamp 4100 K 30 cm chroom 318405

 Spiegel (kast)lamp 4100 K 30 cm zwart 508357

3.3 Design
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Opbouwkommen

Opbouwkom rond

zonder kraangat  |  zonder overloop
materiaal: keramiek 
afmeting: 40 x 40 x 16,5 cm

wit 506185

matwit 506182

matzwart 506212

ivoor 506180

tabak 506184

kreta 506181

woud 506186

zand 506187

cement 506179

antraciet 506177

as 506178

schoolbord 506183

Opbouwkom conisch

zonder kraangat  |  zonder overloop
materiaal: keramiek 
afmeting: 44 x 44 x 16,5 cm

wit 506196

matwit 506193

matzwart 506210

ivoor 506191

tabak 506195

kreta 506192

woud 506197

zand 506198

cement 506190

antraciet 506188

as 506189

schoolbord 506194

zand tabakivoor

cement as antraciet schoolbord matzwartmatwit

woud kreta

wit

Opbouwkom rechthoekig

zonder kraangat  |  zonder overloop
materiaal: keramiek 
afmeting: 50 x 38 x 16,5 cm

wit 506207

matwit 506204

matzwart 506204

ivoor 506202

tabak 506206

kreta 506203

woud 506208

zand 506209

cement 506201

antraciet 506199

as 506200

schoolbord 506205

Wastafelplug

aansluiting: 1 1/4
materiaal: keramiek 
afsluitbaar: nee

wit 506218

matwit 506215

matzwart 506216

ivoor 506213

tabak 506217

kreta 506214

woud 506219

zand 506220

cement 506222

antraciet 506221

as 506224

schoolbord 506223

zand tabakivoor

cement as antraciet schoolbord matzwartmatwit

woud kreta

wit

3.4 Opbouwkommen voor de Kivu en de Design lijn
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Open
De kunst van het weglaten

Stijlvol je handdoeken 
en accessoires opbergen

Rust. Aan het begin van de dag of om de dag  

af te sluiten. In deze badkamer is je hele leven  

heerlijk overzichtelijk. Dit fraaie open badmeubel  

toont immers in één blik al je accessoires en  

daagt juist daarom uit tot keuzes. Niet te veel  

en niet te weinig. Planken, wastafel en planchet

in een optimale symmetrie.

Kleuren  

Wit Beton Quartz betonGlans wit

Quarts zwart Blue stone
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Badmeubel

3.5 Open

Badmeubelframe

gepoedercoat staal

zwart 60 x 45 cm 506844

zwart 70 x 45 cm 506845

zwart 100 x 45 cm 506846

zwart 120 x 45 cm 506847

zwart 140 x 45 cm 506848

Badmeubelwastafel

glans wit 60 x 45 cm geen kraangat 507006

matwit 60 x 45 cm geen kraangat 507002

quartz beton 60 x 45 cm geen kraangat 507003

quartz zwart 60 x 45 cm geen kraangat 507004

glans wit 60 x 45 cm 1 kraangat 506957

matwit 60 x 45 cm 1 kraangat 506953

quartz beton 60 x 45 cm 1 kraangat 506954

quartz zwart 60 x 45 cm 1 kraangat 506955

glans wit 70 x 45 cm geen kraangat 507010

matwit 70 x 45 cm geen kraangat 507007

quartz beton 70 x 45 cm geen kraangat 507008

quartz zwart 70 x 45 cm geen kraangat 507009

glans wit 70 x 45 cm 1 kraangat 506961

matwit 70 x 45 cm 1 kraangat 506958

quartz beton 70 x 45 cm 1 kraangat 506959

quartz zwart 70 x 45 cm 1 kraangat 506960

glans wit 100 x 45 cm geen kraangat 506991

matwit 100 x 45 cm geen kraangat 506987

quartz beton 100 x 45 cm geen kraangat 506988

quartz zwart 100 x 45 cm geen kraangat 506989

glans wit 100 x 45 cm 1 kraangat 506945

matwit 100 x 45 cm 1 kraangat 506942

quartz beton 100 x 45 cm 1 kraangat 506943

quartz zwart 100 x 45 cm 1 kraangat 506944

glans wit 100 x 45 cm 2 kraangaten 506970

matwit 100 x 45 cm 2 kraangaten 506967

quartz beton 100 x 45 cm 2 kraangaten 506968

quartz zwart 100 x 45 cm 2 kraangaten 506969

Het badmeubelframe kan op twee manieren worden opgebouwd. 
De eerste manier is in combinatie met een badmeubelwastafel,  
de tweede manier is een badmeubelblad met opbouwkommen. 

Badmeubelwastafel  (vervolg)

glans wit 120 x 45 cm geen kraangat 506996

matwit 120 x 45 cm geen kraangat 506992

quartz beton 120 x 45 cm geen kraangat 506993

quartz zwart 120 x 45 cm geen kraangat 506994

glans wit 120 x 45 cm 1 kraangat 506952

matwit 120 x 45 cm 1 kraangat 506947

quartz beton 120 x 45 cm 1 kraangat 506948

quartz zwart 120 x 45 cm 1 kraangat 506949

glans wit 120 x 45 cm 2 kraangaten 506975

matwit 120 x 45 cm 2 kraangaten 506971

quartz beton 120 x 45 cm 2 kraangaten 506972

quartz zwart 120 x 45 cm 2 kraangaten 506973

glans wit 140 x 45 cm geen kraangat 507001

matwit 140 x 45 cm geen kraangat 506998

quartz beton 140 x 45 cm geen kraangat 506999

quartz zwart 140 x 45 cm geen kraangat 507000

glans wit 140 x 45 cm 2 kraangaten 506980

matwit 140 x 45 cm 2 kraangaten 506977

quartz beton 140 x 45 cm 2 kraangaten 506978

quartz zwart 140 x 45 cm 2 kraangaten 506979

beton quartz beton quartz zwart blue stoneglans witwit

quartz zwart

kies de kleur of het 
materiaal van je 

badmeubelwastafel in  
de stijl die bij je past
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Badmeubelblad voor opbouwkommen

Toelichting

Badmeubelblad voor opbouwkommen

dikte: 5,4 cm

gebleekt eiken 100 x 45 cm 507092

authentiek eiken 100 x 45 cm 507091

houtskool eiken 100 x 45 cm 507093

gebleekt eiken 120 x 45 cm 507095

authentiek eiken 120 x 45 cm 507094

houtskool eiken 120 x 45 cm 507096

gebleekt eiken 140 x 45 cm 507098

authentiek eiken 140 x 45 cm 507097

houtskool eiken 140 x 45 cm 507099

Let op: bij plaatsing van het badmeubelblad zonder badmeubelframe zijn 
er verstevigingsprofielen nodig

gebleekt eiken

authentiek eiken  

houtskool eiken

Wastafelbladconsoles / handdoekhouder

chroom universeel 507104

matzwart universeel 507105

matzwart links 507102

matzwart rechts 507103

Verstevigingsprofielen

matzwart 20 x 45 x 52 cm 506921

universeel

links

rechts

Wanneer het badmeubelblad niet op het frame wordt  

bevestigd, maar rechtstreeks aan de wand, dan zijn er  

bevestigingsprofielen nodig links en rechts. Deze kunnen  

bovendien als handdoekhouders worden gebruikt.

Is het badmeubelblad 140 cm lang, plaats dan nog als 

 extra een universeel bevestigingsprofiel. 
glans wit beton

quartz beton quartz zwart

blue stone blue stone

Opbouwkom comfortstone

12 cm hoog  |  zonder overloop

glans wit ø 40 cm 507017

matwit ø 40 cm 507014

beton ø 40 cm 507013

quartz beton ø 40 cm 507015

quartz zwart ø 40 cm 507016

Opbouwkom natuursteen 

zonder overloop

blue stone ø 40 x 15 cm 317561

blue stone 50 x 35 x 11,5 cm 507012

Opbouwkommen

3.5 Open
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Spiegels

Ronde spiegel

matzwarte rand  |  inclusief bevestiging

matzwart ø 40 cm 507055

matzwart ø 60 cm 507056

matzwart ø 80 cm 507058

matzwart ø 100 cm 507051

matzwart ø 120 cm 507053

Planchet (alleen in combinatie met ronde spiegel)

gepoedercoat staal

matzwart 60 x 13 cm 507068

matzwart 100 x 13 cn 507066

matzwart 120 x 13 cm 507067

ronde spiegel

planchet

Rechthoekige spiegel

matzwarte rand  |  inclusief bevestiging

matzwart 30 x 80 cm 507045

matzwart 60 x 80 cm 507046

matzwart 80 x 80 cm 507048

matzwart 100 x 80 cm 507038

matzwart 120 x 80 cm 507041

matzwart 140 x 80 cm 507043

rechthoekige spiegel

Spiegellampen

Bootlamp

fitting: E27  |  zonder schakelaar  
bevestiging: wand | exclusief lamp

zwart 25 x 10 x 15 cm 506809

Spotlamp

fitting: E27  |  zonder schakelaar   
bevestiging: wand  |  exclusief lamp

zwart 25 x 10 x 15 cm 507075

Hanglamp

fitting: E27  |  met schakelaar 
bevestiging: plafond  |  exclusief lamp

zwart 25 x 10 x 15 cm 506918

wit 25 x 10 x 15 cm 506917

fitting: GU10  |  zonder schakelaar 
bevestiging: plafond  |  met ledlamp 50 Watt

zwart 25 x 10 x 15 cm 506919

wit 25 x 10 x 15 cm 506920

Hanglamp

fitting: GU10  |  zonder schakelaar 
bevestiging: plafond met ledlamp 50 Watt

bol warmwit 3000 K 506940

peer amber 1800 K 506939

peer warmwit 3000 K 506941

3.5 Open
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4  WandclosetsHygiënisch, 
stijlvol en 
modern

Procasa | 2021-2022    WANDCLOSETS

Base

Modern

Base

Wandcloset

kleur: wit  |  maat: 53 cm

zonder spoelrandzonder spoelrand 505537505537

met spoelrandmet spoelrand 505536505536

Wandcloset

kleur: wit  |  maat: 54 cm

zonder spoelrandzonder spoelrand 506100506100

met spoelrandmet spoelrand 506099506099

bevestigingssetbevestigingsset 518583518583

Wandcloset

kleur: wit  |  maat: 52 cm

met spoelrandmet spoelrand 3207078932070789

Closetzitting

zonder softclose 317275317275

met softclose 317270317270

Closetzitting

zonder softclose 3207025332070253

met softclose en quickrelease 3207025432070254

Closetzitting

slimseat softclose en quickrelease 506093506093

met softclose 506095506095



Wandclosets

Compact

Wandcloset

kleur: wit  |  maat: 48 cm

zonder spoelrandzonder spoelrand 506096506096

met spoelrandmet spoelrand 506098506098

bevestigingssetbevestigingsset 518583518583

Trend

Wandcloset

kleur: wit  |  maat: 53 cm

zonder spoelrandzonder spoelrand 481699481699

met spoelrandmet spoelrand 485820485820

Closetzitting compact

softclose en quickrelease 485821485821

Closetzitting compact

slimseat softclose en quickrelease 506094506094

softclose en quickrelease 506092506092
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Base 1

RobuustModern

Base 2

Fontein

maat: 37 x 24,5 cm  |  kleur: wit

kraangat links 506408

kraangat rechts 506409

fonteinbevestigingsset m8x90 mm chroom 310018

afvoerplug niet afsluitbaar chroom 317407

designsifon fontein met muurbuis chroom 317399

rubber manchet pvc 40 mm zwart 286146

Fontein

maat: 30,5 x 19 cm  |  kleur: wit

kraangat links 506402

kraangat rechts 506403

fonteinbevestigingsset m8x90 mm chroom 310018

afvoerplug niet afsluitbaar chroom 317407

designsifon fontein met muurbuis chroom 317399

rubber manchet pvc 40 mm zwart 286146

Fontein

maat: 40 x 22 cm  |  materiaal: hardsteen  |  kleur: zwart

kraangat links 318001

kraangat rechts 318002

fonteinbevestigingsset  m10x110 mm chroom 303796

afvoerplug niet afsluitbaar chroom 317407

designsifon fontein met muurbuis chroom 317399

rubber manchet pvc 40 mm zwart 286146

Fontein

maat: 38 x 22 cm  |  kraangat rechts

fontein met kraangat rechts wit 317807

fonteinbevestigingsset m8x90mm chroom 310018

afvoerplug niet afsluitbaar chroom 317407

designsifon fontein met muurbuis chroom 317399

rubber manchet pvc 40 mm zwart 286146
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5  FonteinenFraaie 
fonteinen in 
het kleinste 
kamertje
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Open Open

Fontein

maat: 36 x 19 x 9 cm  |  materiaal: comfortstone  |  geen overloop

links glans wit 317309

links matwit 506815

links quartz beton 506816

links quartz zwart 506812

rechts glans wit 317310

rechts matwit 506818

rechts quartz beton 506819

rechts quartz zwart 506813

fonteinbevestigingsset m8x90 mm chroom 310018

afvoerplug niet afsluitbaar chroom 317407

designsifon fontein met muurbuis chroom 317399

rubber manchet pvc 40 mm zwart 286146

te combineren met frame Open artikelnummer: 506849

Frame voor fontein

maat: 36 x 18 x 9 cm  |  materiaal: metaal

matzwart 506849

Fonteinen

mat wit quartz beton quartz zwartglans wit

quartz zwart
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Trend Thiny

Fonteinen

Fontein met meubel 

maat: 40 x 46 x 22 cm  |  push to open   
fontein: keramiek  |  kleur: wit

linksdraaiend hoogglans wit 508246

linksdraaiend matwit 508249

linksdraaiend matantraciet 508247

linksdraaiend gebleekt natuur 508243

linksdraaiend naturel eiken 508241

linksdraaiend natuur eiken 508252

linksdraaiend warm noten 508253

linksdraaiend donker eiken 508239

rechtsdraaiend hoogglans wit 508245

rechtsdraaiend matwit 508250

rechtsdraaiend matantraciet 508248

rechtsdraaiend gebleekt natuur 508244

rechtsdraaiend naturel eiken 508242

rechtsdraaiend natuur eiken 508251

rechtsdraaiend warm noten 508254

rechtsdraaiend donker eiken 508240

afvoerplug niet afsluitbaar chroom 317407

plugbuissifon fontein met muurbuis chroom 317403

rubber manchet pvc 40 mm zwart 286146

Fontein

maat: 40 x 22 cm    
fontein: solid surface  |  kleur: wit

kraangat links 462930

kraangat rechts 462931

afvoerplug niet afsluitbaar chroom 317407

plugbuissifon fontein met muurbuis chroom 317403

rubber manchet pvc 40 mm zwart 286146

Onderkast

maat: 52 x 22 x 40 cm   

linksdraaiend wit 463479

rechtsdraaiend wit 463480

linksdraaiend donkergrijs 463473

rechtsdraaiend donkergrijs 463476

linksdraaiend smoaked oak 463477

rechtsdraaiend smoaked oak 463478

linksdraaiend castle oak 463474

rechtsdraaiend castle oak 463475

matwit natuur eikenmatantraciet warm notengebleekt 
natuur

donker eikenhoogglans 
wit

naturel 
eiken

donkergrijs smoaked oak castle oakwit
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Wat past meer bij je: een gesloten douche of een 
inloopdouche? We helpen je graag de juiste keuze te maken. 
Lees hieronder meer over beide opties.   

Een inloopdouche is budgetvriendelijker dan een douchedeur. Maar het  

grootste voordeel van een inloopdouche is het open gevoel.

Een inloopdouche is eenvoudig schoon te houden. Om te voorkomen dat het 

water de badkamer in spat is een minimale diepte van 120 cm nodig.

Heb je liever wat meer privacy, dan kan je kiezen voor glas met  

een intimi-zone.

Het voordeel van een douchedeur is dan weer dat je in een kleine ruimte 

toch nog een douche kan voorzien. Een opstelling is dan al mogelijk vanaf 

80x80 cm. Door de deur is de ruimte afgesloten en hebt je aanzienlijk minder 

warmteverlies. Het water kan ook niet rondspatten in de badkamer.

Draait de deur naar buiten open? Zorg dan dat er voldoende ruimte is. 

Kies anders voor een schuifdeur.

6  Douchedeuren &  
douchewanden

De badkamer: 
een plek waar 
je heerlijk kunt 
ontspannen
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OpenComfort

Inloopdouche

vaste wand  |  8 mm helder glas  |  met muurprofiel en 
stabilisatiestang | verkrijgbaar in: chroom, rvs, zwart en wit

69 - 71 x 200 cm ST0170M

77 - 79 x 200 cm ST0180M

87 - 89 x 200 cm ST0190M

97 - 99 x 200 cm ST01100M

107 - 109 x 200 cm ST01110M

117 -119 x 200 cm ST01120M

137-139 x 200 cm ST01140M

Nisdeur

6 mm helder glas  |  deur: links- en rechtsdraaiend   
aluminium profiel  |  magneetsluiting  |  met deurgreep

59 - 63 x 200 cm ST0210059

67 - 71 x 200 cm ST0210067

72 - 76 x 200 cm ST0210072

77 - 81 x 200 cm ST0210077

82 - 86 x 200 cm ST0210082

87 - 91 x 200 cm ST0210087

92 - 96 x 200 cm ST0210092

97 -101 x 200 cm ST0210097

Hoekcabine

6 mm helder glas  |  deur: links- en rechtsdraaiend    
met vaste zijwand  |  aluminium profiel  |  magneetsluiting     
met deurgreep

87 - 89 x 200 cm ST0215090

90 - 92 x 200 cm ST0215090T

97 - 99 x 200 cm ST02150100

Inloopdouche

vaste wand  |  8 mm helder glas  |  aluminium profiel 
zwart omkaderd  |  keramisch gelakte lijnen in het glas
stabilisatiestang

87 - 89 x 200 cm ST0490M3

97 - 99 x 200 cm ST04100M3

107 - 109 x 200 cm ST04110M3

117 - 119 x 200 cm ST04120M3

Hoekcabine

6 mm helder glas  |  deur: links- en rechtsdraaiend     
aluminium profiel  |  keramisch gelakte lijnen in het glas
zwart omkaderd  

deur: 88 - 89 x wand: 88 - 89 x 200 cm ST0415090

deur: 98 - 99 x wand: 98 - 99 x 200 cm ST04150100

deur: 88 - 89 x wand: 98 - 99 x 200 cm ST0415090100

deur: 98 - 99 x wand: 88 - 89 x 200 cm ST0415010090

Nisdeur met vast deel

8 mm helder glas  |  deur: links- en rechtsdraaiend    
met deurgreep en stabilisatiestang  
verkrijgbaar in: chroom en zwart

87 - 91 x 200 cm ST0530090

97 - 101 x 200 cm ST05300100

107 - 111 x 200 cm ST05300110

117 - 121 x 200 cm ST05300120

137 - 141 x 200 cm ST05300140

Modern 2 Object

Pendeldeur / saloondeur

6 mm helder glas  |  aluminium profiel 
magneetsluiting  |  met deurgreep

87 - 91 x 200 cm ST0240090

97 - 101 x 200 cm ST02400100

117 - 121 x 200 cm ST02400120

137 - 141 x 200 cm ST02400140

Vijfhoek cabine

8 mm helder glas  |  deur: 70 cm   
met deurgreep en stabilisatiestang  
verkrijgbaar in: chroom en zwart

87 - 89 x 200 cm ST05100090

97 - 99 x 200 cm ST051000100

Douchewanden

Base Solide Trend Modern
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7  Radiatoren
Behaaglijke 
warmte voor 
jezelf en je 
handdoeken

Robina

Elektrische designradiator

kleur: glans wit  
inclusief thermostaat: El. bediening .08  |  kleur: wit

60 x 80,5 cm 400 W 555233

60 x 128,5 cm 600 W 555234

60 x 156,5 cm 800 W 555235

60 x 188,5 cm 1000 W 555236

afstandsbediening El. bediening .08 555238

Modern

Elektrische designradiator

60 x 140 cm glans wit 900 W 505428

60 x 140 cm matgrijs 900 W 505430

60 x 140 cm matzwart 900 W 505431

60 x 180 cm glans wit 1000 W 505429

60 x 180 cm matgrijs 1000 W 505432

60 x 180 cm matzwart 1000 W 505433

Thermostaat voor elektrische radiator

kleur: wit  |  inclusief snoer en stekker

thermostaat 505443

Extra opties

kleur: wit 

afstandsbediening El. afstand .02 555237

kleur: verchroomd  

thermostaat El. bediening .09 555239



Radiatoren  

Modern 2

Designradiator

recht model  |  op centrale verwarming

60 x 120 cm glans wit 617 W 505425

60 x 120 cm matgrijs 617 W 505424

60 x 140 cm glans wit 735 W 485812

60 x 140 cm matgrijs 735 W 505426

60 x 180 cm glans wit 990 W

60 x 180 cm matgrijs 990 W 505427

Trend

Designradiator

kader model  |  op centrale verwarming

60 x 120 cm glans wit 573 W 506605

60 x 120 cm glans antraciet 573 W 506604

60 x 138 cm glans wit 659 W 506607

60 x 138 cm glans antraciet 659 W 506608

60 x 174 cm glans wit 827 W 506609

60 x 174 cm glans antraciet 827 W 506608

Thermostatische aansluitset voor radiator

kleur: chroom

rechte aansluiting 507203

haakse aansluiting 322301

Thermostatische aansluitset voor radiator

kleur: chroom

rechte aansluiting 507203

haakse aansluiting 322301

Handdoekhouder

28,5 cm chroom 528711

28,5 cm matwit 528712

28,5 cm matzwart 528713

Stijlvol

Designradiator

op centrale verwarming  |  aluminium

22,5 x 180 cm  matwit 723 W 528701

22,5 x 180 cm  matzwart 723 W 528702

22,5 x 180 cm  matantraciet 723 W 528698

22,5 x 200 cm  matwit 790 W 528708

22,5 x 200 cm  matzwart 790 W 528709

22,5 x 200 cm  matantraciet 790 W 528705

Stijlvol

Thermostatische aansluitset voor radiator

kleur: chroom

rechte aansluiting chroom 507203

haakse aansluiting chroom 322301

aansluitset met kap matwit 507205

aansluitset met kap matzwart 507206

aansluitset met kap matgrijs 1565145
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8  SpiegelsZo zie je 
jezelf 
extra graag

Base Base 2

Spiegels

Spiegel

zonder verlichting  |  exclusief bevestiging

40 cm 507720

60 cm 319286

80 cm 507724

100 cm 507716

120 cm 507717

Verdekte spiegelbevestigingsset 

voor spiegel 40 cm 317335

voor spiegel 60 & 80 cm 317336

voor spiegel 100 & 120 cm 317337

Spiegel

zonder verlichting  |  inclusief bevestiging

30 x 80 cm 318413

60 x 80 cm 514176

80 x 80 cm 507050

100 x 80 cm 507040

120 x 80 cm 318412

de rechthoekige base 
spiegel kun je staand  
of liggend toepassen
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Modern Modern 2

Spiegels

Spiegel

ledverlichting: verticaal  |  kleur: zilver  |  met schakelaar 
spiegelverwarming: nee  |   inclusief bevestiging

60 x 80 cm 508382

80 x 80 cm 324400

90 x 80 cm 508391

120 x 80 cm 508374

Spiegel

ledverlichting: boven  |  met sensor  |  indirecte verlichting onder 
spiegelverwarming: nee  |   inclusief bevestiging

60 x 80 cm 506706

70 x 80 cm 506719

90 x 80 cm 506746

100 x 80 cm 506676

120 x 80 cm 506688

Trend

Spiegel

ledverlichting: boven  |  met dimmer  |  kleur: zilver
spiegelverwarming: nee  |  IP 44  |  inclusief bevestiging

60 x 60 cm 507047

80 x 60 cm 507049

100 x 60 cm 507039

120 x 60 cm 507042

140 x 60 cm 507044

Open

Spiegel

zonder verlichting  |  kleur: matzwart  |  inclusief bevestiging

Ø 40 cm 507055

Ø 60 cm 507056

Ø 80 cm 507058

Ø 100 cm 507051

Ø 120 cm 507053

Spiegel 

zonder verlichting  |  kleur: matzwart  |  inclusief bevestiging

30 x 80 cm 507045

60 x 80 cm 507046

80 x 80 cm 507048

100 x 80 cm 507038

120 x 80 cm 507041

140 x 80 cm 507043

Open

Planchet

materiaal: gepoedercoat staal  |  kleur: matzwart

60 x 13 cm 507068

100 x 13 cm 507066

120 x 13 cm 507067

Open 2
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Bootverlichting

kleur: zwart  |  exclusief lamp

bootlamp wand zonder schakelaar 506809

Wandlamp

kleur: zwart  |  exclusief lamp

spotlamp wand zonder schakelaar 507075

Hanglamp

kleur: zwart  |  exclusief lamp

hanglamp plafond met schakelaar 506918

kleur: wit | exclusief lamp

hanglamp plafond met schakelaar 506917

Verlichting 

ledlamp

warmwit 3000 K bol 506940

amber 1800 K peer 506939

warmwit 3000 K peer 506941

Hanglamp

kleur: matzwart  |  inclusief ledlamp 50 Watt

hanglamp plafond zonder schakelaar 506919

Spiegels toebehoren
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Style je badkamer of toilet af met accessoires in 
je favoriete kleur. Heb je gekozen voor kranen in 
chroom, wit, matzwart of een metaalkleur? Ga 
dan voor accessoires in een gelijke  kleurtint. 

Tip! Bestel de accessoires gelijk met de rest van je badkamer. 

Dan kan de badkamerinstallateur ze meteen monteren en 

hoef je niet achteraf nog te boren in je mooie nieuwe tegels. 

9 Accessoires	
Zet de puntjes 
op de i in je 
badkamer 
of toilet

Maak het helemaal af met 
accessoires in dezelfde 

kleur als de kranen
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chroom geborsteld matzwart  
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Base

Accessoires

Square

Closetset chroom

complete set (3 accessoires) 286142

closetborstelhouder 318087

closetrolhouder 318090

handdoekhaak 318097

Closetset chroom

complete set (3 accessoires) 318180

closetborstelhouder 318162

closetrolhouder 318163

handdoekhaak 318168

Closetset matzwart

complete set (3 accessoires) 507695

closetborstelhouder 507686

closetrolhouder 507687

handdoekhaak 507690

Closetset geborsteld

alleen te bestellen als complete set

complete set (3 accessoires) 318115

Closetset geborsteld

alleen te bestellen als complete set

complete set (3 accessoires) 507760

chroom geborsteld matzwart  



deze afbeelding vervangen voor chroom of matzwart 

Toiletrolhouder

chroom 463616

matzwart 463619
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Handdoekhouder muurmontage 35 cm 

chroom 462941

matzwart 462943

Handdoekhouder muurmontage 60 cm 

chroom 462946

matzwart 462949

Toiletborstelgarnituur muurmontage

chroom 463613

matzwart 479676

Enkele haak

chroom 462936

matzwart 462939

FINN

Accessoires

Reserverolhouder

chroom 463493

matzwart 463496

De accessoires uit de FINN serie combineren 
moeiteloos met iedere woonstijl
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Trend

Cosmo

Accessoires

Douchewisser met wandhouder

chroom 318340

Douchewisser

chroom 318336

Optie

wandhouder voor muurbevestiging 508142

ophanghaak voor glaswand 318374

Douchewisser met ophanghaak

chroom 318339

Cosmeticaspiegel 2-armig

wandmodel  |  verhouding 1:5

chroom 507201
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Box

Accessoires

Inbouwnis

materiaal: rvs  |  kleur: matwit

30 x 30 x 7 cm 506086

30 x 60 x 7 cm 506087

Inbouwnis

materiaal: rvs  |  kleur: matzwart

30 x 30 x 7 cm 506087

30 x 60 x 7 cm 506089
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Handig en mooi,
 een nis bij je bad voor je 
je badschuim en shampoo
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Colofon

Uitgave van Procasa  2021-2022

Procasa is een onderdeel van BMN Bouwmaterialen

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze of in welke vorm dan ook worden vermenigvuldigd of overgenomen 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De informatie in deze brochure is met de 

grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat de vermelde gegevens onvolledig of onjuist zijn. 

De uitgever aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. 
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Be inspired.

Onmisbaar in ieder huis: de badkamer. Het is de plek waar je de dag start,  

afsluit en waar je bovendien écht tot rust wilt komen. Met onze uitgebreide  

sanitaircollecties zijn er talloze mogelijkheden. Maak een afspraak bij een van 

onze BMN Showrooms voor meer informatie en advies of kijk op procasa.nl 

Hier verkrijgbaar

iedereen is uniek 
jouw badkamer ook

Voor iedere woonstijl 
een passende badkamer


